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Αίτηση 

Συμπληρωματική – Διευκρινιστική  

της με αριθμό κατάθεσης 738/16-06-2020  

 
Του                                                                                                    Προς Τον                        
Σπανού Θωμά – Δημήτριου Του Χρήστου                                Πρόεδρο Πρωτοδικών Ρόδου 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857                                                                                                         
Λοιπών Στοιχείων ως Υποσέλιδο.                                                                   

                                                                                                       Ρόδος 17-06-2020  
 
 

Θέμα: Συμπλήρωση – Διευκρίνιση της με αριθμό 738/16-06-2020  
            Αιτήσεως χορήγησης νομικής βοήθειας. 

 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
 
Σε συμπλήρωση – διευκρίνιση της με αριθμό κατάθεσης 738/16-06-2020 αιτήσεως μου 

περί χορήγησης νομικής βοήθειας για κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων και αγωγή κατά 
του Βονάκη Γεώργιου, τα κάτωθι: 

 
Ο συγκεκριμένος ‘’κύριος’’, έχει συνεργείο αυτοκινήτων  και χορτοκοπτικών στο 

κτιριακό συγκρότημα όπου και εγώ ασκώ τις επαγγελματικές μου δραστηριότητες. 
Έχει κάνει κατάληψη κοινόχρηστων χώρων του κτιριακού συγκροτήματος με απόβλητα 

αυτοκίνητα και χορτοκοπτικά υποβαθμίζοντας τις ιδιοκτησίες όλων μας. 
Σχετικά με εμένα έχει εναποθέσει απόβλητα του επί του ορίου της ιδιοκτησίας μου, 

δυσχεραίνοντας έως και αποκλείοντας την πρόσβαση σε αυτή.  
Ομοίως περιστοιχίζει καθημερινά το αυτοκίνητο μου με απόβλητα του, αυτοκίνητα 

δικά του και πελατών του, αποκλείοντας μου ελεύθερα να παρκάρω και να του ζητώ 
συνεχώς την άδεια για να με ελευθερώσει να φύγω με το αυτοκίνητο μου. 

Κατά του συγκεκριμένου ‘’κυρίου’’ έχουν καταθέσει καταγγελίες σε εισαγγελία και 
άλλες υπηρεσίες και άλλοι συνιδιοκτήτες της περιοχής με όλους μας να δυσφορούμε για 
την συμπεριφορά του, καθώς μας αποκλείει κατά συνθήκη την ελεύθερη πρόσβαση στις 
ιδιοκτησίες μας και την ελεύθερη διάβαση από έμπροσθεν του συνεργείου του, το οποίο 
ευρίσκεται ακριβώς απέναντι από την επιχείρηση μου. 

Πρόσφατα έχοντας με εξωθήσει στα άκρα, προέβηκα σε καταγγελία στο Τμήμα 
Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος  και Χωροταξικού Σχεδιασμού Της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κοινοποιώντας στον Περιφερειάρχη μας, το Δήμαρχο μας και 
την Αξιότιμη Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ρόδου, η οποία σχημάτισε αυτεπάγγελτα την με 
Α.Β.Μ.: Α2020/1839 Δικογραφία. 
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Παρά όλα τα ανωτέρω ο συγκεκριμένος ‘’κύριος’’ αντί να συμμορφωθεί και να 
υπαναχωρήσει, άρχισε να με υβρίζει εντονότερα και να εξακολουθεί να εναποθέτει δικά 
του αντικείμενα στο δικό μου χώρο, όπως εχθές, όπου και με εξώθησε στην αίτηση μου 
για χορήγηση νομικής βοήθειας την οποία εξετάζετε και για την οποία ζητήσατε τις 
παρούσες διευκρινήσεις – συγκεκριμενοποιήσεις, όπως τηλεφωνικά με ενημέρωσε ο 
γραμματέας του  Πρωτοδικείου. 

Να σημειωθεί δε ότι διαχρονικά υποβαθμίζει την ιδιοκτησία μου και θέτει μονίμως εν 
αμφιβολία ότι ανήκει σε εμένα, όπως επί παραδείγματι στις 05-09-2019 ενώπιον δύο 
Αστυνομικών και άλλων όπου και δήλωσε ότι είναι του δημοσίου και με εξύβρισε ως 
τρελό και με άλλες βρισιές που δεν είναι πρέπον να σας αναφέρω. 

Ερωτήθηκα δε από τους αστυνομικούς αν επιθυμούσα να καταθέσω μήνυση εναντίον 
του, κάτι που δεν έπραξα με την ελπίδα της συμμορφώσεως του. 

Ομοίως έπραξε και ενώπιον του τετραμελούς κλιμακίου που έκαναν αυτοψία στο χώρο 
στις 28-05-2020 και με αφορμή την καταγγελία μου. 

Η συμπεριφορά του δε αυτή είναι καθημερινή και ανελλιπής, μάλιστα αναιτίως, απλά 
βλέποντας με να βαδίζω στο χώρο που είναι κοινόχρηστος.   

 
Επειδή η συμπεριφορά του είναι ανυποχώρητη και ανεπίδεκτη διά λόγου 

συμμόρφωσης, επιθυμώ να καταθέσω αίτηση ασφαλιστικών μέτρων ρύθμισης 
κατάστασης, ώστε να του απαγορευτεί δικαστικά να εναποθέτει απόβλητα, αυτοκίνητα 
και  χορτοκοπτικά δικά του η και των πελατών του, στη μεριά τη δική μου και στον χώρο 
το δικό μου. 

Επίσης επιθυμώ να καταθέσω αγωγή αποζημίωσης εναντίον του για αδικοπραξία από 
εξυβρίσεις, συκοφαντική δυσφήμηση και απειλές. 

 
 
Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε. 
 
Πιστεύω να υπήρξα ικανά συμπληρωματικός και διευκρινιστικός της με αριθμό 

κατάθεσης 738/16-06-2020  αιτήσεως μου περί χορήγησης νομικής βοήθειας. 
 
 

Ρόδος 17-06-2020 
 

Με τιμή 
Θωμάς Χ. Σπανός. 

 

 
     
  


