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Θωμάς – Δημήτριος Χρήστου Σπανός 
Α.Δ.Τ.: ΑΗ 950857                                                                     Κοινοποίηση:                                                                  
Λοιπά Στοιχεία Ως Υποσέλιδο                                             1) Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.                                  
                                                                                                      Υπόψη: 
                                                                                                      Προϊσταμένης Εισαγγελίας. 
Προς Το                                                                                    2) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.  
Τμήμα Περιβάλλοντος                                                               Υπόψη:               
Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου                                Περιφερειάρχη. 
Υπόψη Προϊσταμένης                                                            3) Δήμο Ρόδου. 
Κυρίας Ελένης Πανοπούλου                                                      Υπόψη: 
                                                                                                         Δημάρχου. 
Ρόδος 14-05-2020                                                         

 
Θέμα: Καταγγελία κατά του Βονάκη Γεώργιου 

 
Σημείωση – Οδηγός:  
Η ένδειξη   Β  στο επισυναπτόμενο της παρούσης έγγραφο – αρχείο, (διαχωρισμένο 

προς αποστολή σε δύο μέρη, λόγο του όγκου του), στο οποίο εμπεριέχονται τα σχετικά – 
φωτογραφίες  προς τεκμηρίωση της, καταδεικνύει τα οχήματα των επισκεπτών πελατών 
και των αποβλήτων του καταγγελλόμενου. 

 
Κυρία Πανοπούλου. 
Είμαι ιδιοκτήτης δύο μελλοντικών οριζόντιων ιδιοκτησιών, των ΓΑΜΜΑ (Γ) και ΨΗ 

ΗΤΤΑ (ΨΗ), στην 84 Κτηματολογική Μερίδα Γαιών Ρόδου, όπως μπορείτε να λάβετε 
γνώση από το υπ’ αριθμόν 4047/29-04-2011 (σχετικό 01) τοπογραφικό διάγραμμα του 
Κτηματολογίου Ρόδου. 

  Εκ των ανωτέρω το ισόγειο του μελλοντικού κτιρίου ΓΑΜΜΑ (Γ) είναι υφιστάμενο, 
όπως μπορείτε να λάβετε γνώση από την φωτογραφία (σχετικό 02). 

Στην περιοχή είμαι από τους πρώτους που ήρθαν και στο συγκεκριμένο υφιστάμενο 
ισόγειο κτίριο κατοικοεδρεύω και ασκώ της επαγγελματικές μου δραστηριότητες.  

Στην  84 ΚΜΓΡ δε, είμαι ο πρώτος, εξ όλων όσων σήμερα εδρεύουν και ασκούν τις 
επαγγελματικές τους δραστηριότητες, στο υφιστάμενο κτιριακό συγκρότημα.  

Πάντα σε όλες τις κοινωνίες μικρές η μεγάλες υπάρχουν και κακές εξαιρέσεις 
ανθρώπων που διαταράσσουν την αρμονική συνύπαρξη των μελών τους. 

Στο κτιριακό συγκρότημα στο οποίο δραστηριοποιούνται πάνω από πενήντα 
επαγγελματίες και επιχειρήσεις συνυπάρχουμε αρμονικά, δεν θα έλεγα ιδανικά.  

Όμως, κατά κανόνα δεν έχουμε μεταξύ μας προστριβές, ούτε και διαμάχες. 
Ως ανωτέρω ανέφερα υπάρχει και σε εμάς μια εξαίρεση στην μικρή αλλά δυναμικά 

δραστηριοποιούμενη, φιλήσυχη κοινωνία μας, που την διαταράσσει. 
 
Κυρία Πανοπούλου. 
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Η εξαίρεση που διαταράσσει την αρμονική λειτουργία της μικρής, αλλά δυναμικά 
δραστηριοποιούμενης επαγγελματικής και επιχειρηματικής κοινωνίας μας, είναι ο 
μηχανικός αυτοκινήτων και χορτοκοπτικών Γεώργιος Βονάκης. 

Ο συγκεκριμένος καταγγελλόμενος να σημειωθεί ότι είναι από τους ελάχιστους που 
είναι ενοικιαστές. Οι περισσότεροι που ασκούμε τις επαγγελματικές μας 
δραστηριότητες στο συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα της  84ΚΜΓΡ στην περιοχή 
Σγουρού, είμαστε ιδιοκτήτες και σας βεβαιώνω έχουμε ακριβοπληρώσει όλοι μας την 
ιδιοκτησία μας και ταλαιπωρούμαστε ακόμη  όλοι μας από τον αρχικό ιδιοκτήτη από τον 
οποίο αγοράσαμε  τις ιδιοκτησίες μας, τον γνωστό ‘’κύριο’’ Ιωάννη Μανουσέλη. 

 
Κυρία Πανοπούλου. 
Ο συγκεκριμένος καταγγελλόμενος δε σέβεται καθόλου την κατανόηση και την 

ανοχή όλων μας, στον βιοπορισμό του, κάτι που δεν εκτιμά και ο ίδιος δεν σέβεται τον 
βιοπορισμό των άλλων.  

Τον έχουμε όλοι μας ανεχτεί, όμως υπάρχουν και όρια, τα οποία έχει ήδη προ 
πολλού ξεπεράσει. 

Έχουν προβεί, αναποτελεσματικά έως και σήμερα σε καταγγελίες, στην αστυνομία 
και στην εισαγγελία γείτονες μου, κατά του συγκεκριμένου καταγγελλόμενου, καθώς 
εμποδίζει γενικά την αρμονική συνύπαρξη όλων μας και ειδικότερα τον βιοπορισμό μας. 

Το γεγονός της αναποτελεσματικότητας έως και σήμερα των καταγγελιών, του έχει 
προσδώσει αποθράσυνση και εκμεταλλεύεται  τα όρια και την ανοχή όλων μας, με 
εμένα να με εξωθεί στην παρούσα. 

 
Κυρία Πανοπούλου. 
Μια φωτογραφία, χίλιες λέξεις. 
Παρακαλώ λάβετε γνώση των κατωτέρω: 
Στο (σχετικό 03) φωτογραφία μπορείτε να δείτε το παράνομο στέγαστρο που έχει 

φτιάξει και έχει επεκτείνει παρανόμως το ενοικιαζόμενο μηχανουργείο του, σωρεύοντας  
έμπροσθεν αυτού παλιοσίδερα, παντελώς άχρηστα και απόβλητα, όπως μπορείτε να 
δείτε από τις φωτογραφίες (σχετικά 04, 05), με τα οποία έχει κάνει κατάληψη στον 
κοινόχρηστο χώρο που είναι σημείο διέλευσης όλων των επισκεπτών και ιδιοκτητών των 
δεκάδων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο κτιριακό μας συγκρότημα. 

Να σημειωθεί ότι στο κτιριακό μας συγκρότημα δραστηριοποιούνται και άλλοι 
μηχανικοί αυτοκινήτων και άλλοι επαγγελματίες, μάλιστα να είναι ιδιοκτήτες και κανείς 
απολύτως δεν έχει προβεί σε καμία επιπρόσθετη  κατασκευή και δεν έχει τοποθετήσει 
κανένα ανυψωτικό μηχάνημα εκτός του κτιρίου του, όπως ο συγκεκριμένος 
καταγγελλόμενος, δημιουργώντας επιβάρυνση  τον περιβάλλοντα χώρο, κάνοντας 
κατάληψη του. 

Λειτουργώντας μάλιστα τοιουτοτρόπως με άνισες υπέρ του συνθήκες και 
προϋποθέσεις , έναντι των λοιπών μηχανικών που δραστηριοποιούνται στο κτιριακό μας 
συγκρότημα, ένεκα του παράνομου στεγάστρου  και του ανυψωτικού μηχανήματος που 
έχει παρανόμως τοποθετήσει έμπροσθεν του μηχανουργείου του. 
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Πέραν τούτων, με τα ανωτέρω απόβλητα που διατηρεί έμπροσθεν της επιχείρησης 
του, έχει αποκλείσει την πρόσβαση στα ρολόγια της ΔΕΥΑΡ (σχετικό 06), με ότι αυτό 
συνεπάγεται για την συγκεκριμένη δημόσια επιχείρηση, για την παρακολούθηση τους  
και τις όποιες βλάβες που ενίοτε συμβαίνουν και έχουν ήδη συμβεί και επισκευαστεί 
μετά δυσκολίας. 

Επιπρόσθετα το συγκεκριμένο σημείο, μεταξύ του στύλου της ΔΕΗ και του όμορου 
κτιρίου, όπως διαφαίνεται στο (σχετικό 03) είναι πλαϊνή είσοδος την οποία έχει 
αποκλείσει και ο διπλανός του επαγγελματίας που είναι μάλιστα ιδιοκτήτης του 
συγκεκριμένου κτιρίου του έχει εκφράσει αναποτελεσματικά έως και σήμερα τη 
δυσφορία του για τη συγκεκριμένη κατάσταση. 

Έτι περαιτέρω και προς κατάδειξη του τρόπου σκέψης του. 
Ο συγκεκριμένος καταγγελλόμενος δεν αρκέστηκε μόνο στο γεγονός ότι έχει φτιάξει 

ένα παράνομο στέγαστρο για να διευκολύνει τις επαγγελματικές του δραστηριότητες, 
αλλά και όταν το έφτιαξε, πέραν ότι έχει αποκλείσει την είσοδο στον ένα όμορο 
επαγγελματία, εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο του έτερου όμορου επαγγελματία, το 
ιδιοκτησιακό όριο, όπως διαφαίνεται στο (σχετικό 07). 

Σας βεβαιώνω ότι η συγκεκριμένη του κατάληψη έχει περιοριστεί στο σημείο που 
βλέπετε στη φωτογραφία (σχετικό 03) και αυτό μετά από επεισόδιο με εμένα, του 
οποίοι επιλήφθηκε η Ελληνική Αστυνομία στις 05-09-2019, την οποία ο ίδιος κάλεσε. 

Συγκεκριμένα: 
Η προηγούμενη επικρατούσα κατάσταση, ήταν όπως δείχνει η φωτογραφία (σχετικό 

08), στις 04-08-2019 ημέρα Κυριακή, χωρίς να υπάρχουν αυτοκίνητα επισκεπτών, η 
διέλευση των οποίων έμπροσθεν του καταστήματος μου περιοριζόταν και συνεχίζει να 
περιορίζεται και σήμερα μόνο σε ένα και αυτού μετά δυσκολίας και ελιγμού.      

Επιπρόσθετα δε, όλοι οι πελάτες του και επισκέπτες του, με το γεγονός ότι έχει κάνει 
κατάληψη του κοινόχρηστου χώρου, που είναι ιδιωτικός δρόμος, με τα απόβλητα του 
έμπροσθεν του συνεργείου του, μη βρίσκοντας να παρκάρουν έμπροσθεν του 
συνεργείου του, έρχονται όλοι και παρκάρουν μπροστά στο δικό μου που είναι ακριβώς 
απέναντι, κλείνοντας μου ενίοτε την είσοδο του καταστήματος μου. 

Είναι συνήθης η κατάσταση να μου κλείνουν το αυτοκίνητο μου, οι επισκέπτες και 
πελάτες του και κάθε φορά που θέλω να φύγω, να τους καλώ να βγάλουν το αυτοκίνητο 
τους, για να ελευθερωθώ όπως μπορείτε να διαπιστώσετε ενδεικτικά από τις 
φωτογραφίες (σχετικά 52, 53), οι οποίες είναι της ημερομηνίας 13-05-2020. 

Είναι πολλές οι φορές που οι πελάτες του παρκάρουν το αυτοκίνητο τους μπροστά 
στην είσοδο του δικού μου καταστήματος και για να εκτελέσει εργασίες επισκευής ο 
καταγγελλόμενος. 

Επειδή δεν είχα σκέψη να προβώ στην παρούσα εναντίον του, ελπίζοντας να 
συνετιστεί και συμμορφωθεί από τις καταγγελίες άλλων και από τις αρμόδιες υπηρεσίες 
και αρχές,  δεν έχω βγάλει σχετικές φωτογραφίες που να καταδεικνύουν την μόλις 
ανωτέρω αναφερομένη πολλάκις διενεργούμενη ενέργεια του.  

Ο  ίδιος δε το προσωπικό του αυτοκίνητο η όποιο χρησιμοποιεί κάθε φορά και το 
μοτοποδήλατο του, κατά κανόνα τα παρκάρει στην δική μου μεριά. Ότι δε από 
χορτοκοπτικό ετοιμάζει και το έχει έτοιμο για παράδοση, το εναποθέτει και αυτό στη 
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δική μου μεριά, περιορίζοντας τον δικό μου χώρο και τις δικές μου δραστηριότητες με 
την προσοχή μου κάθε φορά μην του ακουμπήσω κάτι από αυτά που εναποθέτει στη 
μεριά μου και μου ζητήσει το λόγο, καθώς κάθε φορά που παρκάρω η προσοχή του 
είναι σε αυτό, όπως μπορείτε να λάβετε γνώση από την πρόσφατη φωτογραφία (σχετικό 
09). Επισκεύασε το χορτοκοπτικό και το έφερε και το εναπόθεσε στη μεριά μου, όπου 
παρκάρω το αυτοκίνητο μου. Αυτή είναι μια συνήθης και πάγια τακτική του.   

Στις 05-09-2019 περί ώρα 18:30 – 19:00 ερχόμενος  στο κτίριο που κατοικοεδρεύω, 
φωτογραφία (σχετικό 02),  είδα τον αδελφό του να καταπατεί την διπλανή ιδιοκτησία 
μου και να περισυλλέγει ληγμένα εμφιαλωμένα νερά που έχω εναποθέσει σε αυτήν. 
Του έκανα σύσταση να απομακρυνθεί και ρωτώντας τον ποιος του είπε να πράξει τούτο 
μου απάντησε ο αδελφός μου. Απευθύνθηκα  στον συγκεκριμένο καταγγελλόμενο να 
τον ρωτήσω με ποιο δικαίωμα έδωσε τέτοια εντολή. Μου απάντησε εσύ μου είπες. 
Δηλαδή προσπαθούσε να με βγάλει και τρελό, όπως δήλωσε και στους αστυνομικούς 
που επιλήφθηκαν του συμβάντος και τους οποίους ο ίδιος κάλεσε, καθώς μετά από την 
συγκεκριμένη απάντηση του συνοδεία της δήλωσης του ενώπιον των παρισταμένων ότι 
το ακίνητο μου που έχω μάλιστα και περιφραγμένο (σχετικό 10) δεν είναι δικό μου, 
αλλά του δημοσίου, ακολούθησε το εξής συμβάν. 

Ενώπιον όλων των παρισταμένων και του ιδίου τράβηξα με τα χέρια μου δύο σε 
μορφή παλιοσίδερα, απόβλητα μοτοποδήλατα που είχε τοποθετήσει στην μεριά μου και 
στο σημείο που  παρκάρω το αυτοκίνητο μου, δημιουργώντας μου δυσκολία στο 
παρκάρισμα και παρακολουθώντας κάθε φορά αν του τα τρακάρω για να μου ζητήσει το 
λόγο και του τα εναπόθεσα στο δικό του χώρο. 

Τράβηξα και ένα άχρηστο σε κατάσταση αποβλήτου χορτοκοπτικό, φωτογραφία 
(σχετικό 41) με τα χέρια μου και του το εναπόθεσα και αυτό στο μέρος του. 

Πήρα και μια αλυσίδα (σχετικό 11) και ρυμούλκησα με το αυτοκίνητο μου τα 
απόβλητο αυτοκίνητο που έχει στο δικό μου μέρος και του το εναπόθεσα και αυτό στο 
δικό του μέρος, (σχετικό 12). 

Το τρακτέρ που είχε σταθμευμένο και αυτό στη δική μου μεριά μπροστά στην 
ιδιοκτησία μου, δεν μπόρεσα, αν και προσπάθησα να το μετακινήσω, (σχετικό 13). 

Αυτό τον υποχρέωσαν οι Αστυνομικοί που επιλήφθηκαν του συμβάντος να το βγάλει. 
Μάλιστα μετά τις εξηγήσεις που τους έδωσα και επέδειξα στον ένα εξ αυτών τα 

συμβόλαια και τα τοπογραφικά διαγράμματα που αποδεικνύουν ότι ο χώρος είναι 
ιδιοκτησία μου, με ρώτησαν αν θέλω να καταθέσω μήνυση για το συμβάν και για το 
γεγονός ότι με αποκάλεσε, μάλιστα και ενώπιον τους, τρελό και μ----α. 

Τους είπα ότι δεν θέλω να καταθέσω μήνυση και αποχώρησαν με την εντολή τους 
προς τον καταγγελλόμενο να αποσύρει τα απόβλητα του από έμπροσθεν της ιδιοκτησίας 
μου. 

Μόλις οι αστυνομικοί αποχώρησαν, αμέσως επανατοποθέτησε το απόβλητο 
χορτοκοπτικό και απόβλητο αυτοκίνητο στην ίδια θέση, προκαλώντας με, όπως 
μπορείτε να διαπιστώσετε από την φωτογραφία (σχετικό 14), τα οποία παραμένουν 
ακόμη και σήμερα.  

Δεν ενέδωσα και τον υπομένω ακόμη και σήμερα για να μην δημιουργώ προβλήματα 
και οχλήσεις σε εισαγγελία και αστυνομία.  
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Η επικρατούσα δε κατάσταση σήμερα, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από την 
πρόσφατη φωτογραφία της 10-05-2020 (σχετικό 15) έχει επιδεινωθεί καθώς έχει 
τοποθετήσει και άλλα αυτοκίνητα μπροστά από τα απόβλητα του. 

Είναι δε καθημερινή του συνήθεια και πάγια τακτική του να παρκάρει τα αυτοκίνητα 
με τα οποία κάθε φορά μετακινείται στη δική μου μεριά. 

Πρόσφατα στις αρχές Απριλίου, δεν γνωρίζω ποιος μερίμνησε για την συγκεκριμένη 
ενέργεια, έγινε μια εκχωμάτωση στο χώρο ανοίγοντας και το διπλανό μέρος, όπου έχει 
σωρεύσει πλήθος αποβλήτων ο καταγγελλόμενος, μιας και ήταν γεμάτο μπάζα, όπως 
μπορείτε να δείτε από τη φωτογραφία (σχετικό 16). 

Υπέθεσα ότι κάποιος τελικά μερίμνησε, ώστε να υπάρξει χώρος να γυρνάνε τα 
μεγάλα αυτοκίνητα, οι νταλίκες που έρχονται να φέρουν εμπορεύματα στις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στο κτιριακό μας συγκρότημα και δεν μπορούν να γυρίσουν 
και ενίοτε μπλοκάρουν,  όπως μπορείτε να δείτε από τη φωτογραφία (σχετικό 17). 

Έκανα λάθος. 
Και αυτό τον χώρο πρόστρεξε και τον έκανε κατάληψη ο καταγγελλόμενος, όπως 

μπορείτε να διαπιστώσετε από την φωτογραφία (σχετικό 18). 
 
       
Κυρία Πανοπούλου. 
Ο συγκεκριμένος καταγγελλόμενος συμπεριφέρεται στην περιοχή ωσάν δερβέναγας. 
Διερωτώμαι από πού αντλεί ο συγκεκριμένος  καταγγελλόμενος αυτή την ατιμώρητη 

αλαζονική, ανάρμοστη, επιβλητική και κτητική συμπεριφορά του; 
Σε κάθε περίπτωση δεν έχω απαίτηση  από εσάς να μου απαντήσετε στο ανωτέρω 

ερώτημα μου. Άλλοι είναι αυτοί που πρέπει να επιληφθούνε.   
Από εσάς όμως, ως προσπαθώ να είμαι έννομος πολίτης, έχω την απαίτηση να 

επιληφθείτε, καθώς είναι αρμοδιότητα σας, να απομακρυνθούν τα απόβλητα  του 
καταγγελλόμενου και αυτά είναι όπως μπορείτε να τα διαπιστώσετε στις 
ακολουθούμενες φωτογραφίες, ως (σχετικά 19, 20 ,21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,41).   

Έχει κάνει κατάληψη με τα απόβλητα του στον όμορο χώρο της ιδιοκτησίας μου, 
στην 84ΚΜΓΡ και με την ενέργεια του να κάνει κατάληψη και στον νέο χώρο στον οποίο 
έγινε η εκχωμάτωση (σχετικά 16, 18) εκδήλωσε τις προφανείς και γνωστές προθέσεις 
του, οι οποίες είναι να δημιουργήσει δικαιώματα στο χώρο στερώντας μου την 
ανοικοδόμηση της ιδιοκτησίας μου, για την οποία έχω υποστεί τα πάνδεινα  στη  
περιοχή εδώ και δεκαετίες. 

Πέραν δε τούτων τα απόβλητα του τα έχει εναποθέσει εφαπτόμενα της ιδιοκτησίας 
μου και μου δημιουργεί πρόβλημα ελεύθερης σε αυτήν πρόσβασης και γενικότερα την 
υποβαθμίζει, όπως όλη την περιοχή και την απαξιώνει.    

Ως εκ τούτου έχω άμεσο ενδιαφέρον και έννομο συμφέρον για την παρούσα 
καταγγελία μου και σας δηλώνων ότι πρόκειται  να παρακολουθήσω επισταμένα την 
εξέλιξη της, από την υπηρεσία σας και συγκεκριμένα από εσάς. 

 
Κυρία Πανοπούλου. 
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Δράττομαι της ευκαιρίας της παρούσης για να σας καταγγείλω επί πλέον ότι στην 
περιοχή μας υπάρχουν πλήθος αποβλήτων τα οποία υποβαθμίζουν την αξία της 
περιοχής και με την ύπαρξη τους δημιουργούν δυσκολία στις δραστηριότητες όλων μας 
και κυρίως στην άνετη πρόσβαση των επισκεπτών και πελατών μας. 

Επιπρόσθετα δυσκολεύονται έως να αδυνατούν να κάνουν ελιγμούς αναστροφής τα 
μεγάλα φορτηγά, οι νταλίκες που μας φέρνουν εμπορεύματα, όπως μπορείτε να λάβετε 
γνώση από την φωτογραφία  (σχετικό 17). 

Η διέλευση δε όλων των οχημάτων έμπροσθεν του καταστήματος μου, όπου 
απέναντι το μηχανουργείο  του καταγγελλόμενου με τα απόβλητα του, γίνεται μετ’ 
εμποδίων και δοκιμασίας της υπομονής και ανοχής όλων μας, μα και των επισκεπτών 
μας, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε από τις φωτογραφίες που έβγαλα την 12-05-2020 
ημέρα Τρίτη με αφορμή την κατάθεση της παρούσης. 

Στη φωτογραφία (σχετικό 42) φαίνεται ένα φορτηγό διανομής να προσπαθεί να 
περάσει μπροστά από το μηχανουργείο του καταγγελλόμενου και το δικό μου 
κατάστημα. 

Στη φωτογραφία (σχετικό 43) φαίνεται ο επισκέπτης – πελάτης του καταγγελλόμενου  
να βγάζει το αυτοκίνητο του για να περάσει το φορτηγό τροφοδοσίας. 

Στη φωτογραφία (σχετικό 44) φαίνεται άλλο φορτηγό διανομής να περιμένει να 
περάσει από το συγκεκριμένο σημείο και το πρώτο να περιμένει ακόμη, πρώτα τη 
διέλευση του δεύτερου. 

Στη φωτογραφία (σχετικό 45) φαίνεται να ελευθερώνεται ο χώρος για να περάσει το 
φορτηγό τροφοδοσίας. 

Στη φωτογραφία (σχετικό  46) φαίνεται να ελευθερώνεται κατά τι το πέρασμα 
έμπροσθεν του δικού μου καταστήματος και του καταγγελλόμενου. 

Φαίνεται επίσης το  αυτοκίνητο, πιθανόν πελάτη του, το οποίο ο ίδιος πάρκαρε, να 
βρίσκεται στη μεριά μου δίπλα στο δικό μου φορτηγάκι – κλούβα VW. 

Σας βεβαιώνω ότι τις περισσότερες φορές τα αυτοκίνητα που παρκάρουν  στη 
συγκεκριμένη θέση μου κλείνουν το δρόμο και χρειάζεται κάθε φορά που θέλω να φύγω 
να ψάχνω τους ιδιοκτήτες η να τους στέλνει ο ίδιος να τα βγάλουν για να φύγω, 
δημιουργώντας μου κατά μια έννοια την δεδομένη υφιστάμενη κατάσταση ότι για να 
φύγω, εμμέσως πλην σαφώς, πρέπει να πάρω την άδεια του, όπως μπορείτε να 
διαπιστώσετε στις φωτογραφίες της 13-05-2020 (σχετικά 52, 53). 

Στην ακολουθούμενη φωτογραφία (σχετικό 47) της ημερομηνίας 12-05-2020 
βλέπεται ότι από τον ‘’ελεύθερο’’ χώρο που δημιουργήθηκε από την απομάκρυνση του 
πελάτη του, να περνάει άλλο όχημα, μετ’ εμποδίων και ελιγμού. 

Στη φωτογραφία (σχετικό 48) της ιδίας ημερομηνίας και διαφορετικής ώρας, βλέπετε 
ότι το πέρασμα έμπροσθεν του καταστήματος μου έχει και πάλι περιοριστεί από άλλα 
αυτοκίνητα. Βλέπετε  επίσης ότι η μπλέ κλούβα που είναι πελάτης του, έχει παρκάρει 
έμπροσθεν του καταστήματος μου.  

Αυτή είναι μια συνήθης καθημερινή κατάσταση, η οποία δημιουργείται από τα 
απόβλητα που έχει σωρεύσει ο καταγγελλόμενος έμπροσθεν του μηχανουργείου του 
και το στέγαστρο το οποίο έχει δημιουργήσει.  
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Στο  χώρο τον οποίο αυτά καταλαμβάνουν θα μπορούσαν να παρκάρουν οι πελάτες 
του και να μην κλείνει τη διέλευση των οχημάτων των δικών μας πελατών – επισκεπτών  
και όσων δραστηριοποιούμαστε στο συγκεκριμένο κτιριακό συγκρότημα. 

Θέτω στη διάθεση σας, επί πλέον και άλλες φωτογραφίες (σχετικά 49, 50, 51)  της  
ημερομηνίας 12-05-2020 στις οποίες καταδεικνύεται και σε άλλες στιγμές της ημέρας ο 
περιορισμός του χώρου έμπροσθεν του μηχανουργείου του καταγγελλόμενου και η μετ’ 
εμποδίων διέλευση ακόμη και των μικρών οχημάτων. 

Τα μεγάλα οχήματα πρέπει κάθε φορά για να περάσουν να πάρουν την, κατά μια 
έννοια, άδεια του καταγγελλόμενου για να περάσουν, αφού πρέπει να απομακρυνθούν 
πρώτα τα αυτοκίνητα των επισκεπτών και πελατών του για να περάσουν. 

    
 
Κυρία Πανοπούλου. 
Δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο, όμως η υπηρεσία σας και το δικό σας 

ενδιαφέρον μπορεί να δώσει τη λύση στο χρόνιο πρόβλημα μας, απομακρύνοντας όλα 
τα απόβλητα, στην 84 ΚΜΓΡ και σας παρακαλώ για αυτό.    

Δεν θέλω να κάνω κάτι περισσότερο για να ευδοκιμήσει η παρούσα και δεν θέλω να 
αναγκαστώ για αυτό. 

Ευελπιστώ η παράκληση μου προς το πρόσωπο σας, να είναι αρκετή. 
 
 

Ρόδος 14-05-2020 
 

Με εκτίμηση. 
Θωμάς Χ. Σπανός. 

 

 


