
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΤ ΑΙΣΗΗ 

Γκώπημκ ημο Τνημειμύξ Γθεηείμο Πεηναηώξ θαηά ηε δηθάζημμ ηεξ 2εξ Μανηίμο 

2023, εμένα Πέμπηε θαη ώνα 9:30 ζημ αθνμαηήνημ ημο Γθεηείμο Πεηναηά, ζημκ γ 

όνμθμ, αίζμοζα 310, ζοδεηείηαη με ηε δηαδηθαζία ηεξ Γθμύζηαξ Δηθαημδμζίαξ, ε από 

27.9.2022 αίηεζε με γεκηθό ανηζμό θαηάζεζεξ 922/4.10.2022 θαη εηδηθό ανηζμό 

θαηάζεζεξ 267/4.10.2022 ημο Ν.Π.Δ.Δ. θαη μνγακηζμμύ ημπηθήξ αοημδημίθεζεξ α’ 

βαζμμύ με ηεκ επωκομία «Δήμμξ Μοηηιήκεξ», πμο εδνεύεη ζηε Μοηηιήκε, μδόξ 

Γιεοζενίμο Βεκηδέιμο 13 – 17, όπωξ κόμημα εθπνμζωπείηαη από ημ Δήμανπμ αοημύ, με 

ΑΦΜ 997817113, εκενγμύκημξ εκ πνμθεημέκω ωξ δηαπεηνηζημύ ημο Κεθαιαίμο 

Αοημηειμύξ Δηαπείνηζεξ με ηεκ επωκομία «Κιενμδόηεμα Βαζηιείμο Καμπά», 

θμηκμπμημύμεκε α) ζημκ Υπμονγό Οηθμκμμηθώκ θαημηθμεδνεύμκηα ζηεκ Αζήκα, ωξ 

κόμημμ εθπνόζωπμ ημο Γιιεκηθμύ Δεμμζίμο, γηα ηεκ ηοπόκ άζθεζε πανέμβαζεξ ωξ 

πνμξ ηεκ εθ ημο κόμμο ανμμδηόηεηά ημο επί ηωκ εζκηθώκ θιενμδμηεμάηωκ θαη ηωκ 

θμηκωθειώκ πενημοζηώκ ημο κ. 4182/2013 θαη β) ζηεκ   Απμθεκηνωμέκε Δημίθεζε 

Αηγαίμο (Δηεύζοκζε θμηκωθειώκ πενημοζηώκ), πμο εδνεύεη ζημκ Πεηναηά, μδόξ Αθηή 

Μηαμύιε αν. 83 θαη Μάνθμο Μπόηζανε 2-8 θαη εθπνμζωπείηαη κόμημα από ημ 

Σοκημκηζηή Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ Αηγαίμο, ωξ αζθμύζα ηεκ επμπηεία επί ημο 

θιενμδμηήμαημξ Βαζηιείμο Καμπά, μεηά ηεκ εθπώνεζε εθ μένμοξ ημο Υπμονγμύ ηωκ 

Οηθμκμμηθώκ ζημκ μηθείμ Γεκηθό Γναμμαηέα Απμθεκηνωμέκεξ Δημίθεζεξ ηωκ 

ανμμδημηήηωκ ημο (άνζνα 2 θαη 53 ημο κόμμο 4182/2013 ζε ζοκδοαζμό με ημ άνζνμ 

280 ημο κ. 3852/2010 όπωξ ηζπύεη). 

Με ηεκ αίηεζε αοηή δεηείηαη κα πνμβεί ημ δηθαζηήνημ ζε αιιαγή ζθμπμύ ηεξ από 

16.5.1949 Μοζηηθήξ Δηαζήθεξ ημο Βαζηιείμο Καμπά, πμο θαηαηέζεθε ζημκ 

ζομβμιαημγνάθμ Ν. Οηθμκμμόπμοιμ με ανηζμό 44397/16.5.1949 θαη δεμμζηεύζεθε με 

ηεκ οπ’ ανηζμόκ 184/7.12.1951 απόθαζε ημο Πνωημδηθείμο Μοηηιήκεξ με ηεκ μπμία μ 



δηαζέηεξ θαηέιεηπε ζηεκ Κμηκόηεηα Μόνηαξ μία μηθία μεηά ημο μηθμπέδμο ηεξ θαη θάζε 

παναθμιμοζήμαημξ θαη πανανηήμαημξ αοηήξ θείμεκεξ ζηεκ Κεκηνηθή αγμνά ηεξ Μόνηαξ, 

με ζθμπό κα θαηαζθεοαζηεί θαηάιιεια γηα κα πνεζημμπμηεζεί γηα ηε ζηέγαζε ημο 

Δεμμηηθμύ Σπμιείμο ζειέωκ Μόνηαξ, βεβαηώκμκηαξ όηη ε βμύιεζε ημο δηαζέηε δεκ 

μπμνεί πιέμκ κα πναγμαημπμηεζεί θαη όηη ε επωθειέζηενε θαη αζθαιέζηενε 

αλημπμίεζε ηεξ ωξ άκω θαηαιεθζείζαξ πενημοζίαξ θαζώξ θαη ε πιενέζηενε θαη 

απμηειεζμαηηθόηενε ελοπενέηεζε ημο ζθμπμύ ημο δηαζέηε ζοκίζηαηαη ζηε πνήζε ημο 

ωξ άκω αθηκήημο ωξ παηδηθή πανά ηεξ θμηκόηεηαξ Μόνηαξ, δηαζθαιίδμκηαξ ηεκ 

απνόζθμπηε ιεηημονγία αοηήξ. 

Μοηηιήκε, 6 Οθηωβνίμο 2022 

Η πιενελμύζηα Δηθεγόνμξ 

 

 

 

 


