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ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΜΠΑΡΗ 

ΓΡΑΦΔΗΟ ΓΗΚΑΣΖ ΠΡΟΓΗΚΑΗΑ 

ΓΗΑΣΑΞΖ ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΟΗΥΔΗΩΝ ΑΣΤΥΖΜΑΣΟ 
- άξζ. 392 θαη αθόι θ.π.δ. - 

Ο δηθαζηήο, Γξ Alessandra Piliego, 

αθνύ αλέγλσζε ηα πξαθηηθά ηεο σο άλσ πνηληθήο δηαδηθαζίαο θαηά ησλ 

1. VISENTINI Carlo, πνπ γελλήζεθε ζηε Contarina (RO) ηελ 14.02.1974, θαηνίθνπ Loreo (RO) 

ζηελ νδό Riviera Nuova αξ.20/a, κε ΓΖΛΩΘΔΗΑ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ζηελ δηεύζπλζε 

θαηνηθίαο· 

2. GIACOMAZZI Argilio, πνπ γελλήζεθε ζηε La Spezia ηελ 06/09/1952 θάηνηθνο ζηελ νδό 

Salita al Piano αξ.7, κε ΓΖΛΩΘΔΗΑ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ζηελ δηεύζπλζε θαηνηθίαο· 

3. IOVINE Luigi, πνπ γελλήζεθε ζηε Napoli ηελ 18.8.1969 θάηνηθνο Procida ζηελ νδό Cavour 

αξ.23, κε ΓΖΛΩΘΔΗΑ ΜΟΝΗΜΖ ΚΑΣΟΗΚΗΑ ζηελ δηεύζπλζε θαηνηθίαο· 

4. ROMANO Francesco, πνπ γελλήζεθε ζην Erice ηελ 26.9.1985 θαη θαηνίθνπ Trapani ζηελ νδό 

Trapani αξ.2 bis, κε ΔΠΗΛΔΓΔΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ παξά ησ δηθ. ππεξάζπηζεο Cesare 

FUMAGALLI· 

5. ΦΑΝΣΑΚΖ Παύλορ πνπ γελλήζεθε ζηα Υαληά (Διιάδα) ηελ 14.07.1971, θαηνίθνπ 

Ησαλλίλσλ (Διιάδα) ζηε νδό Γεξαξθάξε αξ.7, κε ΔΠΗΛΔΓΔΗΑ ΚΑΣΟΗΚΗΑ παξά ησ δηθ. 

ππεξάζπηζεο Nicola SCOGNAMILLO; 

6. ΚΑΣΑΝΔΒΑΚΖ Γωπγίος πνπ γελλήζεθε ζηηο 06.05.1942 ζηα Υαληά (Διιάδα) λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο ελνηθίαζεο ηνπ Μ/Ν NORMAN ΑΣΛΑΝΣΗΚ, ηεο εηαηξείαο 

Α.Ν.Δ.Κ. A.E. δηακέλνληα ζηα Υαληά (Διιάδα) - Λεσθόξνο Καξακάλε 288, κε ΔΠΗΛΔΓΔΗΑ 

ΚΑΣΟΗΚΗΑ παξάησ δηθ. ππεξάζπηζεο Nicola SCOGNAMILLO; 

7. ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ Ηωάννη πνπ γελλήζεθε ζηηο 27.01.1957 ζην Ρέζπκλν (Διιάδα) λνκίκνπ 

εθπξνζώπνπ ηεο εηαηξείαο ελνηθίαζεο ηνπ Μ/Ν NORMAN ΑΣΛΑΝΣΗΚ, ηεο εηαηξείαο 

Α.Ν.Δ.Κ. A.E. δηακέλνληα ζηα Υαληά (Διιάδα) - Λεσθόξνο Καξακάλε 288, κε ΔΠΗΛΔΓΔΗΑ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ παξά ησ δηθ. ππεξάζπηζεο BERLINGIERI Giorgio· 

8. ASSANTE Gianluca, πνπ γελλήζεθε ζηε Napoli ηελ 10.03.1975, θαηνίθνπ Procida (NA) ζηελ 

νδό Marcello Scotti αξ. 17· 

9. ANDRIANI Luigi, πνπ γελλήζεθε ζηε Molfetta ηελ 01.01.1961, θαη θαηνίθνπ Molfetta ζηελ 

νδό Sergio Fontana αξ. 12/B· 

10. ΥΑΣΕΑΒΡΑΜΗΓΖ Λάζαπορ, πνπ γελλήζεθε ζηελ Καβάια (Διιάδα) 03.06.1967, θαη 

δηακέλεη ζηελ Πάηξα (Διιάδα) ζηε νδό Καξόινπ Κνπλ αξ. 50· 
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11. DE CANDIA Filomeno Angelo, πνπ γελλήζεθε ζηε Moffetta (BA) ηελ 30.07.1955, θαη 

θαηνίθνπ εληαύζα ζηελ νδό Aurelio Saffi αξ. 37· 

12. PANISCOTTI Angelo Tommaso, πνπ γελλήζεθε ζηε Moffetta (BA) ηελ 14.08.1956, θαη 

θαηνίθνπ εληαύζα ζηελ νδό Francesca Morvillo αξ. 7· 

13. ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. (ΑΝΔΚ Α.Δ.) λε έδξα ζηα Υαληά 

(Διιάδα) - Λεσθόξνο Καξακαλιή 148· 

14. VISEMAR DI NAVIGAZIONE S.r.l. κε έδξα ιεηηνπξγίαο ζηελ νδό Romea 44, Porto Viro 

(RO), πνπ ηδξύζεθε βάζεη ηνπ άξζξνπ 39 παξάγξαθνο 2 ηνπ λ.δ.231/2001 κε εκεξνκελία 

16.3.2015 

εκπποζωπούμενοςρ από: 

1. Γικ. Gaetano CASTELLANE!A, κε δηθεγνξηθό γξαθείν ζην Μπάξη ζηελ νδό Calefati αξ.177 

θαη δικ. Filiberto PALUMBO κε δηθεγνξηθό γξαθείν ζην Μπάξη ζηελ νδό Corso Cavour 201, 

(ππεξαζπηζηήο ηνπ Visentin Carlo θαη VISEMAR DI NAVIGAZIONE S.r.l.)· 

2. Γικ. Alfredo DE FILIPPIS θαη δικ. Fabrizio D'URSO, κε γξαθείν ζηελ Napoli ζηελ νδό De 

Gasperi αξ.55 (ππεξαζπηζηήο γηα Giacomazzi Argilio)· 

3. Γικ. Luigi MURO κε γξαθείν ζηελ Procida ζηελ νδό Giovanni da Procida αξ.61 θαη δικ. Vito 

MELPIGNANO ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Μπξίληηδη, κε γξαθείν ζην Ostuni ζηελ νδό 

Crispi αξ.64 (ππεξαζπηζηήο γηα Iovine Luigi)· 

4. Γικ. Cesare FUMAGALLI κε γξαθείν ζηε Γέλνβα, νδό Roma 5/2 (ππεξαζπηζηήο γηα Romano 

Francesco)· 

5. Γικ. Nicola SCOGNAMILLO κε γξαθείν ζην Μπάξη ζην Corso Giuseppe Mazzini αξ.83 θαη 

δικ. Enrico SCOPESI κε γξαθείν ζηε Γέλνβα ζηελ Salita S. Caterina αξ.1/5 (ππεξαζπηζηήο 

γηα ΦΑΝΣΑΚΖ Παύινο, ΚΑΣΑΝΔΒΑΚΖ Γεώξγηνο θαη ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ 

ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. (ANEK A.E.)· 

6. Γικ. Giorgio RE RL! INGERÌ κε γξαθείν ζηε Γέλνβα ζηελ νδό Roma αξ.10/2 θαη Γικ. Mario 

SCOPESI κε γξθείν ζηε Γέλνβα ζηελ Salita S. Caterina n.1/5 (ππεξαζπηζηήο γηα 

ΒΑΡΓΗΝΟΓΗΑΝΝΖ Ησάλλεο θαη ΑΝΩΝΤΜΖ ΝΑΤΣΗΛΗΑΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. 

(ANEK A.E.). 

7. Γικ. Pietro Gaetano Nacci Manara με γπαθείο ζηο Μπάπι, Οδόρ Cardassi, 36 (ηηλ. 

080/5275947 κιν. 3396969600 email: stuclionaccimanara@hotmail.it ), διοπιζθείρ 

ςπεπαζπιζηήρ, 

για όλοςρ εκείνοςρ ςπό έπεςνα σωπίρ ςπεπαζπιζηή ηηρ εμπιζηοζύνηρ ηοςρ, ζύμθωνα 

με ηον διοπιζμό 014151807 με ημεπομηνία 23.3.15 

ΔΞΔΣΑΘΖΚΑΝ 

γηα ην πνηληθό αδίθεκα βάζεη ησλ άξζξσλ 113, 428, 449. 589 πθ. 1098, 1123 θαη 1231 λαπη. θσδ.. 

Πνπ δηαπξάρζεθε ζε δηεζλή ύδαηα κε αξκνδηόηεηα πξνζδηνξηζζείζα ζην Μπάξη βάζεη ηνπ άξζξνπ  

1240 λαπη. θσδ., ηελ 28.12.2014 

Οι εηαιπείερ 

γηα δηνηθεηηθέο παξαβάζεηο βάζεη ησλ άξζξσλ 25 δ ηνπ Ν.Γηαη 8 Ηνπλίνπ 2001, αξ.231 

Πνπ δηαπξάρζεθαλ ζε δηεζλή ύδαηα κε αξκνδηόηεηα πξνζδηνξηζζείζα ζην Μπάξη βάζεη ηνπ άξζξνπ 
1240 λαπη. θσδ., ηελ 28.12.2014 
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Γηαδηθαζία πνπ έρεη εγγξαθεί ζην κεηξών πνηληθώλ αδηθεκάησλ αξζ. 21 κε εκεξνκελία 29 

Γεθεκβξίνπ 2014, θαη ζε ζρέζε κε ην νπνίν ζεσξνύληαη ζύκαηα όια ηα πξόζσπα πνπ ζην εμήο 

ππνδεηθλύνληαη θαζώο θαη ηα επηπιένλ πξόζσπα πνπ θαηαγξάθεθαλ κεηά ηε δηαβίβαζε ησλ 

εγγξάθσλ ζην γξαθείν Γ.Π. θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν πνπ θαηαηέζεθε ζηε γξακκαηεία 

ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 20.04.2015 ν νπνίνο επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα δηάηαμε, ηεο νπνίαο 

απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο· 

1. ΑΓΑΜΖ Αλάξγπξνο πνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα ην 1975 θαη θάηνηθνο Κεξαηέαο, ζηελ νδό 

Κσζηαληίλνπ Πξίθηε αξ.31, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ 

δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. BONA Marco ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Σνξίλνπ· 

2. AKKAYA Begura πιεζηέζηεξνπ ζπγγελνύο ηνπ αγλνπκέλνπ AKKAYA Hakan, κε θαηνηθία 

κατά τον νόμο παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. MARINO Antonio ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο· 

3. ARI FI Djeladin πνπ γελλήζεθε ζηε Μαθεδνλία ηελ 13.12.1968 θαη θαηνίθνπ Cingoli (MC) 

ζηελ νδό Sant'Esuperanzio αξ. 53, σο ζηγόκελν πξόζσπν· 

4. ΑΡΒΑΝΗΣΖ-ΚΟΤΣΗΑΝΑ Δςθςμία πνπ γελλήζεθε ζηελ Λακία Φζηώηηδα ην 1989 θαηνίθνπ 

Braunschweig (Γεξκαλία) νδόο Steinbrink αξ. 25C, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά 

ηνλ λόκν παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. BERTONE Stefano ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηνπ Σνξίλνπ· 

5. AVOLIO Pietro, λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Eurofish Napoli S.r.L, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε 

θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. Vita Lucia Torroni ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Μπάξη· 

6. BACCI Gianna λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Verdeolio Mediterraneo Srl κε έδξα ζηελ 

Φισξεληία, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηνξηζζέληα 

ππεξαζπηζηή δηθ. SENNA Cristina ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Γέλνβαο» 

7. BALZANO Luigi, πιεζηέζηεξνο ζπγγελήο ηνπ αγλννπκέλνπ BALZANO Cannine, κε 

θαηνηθία  κατά τον νόμο παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. Sergio Pisani ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηεο Napoli· 

8. ΜΠΟΓΓΟ Νηθόιανο πνπ γελλήζεθε ζηε Σαζθέλδε (Οπδκπεθηζηάλ) ην1957θάηνηθνο 

Αξγπξνύπνιεο νδόο Θεξκνππιώλ αξ.28, σο ζηγόκελν πξόζσππν, κε θαηνηθία θαηά λόκνλ 

παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. BONA Marco ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ 

Σνξίλνπ· 

9. BRASCHI Maurizio πνπ γελλήζεθε ζηελ Cattolica (RN) ηελ 13.06.1967, σο ζηγόκελν 

πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. COCCO Filippo 

ηνπ δηθεγηξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Rimini; 

10. CAPASSO Bianca Pia, πνπ γελλήζεθε ζην Mugnano ζηε Napoli ηελ 24.12.1980, σο ζύδπγνο 

ηνπ απνβηώζαληα LICCARDO Michele θαη σο γνλέαο ησλ αλήιηθσλ ηέθλσλ LICCARDO 

Domenico, LICCARDO Rosa θαη LICCARDO Manuela, κε θαηνηθία θαηά κε θαηνηθία θαηά 

λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. Gerardo Monello ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

ηεο Santa Maria Capua Vetere; 

11. CHARIF Chekri, πνπ γελλήζεθε ζηε Βεξπηό (Λίβαλν) ηελ 03.03.1963, ζύδπγν ηεο 

αγλννύκελεο CHARIF Samira θαη παηέξα ηεο απνβησζάζεο CHARIF Racha, κε θαηνηθία 

θαηά ηνλ  νόμον παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. Angelo Loizzi ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηνπ Μπάξη, 

12. CO.I.S.U.C εθπξνζσπνύκελε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν  πξνζσξηλά, κε θαηνηθία θαηά ηνλ 

λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. GORZIGLIA Domenico ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηνπ Viterbo, 

13. CODACONS, εκπποζωπούμενη από ηον νόμιμο εκππόζωπο πξνζσξηλά, κε θαηνηθία θαηά 

ηνλ λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. Carlo RIENZI ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

ηεο Ρώκεο· 

14. CONFCONSUMATORI εθπξνζσπνύκελε από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν  πξνζσξηλά, κε 

θαηνηθία θαηά ηνλ λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. LOIZZO Roberto ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Μπάξη· 

15. ΓΑΡΗΝΟ Αξηζηείδεο, πνπ γελλήζεθε ζην Λεόληηνλ (Διιάδα) ηελ 01.02.1950, θάηνηθνο 

Botticino Sera (BS) ζηελ νδό Salvador Allende αξ. 6, σο ζηγόκελν πξόζσπν· 

16. DELICE Qmere Osman πνπ γελλήζεθε ζηελ Σνπξθία ηελ 01.05.1960 θαη θάηνηθνο Imperia 

ζηελ νδό Clavi αξ.89, σο ζηγόκελν πξόζσπν· 

17. BOROSHENKO Roman πνπ γελλήζεθε ζηελ Οπθξαλία ηελ 18.04.1989 θάηνηθνο Ρίκηλη ζηελ 

νδό Marecchiese αξ. 594, , σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ 

δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. D'ELIA Stefano ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Ρίκηλη· 
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18. GERMANA' CURICALLI Catena, MANCUSO Rosa, ζηενόηεποι ζςγγενείρ ηος 

αγλννύκελνπ Mancuso Giuseppe, κε θαηνηθία κατά νόμον παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ.  

GRASSO Bernadette ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Patti; 

19. GRUARIN Simone, θαηνίθνπ Sesto al Reghena (PN), σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά 

λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. ANTONINI Alfredo ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

ηεο Σεξγέζηεο· 

20. GUAGLIUOLO Francesca, πνπ γελλήζεθε ζην Ottaviano (Na) ηελ 12.05.1952, θαηνίθνπ 

Ercolano (NA) ζην Corso Italia αξ. 75, κεηέξα ηνπ απνβηώζαληνο RINALDI Giovanni κε 

θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. PALMIERI Alida ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηνπ Μπάξη· 

21. IORNTANOVA Maria, ζύδπγνο ηνπ αγλννπκέλνπ ΒΑΗΛΖ Σζάκε κε θαηνηθία κατά νόμον παξά 

ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. GABRIELLI Massimiliano ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο 

Ρώκεο· 

22. KAAN Iscil πνπ γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (Σνπξθία) ηελ 02.02.1977 θαη εληαύζα 

θαηνηθώλ ζηελ Cumhuriyet Caddesi αξ.171 A, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά λόκνλ 

παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. MARINO Antonio ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο· 

23. KANE Valbona πνπ γελλήζεθε ζην Berat (Αιβαλία) ηελ 22.10.1969 θαηνίθνπ Ηάιηνπ (Διιάδα), 

σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. 

GABRIELLI Massimiliano ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο· 

24. ΜΑΝΗΟΤΓΑΚΖ Γ. ΜΑΡΗΑ, ΑΓΓΔΛΟ I ΜΤΛΩΝΑ, HELLAS OIL SA, εθπξνζσπνύκελε 

από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν πξνζσξηλά, σο ζηγόκελα πξόζσπα, κε θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησλ 

δηνξηζζέλησλ ππεξαζπηζηώλ δηθ. Ivan SIMEONE ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Napoli θαη 

Francesca D'Orsi ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο· 

25. ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ Γεκήηξηνο, πνπ γελλήζεθε ζηελ Αζήλα (Διιάδα) ηελ 1.10.1979, πηόο ηνπ 

απνβηώζαληνο ΚΑΕΑΝΣΕΗΓΖ Γεξάζηκνπ, κε θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησ δηθ. Paolo Francesco 

Campanale ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Μπάξη· 

26. KOLEKAJ Senada πνπ γελλήζεθε ζην Shroder (Αιβαλία) ηελ 17.01.1991 θαηνίθνπ Κξεκαζηήο 

(Διιάδα), σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή 

. δηθ. GABRIELLI Massimiliano ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο· 

27. KORON Zoran, πνπ γελλήζεθε ζηε ινβελία ηελ 19.06.1972, θαηνίθνπ Cordovado (PN) ζηελ 

νδό Peraredi αξ. 23· 

28. ΚΟΤΦΟΓΗΩΡΓΖ Αιεμάλδξα, ΚΟΤΦΟΓΗΩΡΓΖ Αληώληνο, ΚΟΤΦΟΓΗΩΡΓΖ Παλαγηώηα, 

ΣΗΥΗΟ Γεώξγηνο, ζηελνί ζπγγελείο ηνπ αγλννπκέλνπ ΚΟΤΦΟΓΗΩΡΓΖ Αιεμάλδξνπ κε 

θαηνηθία κατά νόμον παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. BERTONE Stefano ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηνπ Σνξίλνπ· 

29. ΚΟΤΦΟΠΟΤΛΟ αηάξηνο, πνπ γελλήζεθε ζηε Βέξνηα (Διιάδα) ηελ 22.06.1985, θαη εληαύζα 

θαηνηθώλ ζηελ νδό Φνθιώλεο αξ.50, πηόο ηνπ απνβηώζαληνο ΚΟΤΦΟΠΟΤΛΟΤ Κσλζηαληίλνπ· 

30. ΚΟΤΣΗΑΝΑ Γεκήηξηνο πνπ γελλήζεθε ζηε Λάξηζα ην 1980 θαηνίθνπ Braunschweig 

(Γεξκαλία) νδόο Steinbrink αξ. 25C, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ 

δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. BERTONE Stefano ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Σνξίλνπ· 

31. KUZUCULAR Gulfidan, πνπ γελλήζεθε ζην Calpinar (Σνπξθία) ηελ 01.01.1960, θαη εθεί 

δηακέλνπζα, αδειθή ηεο απνβησζάζεο SAVAS Havise, κε θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησ 

δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. MARINO Antonio ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο· 

32. LEUCi Maria πνπ γελλήζεθε ζην Bisceglie (Ba) ηελ 21.07.1968 θαη εθεί δηακέλνπζα ζηελ νδό 

Sac. Di Leo Giovanni n.32/C, γηα ινγαξηαζκό ηεο θη εθ κέξνπο ηνπ αλήιηθνπ πηνύ  FORNARI 

Vincenzo πνπ γελλήζεθε ζηε Molfetta (Ba) ηελ 09.10.2002, σο ζηγόκελα πξόζσπν, κε θαηνηθία 

θαηά λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. RICCHIUTI Andrea ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηνπ Trani· 

33. LICCARDQ Domenico, πνπ γελλήζεθε ζηε Napoli ηελ 19.02.1955 θαη θαηνίθνπ Mugnano di 

Napoli ζηελ νδό San Giovanni αξ.27, παηέξα ηνπ απνβηώζαληα LICCARDO Michele, κε 

θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησ δηθεγνξηθώ γξαθείσ ηνπ δηθ. Mario Mangazzo ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηεο Santa Maria Capua Vetere· 

34. LICCARDO Giuseppina, πνπ γελλήζεθε ζηε Napoli ηελ 5.7.1980 θαη θαηνίθνπ Mugnano di 

Napoli ζηελ νδό Madonna delle Grazie αξ.41, αδειθή ηνπ απνβηώζαληνο LICCARDO Michele, 

κε θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησ δηθεγνξηθώ γξαθείσ ηνπ δηθ. Gerardo Moriello ηνπ δηθεγνξηθνύ 

ζπιιόγνπ ηεο Santa Maria Capua Vetere· 
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35. LICCARDO Nicoletta, πνπ γελλήζεθε ζηε Napoli ηελ 13.7.1978 θαη θαηνίθνπ Giuliano di 

Napoli ζηελ νδό Traversa αξ.60, αδειθή ηνπ απνβηώζαληνο LICCARDO Michele, κε θαηνηθία 

θαηά λόκνλ παξά ησ δηθεγνξηθώ γξαθείσ ηνπ δηθ. Gerardo Moriello ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ 

ηεο Santa Maria Capua Vetere; 

36. MANCUSO Calogero, ζηελόο ζςγγενήρ ηνπ αγλννπκέλνπ Mancuso Giuseppe, κε θαηνηθία θαηά 

νόμον παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. PISANI Angelo ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο 

Napoli· 

37. MANCUSO Calogero, ζηελή ζπγγελήο ηνπ αγλννπκέλνπ Mancuso Giuseppe, κε θαηνηθία κατά 

νόμον παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. PISANI Sergio ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο 

Napoli· 

38. MARCHI Marco λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο Liu.Jo S.p.A. κε έδξα ζην Carpi Viale J.A. Fleming 

αξ.17, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. 

SENNA Cristina ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Γέλνβαο» 

39. MAYTA Omar πνπ γελλήζεθε ζηε Panna ηελ 07.03.1978 θαη θαηνίθνπ Chiavari (Ge) ζηελ νδό 

Martiri della liberazione αξ. 126,  σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ 

δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. RIENZI Carlo ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο· 

40. κε θαηνηθία θαηά ηνλΜΗΜΟΕΑ Jgerenaia, πνπ γελλήζεθε ζην Sokhumi (Γεσξγία), κεηέξα ηνπ 

απνβηώζαληνο KARTOZIA Omar, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηθ. Aurelio Gironda ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Μπάξη· 

41. MULLER Bernd, πνπ γελλήζεθε ζην Βεξνιίλν (Γεξκαλία) ηελ 18.09.1961, ζύδπγν ηεο 

απνβησζάζεο MULLER Αθξνδηηεο, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηθ. Angelo Loizzi ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Μπάξη· 

42. PARANGONI Hhoxhi πνπ γελλήζεθε ζην Lushnie (Αιβαλία) ηελ 06.05.1961, θαηνίθνπ 

Ληβαδεηάο (Διιάδα), σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηνξηζζέληα 

ππεξαζπηζηή δηθ. GABRIELLI Massimiliano ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο·  

43. ΠΑΡΑΥΖ ΑΔΝΣΖ Βαζηιηθή πνπ γελλήζεθε ζηελ Πάηξα (Διιάδα) ηελ 12.09.1982, 

θαηνίθνπ Καιιηζέαο Αηηηθήο ζηελ νδό Πξαμηηέινπο αξ. 53, θόξε ηνπ απνβηώζαληα ΠΑΡΑΥΖ 

ΑΔΝΣΖ Νηθνιάνπ, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηθ. ΓΑΗΛΤΝΑ Νηθνιάνπ ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ Θεζζαινλίθεο (Διιάδα)· 

44. PASHAJ Aita πνπ γελλήζεθε ζηε Mamurras Kruje (Αιβαλία) ηελ 26.07.1977 θαη θαηνίθνπ 

Savona ζηελ νδό Giovanni Tissoni αξ. 6,  σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν 

παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. SCOZIA Marco ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ 

Μπξίληηδη· 

45. QENDRO Sokrat πνπ γελλήζεθε ζην Libohove (αιβαλία) ηελ 24.12.1967 θαηνίθνπ Melegnano 

(MI) ζηελ νδό Papa Pio IV αξ. 1/3,  σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ 

δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. SCOZIA Marco ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Μπξίληηδη· 

46. RICCARDI Rosa, πνπ γελλήζεθε ζην Torre del Greco ηελ 3.7.1981 ζπδύγνπ ηνπ απνβηώζαληνο 

RINALDI Giovanni, κε θαηνηθία παξά ησ δηθεγνξηθώ γξαθείσ ηνπ Γηθ. BELLOMO Davide ηνπ 

δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Μπάξη· 

47. RICCARDI Rosa, πνπ γελλήζεθε ζην Torre del Greco ηελ 3.7.1981, ωρ εξαζκώνηαρ ηη γονική 

κηδεμονία ησλ RINALDI Matteo και RINALDI Francesco, αλήιηθσλ ηέθλσλ ηνπ 

απνβηώζαληα RINALDI Giovanni, κε θαηνηθία παξά ησ δηθεγνξηθώ γξαθείσ ηνπ Γηθ. 

TORRONI Vita Lucia ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Μπάξη· 

48. RINALDI Lucia, πνπ γελλήζεθε ζην Torre del Greco (NA) ηελ 28.10.1977, θαηνίθνπ Ercolano 

(NA) ζην Corso Italia αξ. 75, αδειθή ηνπ απνβηώζαληνο RINALDI Giovanni κε θαηνηθία θαηά 

λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. PALMIERI Alida ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ 

Μπάξη· 

49. RINALDI Matteo, πνπ γελλήζεθε ζην Ercolano (NA) ηελ 18.10.1947, θαη εθεί δηακέλνληα ζην 

Corso Italia αξ. 75, παηέξα ηνπ απνβηώζαληνο RINALDI Giovanni κε θαηνηθία θαηά λόκνλ 

παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. TORRONI Vita Lucia ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ 

Μπάξη· 

50. SALVEMINI Rosa, πνπ γελλήζεθε ζηε Molfetta ηελ 6.10.1969, θαη εθεί δηακέλνληα ζηελ νδό 

A.C. Modigliani αξ. 4,  σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηνξηζζέληα 

ππεξαζπηζηή δηθ. Andrea Ricchiuti ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Trani· 

51. ΑΜΑΡΑ Υξηζηίλα-Μηξάληα πνπ γελλήζεθε ζηε Θεζζαινλίθε ην 1949 θαηνίθνπ Γιπθάδαο, 

νδόο Σζηηζάλε αξ.4, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηνξηζζέληα 

ππεξαζπηζηή δηθ. BONA Marco ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Σνξίλνπ· 
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52. SAVAS Senol, πνπ γελλήζεθε ζην Boyabat (Σνπξθία) ηελ 17.09.1972, θαη εθεί δηακέλνληα, 

αδειθό ηεο απνβησζάζεο SAVAS Havise, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ δηνξηζζέληα 

ππεξαζπηζηή δηθ. MARINO Antonio ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο· 

53. SEJKO Dalip, πνπ γελλήζεθε ζην Konispol Sarande (Αιβαλία) ηελ 1.06.1968, θαηνίθνπ 

Volegno ζηελ νδό Mare αξ. 2, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν παξά ησ 

δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. RIENZI Carlo ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Ρώκεο· 

54. SHOLOKH Dmytro πνπ γελλήζεθε ζηελ Οπθξαλία ηελ 08.11.1985 θαηνίθνπ ζηελ Villa 

Verrucchio (RN) ζηελ νδό Victor Hugo αξ. 46,  σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ 

λόκν παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. D'ELIA Stefano ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ 

Ρίκηλη· 

55. SPINA Maria, BALZANO Mario, BALZANO Fabiana, ζηελνί ζπγγελείο ηνπ αγλννύκελνπ 

BALZANO Carmine, κε θαηνηθία κατά νόνον παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. Angelo 

Pisani ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηεο Napoli· 

56. ΣΟΛΑΡΟ Αλδξέαο πνπ γελλήζεθε ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε (Σνπξθία) ην 1950 θαη θαηνίθνπ 

Γιπθάδαο, νδόο Λπθνύξγνπ αξ. 18-20,  σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά ηνλ λόκν 

παξά ησ δηνξηζζέληα ππεξαζπηζηή δηθ. BONA Marco ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ 

Σνξίλνπ· 

57. TORRINI Vulmaro, πνπ γελλήζεθε ζην Greve in Chianti (FI) ηελ 18.03.1954, θαηνίθνπ 

Monsummano Terme (PT) ζηελ νδό La Sina αξ. 341/G, σο ζηγόκελν πξόζσπν· 

58. ΒΗΚΑ Γεώξγηνο πνπ γελλήζεθε ζην Αγξίλην Αηησιναθαξλαλίαο ην 1969 θαη θαηνίθνπ Ρέληε, 

νδόο Ηζάθεο αξ.26, σο ζηγόκελν πξόζσπν, κε θαηνηθία θαηά λόκνλ παξά ησ δηνξηζζέληα 

ππεξαζπηζηή δηθ. BONA Marco ηνπ δηθεγνξηθνύ ζπιιόγνπ ηνπ Σνξίλνπ· 

αθνύ αλαγλώζηεθε θαη αλαθιήζεθε ε αίηεζε, ε νπνία πεξηήιζε ζηελ γξακκαηεία ηνπ δηθαζηεξίνπ 

ζηηο 25.03.2015, κε ηελ νπνία ν ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ δήηεζε λα πξνρσξήζνπκε, κε ηηο κνξθέο ηεο 

απνδεηθηηθήο, ζε εκπεηξνγλσκνζύλε, ζύκθσλα κε ηα άξζξα. 392, παξ. 1 ιήκ. f), ηνπ Κώδηθαο 

Πνηληθήο Γηθνλνκίαο, ζρεηηθά κε ηελ επαιήζεπζε ηεο ιεηηνπξγηθόηεηαο όισλ ησλ ζπζηεκάησλ 

πνπ εμόπιηδαλ ην πινίν NORMAN ΑΣΛΑΝΣΗΚ, ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ πινίσλ, ηε θόξησζε θαη ηελ αζθάιηζε ησλ νρεκάησλ, ην πξαγκαηηθό θιείζηκν ηνπ 

γθαξάδ θαηά ηνλ πινπ, ηνλ εληνπηζκό ησλ αηηίσλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ εθδήισζε ηεο ππξθαγηάο θαη 

ηελ εμάπισζε ηεο, ηηο κεζόδνπο δηεμαγσγήο ηεο εθθέλσζεο θαη δηάζσζεο (βιέπε εξσηήζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζε ηνπ ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ)· 

δεδνκέλνπ όηη δελ ππήξμαλ ζπκπεξάζκαηα ζε ζρέζε κε ην αίηεκα απηό· δεδνκέλνπ όηη ην αίηεκα 

εηέζε ηππηθά, πεξηέρεη όιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηα άξζξα. 393 παξ. 1 θπδ θαη 

δεδνκέλνπ όηη δελ έιεμε ε πξνζεζκία γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθαηαξθηηθώλ εξεπλώλ· 

ιακβάλνληαο ππόςε, επίζεο, όηη ζπληξέρνπλ νη ζπλζήθεο νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 392 

ιήκ. f) θπδ δεδνκέλνπ όηη ε πνιππινθόηεηα ησλ εξγαζηώλ, ηόζν εθ ηεο θύζεο ηνπο όζν θαη 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ ηδηόκνξθε θαηάζηαζε ησλ ρώξσλ ζηνπο νπνίνπο ζα πξέπεη λα δηεμαρζνύλ, 

ζπλεγνξνύλ βάζηκα λα ζεσξεζεί όηη ε πξαγκαηνγλσκνζύλε αλ δηαηαρζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δίθεο, ζα νδεγνύζε ζε αλαβνιή ηεο ίδηαο πάλσ από 60 εκέξεο· 

ζεσξώληαο, από ηελ άιιε, όηη είλαη αλακθηζβήηεηε ηώξα ε θαηάζηαζε "εξεηπίνπ" ηνπ πινίνπ 

NORMAN ATLANTIC, αθνύ έρεη θαηαζηξαθεί από ηηο θιόγεο, εθηίζεηαη θαζεκεξηλά ζηηο 

δηαιπηηθέο επηπηώζεηο ηεο αικύξαο θαη ησλ κεηαβιεηώλ ζαιάζζησλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ· 

ζεσξώληαο ηέινο, όηη πξόθεηηαη γηα επξήκαηα απνιύησο απαξαίηεηα γηα ηελ ηειηθή απόθαζε, 

θαζώο έρνπλ ζηόρν λα εκβαζύλνπλ ζηηο θύξηεο πεγέο ζηνηρείσλ, αθνύ έρεη απνθξπζηαιισζεί ε ίδηα 

ε απνδεηθηηθή πιαηθόξκα θαη ζηνρεύνπλ λα επηζεκάλνπλ ελδερόκελα πξνθίι ελνρήο· αθνύ 

δηαπηζηώζεθε όηη ε πνιππινθόηεηα ηεο ππόζεζεο θαη ν πςειόο βαζκόο ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο, πνπ θαηά ζπλέπεηα απαηηείηαη, επηβάινπλ ηελ αλάγθε ζύζηαζεο επηηξνπήο 

εκπεηξνγλσκόλσλ πνπ πξέπεη λα απνηειείηαη από: 

Ναύαξρνο Δπηζεσξεηήο (A.R.) Carpinteri Francesco ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο ηνπ Πνιεκηθνύ 

Ναπηηθνύ σο εηδηθόο ζηνπο λόκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο, θαζώο θαη σο 

ζπληνληζηήο επηρεηξήζεσλ· 

Τπνλαύαξρνο (A.R.) Carannante Salvatore ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ, 

εηδηθόο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο ηεο λαπζηπινΐαο· Καζ.Μερ. Dalle Mese Enzo, ηαθηηθόο 

θαζεγεηήο Θεσξίαο θαη Σερληθήο Ραληάξ, ζηελ πνιπηερληθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πίδαο, 

εηδηθόο ππνινγηζηώλ ζθάθνπο· 
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Καζ.Μερ. Bernardino Chiaia, ηαθηηθόο θαζεγεηήο επηζηήκεο θαηαζθεπώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ 

Σνξίλνπ, εηδηθόο γηα ηα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξόιεςε, ηηο αηηίεο θαη ηελ εμάπισζε ησλ 

ππξθαγηώλ επί ηνπ ζθάθνπο· 

Ζιεθηξνληθόο κεραληθόο Pasquale Del Sorbo εηδηθόο γηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ απηνκαηνπνίεζε 

ηνπ ζθάθνπο 

Καη' εθαπμογή ησλ άξζξσλ 392 θαη 393 θ.π.δ. 

ΓΗΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ 

ΓΔΥΔΣΑΗ ην αίηεκα απόδεημεο ηεο ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ ζρεηηθά κε ηελ εκπεηξνγλσκνζύλε ζην πινίν 

NORMAN ATLANTIC· 

ΓΗΟΡΗΕΔΗ 

Σελ επηηξνπή εκπεηξνγλσκόλσλ απνηεινύκελε από ηνπο θπξίνπο: 

Ναύαξρνο Δπηζεσξεηήο (A.R.) Carpinteri Francesco ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο ηνπ Πνιεκηθνύ 

Ναπηηθνύ· 

Τπνλαύαξρν (A.R.) Carannante Salvatore ηνπ Ληκεληθνύ ώκαηνο ηνπ Πνιεκηθνύ Ναπηηθνύ· 

Καζ. Μερ. Dalle Mese Enzo, ηαθηηθό θαζεγεηή Θεσξίαο θαη Σερληθήο Ραληάξ, ζηελ πνιπηερληθή 

ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Πίδαο· 

Καζ. Μερ. Bernardino Chiaia, ηαθηηθόο θαζεγεηήο επηζηήκεο θαηαζθεπώλ ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ 

Σνξίλνπ· 

Ζιεθηξνληθόο κεραληθόο Pasquale Del 

Sorbo ΟΡΗΕΔΗ 

για ηον διοπιζμό και ηην πλήπη διαηύπωζη ηων επωηημάηων ηην ζςνεδπίαζη ηηρ 

22.05.2015ζην Γηθαζηήξην ηνπ Μπάξη, θηίξην ζηε Via H. Nazariants αξ. 1, όξνθνο 1, αίζνπζα L, 

ώξα 9.30. 

Γηαηάζζεη ηελ γξακκαηεία θαη ηε Μνλάδα εξεπλώλ ησλ θαξακπηληέξσλ ηνπ Μπάξη, κε ηελ 

δπλαηόηεηα εθρώξεζεο, ηελ θνηλνπνίεζε απηήο ηεο δηάηαμεο ζηνπο εμεηαδόκελνπο, ζηα ζηγόκελα 

πξόζσπα, ζηνπο αληίζηνηρνπο δηθεγόξνπο θαη ζηνπο εκπεηξνγλώκνλεο. 

Γεδνκέλνπ όηη ζηηο 20.04.2015 ν ΔΗΑΓΓΔΛΔΑ έρεη θαηαζέζεη έλαλ θαηάινγν κε ηα νλόκαηα 

ησλ αξ. 68 επηπιένλ ζηγνκέλσλ πξνζώπσλ εθηόο από εθείλα πνπ πξνζδηνξίδνληαλ θαηά ην ρξόλν 

ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ζηε γξακκαηεία γηα ηελ θαηαγξαθή απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ, 

ζεσξώληαο όηη κηα ηέηνηα πξννδεπηηθή ελζσκάησζε είλαη κηα έλδεημε κνλνζήκαληα ζπλδεδεκέλε 

κε ηελ αδπλακία εμάληιεζεο ηεο αλαγλώξηζεο όισλ ησλ ζηγνκέλσλ πξνζώπσλ ιόγσ θαη ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνύ ησλ δπλεηηθώλ δηθαηνύρσλ θαζώο θαη ηεο θύζεο ησλ αδηθεκάησλ ιόγσ θηλδύλνπ 

άξζξα 428, 449 πθ 

Έρνληαο ππόςε ηα άξζξα 150, 155 θ.π.δ. 

δηαηάζζεη ε θνηλνπνίεζε ηεο παξνύζαο απόθαζεο, ζηα ζηγόκελα πξόζσπα ησλ νπνίσλ ν 

θαηάινγνο πνπ θαηαηέζεθε ζηε γξακκαηεία ηνπ Γηθαζηεξίνπ ζηηο 20.04.2015 θαη επηζπλάπηεηαη 

ζηελ απόθαζε απηή σο αλαπόζπαζην κέξνο ηεο λα εθηειεζηεί κε δεκόζηεο αλαθνηλώζεηο, 

ζύκθσλα κε ην άξζξν 155 θ.π.δ. κε ηηο αθόινπζεο δηαδηθαζίεο: 

A. Καηάζεζε αληηγξάθνπ ηεο παξνύζαο απόθαζεο - καδί κε κεηάθξαζε ζηα αγγιηθά θαη 

ειιεληθά -ζην Γεκαξρείν ηνπ Μπάξη· 
B. Δηζαγσγή απνζπάζκαηνο ηεο απόθαζεο απηήο ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 
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ΓΗΚΑΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΜΠΑΡΗ 

Σμήμα Γ.Π. 

Καηαηέθηκε ζηη Γπαμμαηεία 

Bari ζηιρ 22/04/15 

Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

Γπ. Francesca SANO' 

Ο δηθαζηήο 

Alessandra Piliego 

 

C. Γεκνζίεπζε αληηγξάθνπ ηεο εηδνπνίεζεο θαζώο θαη έλα κεηαθξαζκέλν αληίγξαθν ζηα 

αγγιηθά θαη ζηα ειιεληθά, ζηελ ηειεκαηηθή εθεκεξίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Γηθαηνζύλεο "News on 

line", δηαζέζηκν ζηνλ δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ ηδίνπ www.giustizia.itζην ηκήκα "εηδνπνηήζεηο 

νξηζκνύ αθξνακαηηθήο δηαδηθαζίαο"· 

D. Γεκνζίεπζε ελόο αληηγξάθνπ απηήο ηεο απόθαζεο ζρεηηθά ζην ηζηόηνπν ηνπ Δθεηείνπ 

ζην Μπάξη ζηε δηεύζπλζε www.giustizia.bari.it, ζηελ αξρηθή ζειίδα κε ιεδάληα "εκαληηθή 

αλαθνίλσζε"· 

E. Κνηλνπνίεζε ζην πξαθηνξείν εηδήζεσλ ANSA ηνπ δηαηάγκαηνο απνδνρήο θαηαγξαθήο 

απνδείμεσλ. 

Δληέιεη ηελ θαγθειαξία γηα όιεο ηηο δηεθπεξαηώζεηο αξκνδηόηεηαο ηεο. 

Μπάξη, 22.04.2015 
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