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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 109/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση των ήδη ασκηθεισών τριών  (3) μηνύσεων 
κατ΄ αγνώστων για προξενηθείσες φθορές σε 
δημοτική περιουσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 1 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2012, 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 13143/20/31-10-
2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου, που 
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, 
παρισταμένου ως γραμματέα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα 
Κων/νου με βαθμό Δ΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής ήταν :      

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, 
Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 5) 
Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 
 



ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω 
παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), το αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ. Πλάτανος 
Ελευθέριος. 
 

• Ο κ. Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος απεχώρησε από τη Συνεδρίαση, μετά 
την ψηφοφορία επί του κατεπείγοντος ή μη των θεμάτων. 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10 συμφώνησε να 
συζητηθεί, ως κατεπείγον είπε :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 11917/3-10-2012 εισήγηση του Νομ. Συμβούλου 
του Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος :  
 
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίων  Μηνύσεων» 
  

Σε συνέχεια των   υπ’  αριθ. πρωτ. 10241/10-08-12, 8970/2012 αναφορών  

Στέφανου Γεώργα και 11633/2012 αναφοράς του Ορταντζόγλου Γεώργιου, σας 

κοινοποιώ  σχέδια μηνύσεων, οι οποίες  πρέπει  να  υποβληθούν  εντός τριμήνου, 

από της τελέσεως των αξιόποινων πράξεων ή του χρόνου που υπέπεσαν στην 

αντίληψη των υπαλλήλων της Υπηρεσίας οι προαναφερόμενες αξιόποινες 

πράξεις(ap;o 5.7.2012). 

Σχέδια των μηνύσεων και όλα τα σχετικά έγγραφα σας κοινοποιώ προς γνώση 

σας και για τις δικές σας ενέργειες.  

Σημειωτέον ότι για την υποβολή των μηνύσεων θα πρέπει να ζητηθεί και να 

ληφθεί απόφαση – εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής, δια της οποίας   

θα εγκρίνεται η προηγουμένη κατάθεσή των λόγω του κατεπείγοντος  ενόψει της 

επικείμενης παρόδου του τριμήνου, δηλαδή να γίνει η ενημέρωση και να ζητηθεί 

η έγκριση στην πρώτη συνεδρίαση από σήμερα της Οικονομικής Επιτροπής 

(άρθρο 58 παρ. 2 ν. 3852/2010).  

 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικ. Επιτροπή όπως εγκρίνει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10, τις ενέργειες που ήδη έγιναν, λόγω 
του κατεπείγοντος των θεμάτων από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Αναπληρωτή 
Δημάρχου κ. Χαράλαμπο Μπόβο, και αφορούν τις ασκηθείσες μηνύσεις 
κατ΄αγνώστων. 
 
 
 



 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 21/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. 
να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τις διατάξεις του 
άρθρου 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα σχετικά με την 
υπόθεση έγγραφα 

 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 
 

Εγκρίνει λόγω του κατεπείγοντος των υποθέσεων τις ενέργειες που ήδη έγιναν για 
λογαριασμό του Δήμου από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών & Αναπληρωτή 
Δημάρχου κ. Χαράλαμπο Μπόβο και αφορούν την άσκηση τριών (3) μηνύσεων κατ΄ 
αγνώστων για προξενηθείσες φθορές σε δημοτική περιουσία. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 109/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             Αβραμίκου Αναστασία 
 

 
Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Νομική Υπηρεσία 
2. Γραφείο Δημάρχου 
3. Γραφείο Αντιδημάρχου Οικ/κών & Αναπληρωτή Δημάρχου 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 

Συνημμένα :  
 
Τρία (3) Σχέδια μήνυσης κατ΄ αγνώστου ή αγνώστων δραστών για προξενηθείσες 
φθορές σε δημοτική περιουσία. 
 

 
 
 
 



 
 
 

Α.  
 

                                                                                       Ατελώς ως Δήμος 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΗΝΥΣΗ - ΕΓΚΛΗΣΗ 

 

 Χαράλαμπου Μπόβου του Παναγιώτη, Αντιδημάρχου – Αναπληρωτή 

Δημάρχου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος Αττικής,( Δεκελείας 97 – Νέα Φιλαδέλφεια). 

ΚΑΤΑ 

Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού αγνώστων σε 

εμένα, οι οποίοι την Τρίτη 10/07/2012 έκαναν χρήση των πριζών που είναι στα 

pillar στον περιβάλλοντα χώρο της λίμνης καθώς σε μερικά δεν υπάρχουν 

λουκέτα και σε άλλα έχουν ξεκολλήσει οι μεντεσέδες(όπως αναφέρει με την 

υπ΄αριθ. 8970/13/7/12 αναφορά – ενημέρωσή του, ο Στέφανος Γεώργας, 

υπάλληλος του Δήμου) με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης ατυχήματος, 

παράλληλα κατέστρεψαν και αφαίρεσαν 15 προβολείς ανάδειξης με λάμπες 

αξίας 1.500 ευρώ, 10 προβολείς ανάδειξης με λάμπες μπρούτζινου GU 10 αξίας 

250 ευρώ, 9 ΠΙΛΛΑΡ μετασχηματιστών για υποβρύχιους προβολείς αξίας 4.050 

ευρώ και 30 κουτιά ανθυγρού αξίας 45 ευρώ και συνολικής αξίας μετά ΦΠΑ 

7.189,35 ευρώ όπως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10.383/20.8.2012, προσκομιζόμενο 

και επικαλούμενο έγγραφό του ο προϊστάμενος του τμήματος 

ηλεκτροφωτισμού μας ενημέρωσε. 

                     ----------------------------…..-----------------------------                             

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος και αναπληρωτής 

Δημάρχου, κάθε  αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό αγνώστους  σε 

εμένα, την Τρίτη 10/07/2012 έκαναν χρήση των πριζών που είναι στα pillar 

στον περιβάλλοντα χώρο της λίμνης καθώς σε μερικά δεν υπάρχουν λουκέτα 



και σε άλλα έχουν ξεκολλήσει οι μεντεσέδες(όπως αναφέρει με την υπ΄αριθ. 

8970/13/7/12 αναφορά – ενημέρωσή του, ο Στέφανος Γεώργας, υπάλληλος του 

Δήμου) με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης ατυχήματος, παράλληλα 

κατέστρεψαν και αφαίρεσαν 15 προβολείς ανάδειξης με λάμπες αξίας 1.500 

ευρώ, 10 προβολείς ανάδειξης με λάμπες μπρούτζινου GU 10 αξίας 250 ευρώ, 9 

ΠΙΛΛΑΡ μετασχηματιστών για υποβρύχιους προβολείς αξίας 4.050 ευρώ και 

30 κουτιά ανθυγρού αξίας 45 ευρώ και συνολικής αξίας μετά ΦΠΑ 7.189,35 

ευρώ όπως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10.383/20.8.2012, προσκομιζόμενο και 

επικαλούμενο έγγραφό του ο προϊστάμενος του τμήματος ηλεκτροφωτισμού 

μας ενημέρωσε. 

 

Επειδή οι εγκαλούμενοι άγνωστοι σε εμένα δράστες προκάλεσαν φθορές σε 

περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας, τα οποία ανήκαν στην περιουσία του Δήμου, 

κατανάλωσαν ηλεκτρικό ρεύμα και παράλληλα δημιούργησαν πρόβλημα στη 

δημόσια ασφάλεια των πολιτών, από ενδεχόμενη ηλεκτροπληξία.  

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν τα αδικήματα των   

διακεκριμένων φθορών δημόσιας περιουσίας του Δήμου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας 

και έθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των πολιτών. 

 Επειδή η Υπηρεσία μας μέχρι της υποβολής της παρούσης, δεν είναι σε θέση 

να γνωρίζει παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες συλλογής στοιχείων και 

μαρτυριών ποιος ή ποιοι διέπραξαν τις ως άνω αξιόποινες πράξεις.  

 Επειδή ο Δήμος υπέστη ούτως τεράστια οικονομική ζημία, προερχόμενη από 

την αφαίρεση των  προαναφερόμενων αντικειμένων και τις φθορές πραγμάτων, θα 

χρειαστεί δε να δαπανήσει ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό της αρχικής αγοραστικής 

αξίας των κλαπέντων αντικειμένων και της αποκατάστασης της φθοράς πραγμάτων.

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Εγκαλώ ως ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ-αρμόδιος αντιδήμαρχος  

κάθε  αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό αγνώστους  σε εμένα, οι 

οποίοι την Τρίτη 10/07/2012 έκαναν χρήση των πριζών που είναι στα pillar 

στον περιβάλλοντα χώρο της λίμνης καθώς σε μερικά δεν υπάρχουν λουκέτα 

και σε άλλα έχουν ξεκολλήσει οι μεντεσέδες(όπως αναφέρει με την υπ΄αριθ. 



8970/13/7/12 αναφορά – ενημέρωσή του, ο Στέφανος Γεώργας, υπάλληλος του 

Δήμου) με κίνδυνο ηλεκτροπληξίας και πρόκλησης ατυχήματος, παράλληλα 

κατέστρεψαν και αφαίρεσαν 15 προβολείς ανάδειξης με λάμπες αξίας 1.500 

ευρώ, 10 προβολείς ανάδειξης με λάμπες μπρούτζινου GU 10 αξίας 250 ευρώ, 9 

ΠΙΛΛΑΡ μετασχηματιστών για υποβρύχιους προβολείς αξίας 4.050 ευρώ και 

30 κουτιά ανθυγρού αξίας 45 ευρώ και συνολικής αξίας μετά ΦΠΑ 7.189,35 

ευρώ όπως με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 10.383/20.8.2012, προσκομιζόμενο και 

επικαλούμενο έγγραφό του ο προϊστάμενος του τμήματος ηλεκτροφωτισμού 

μας ενημέρωσε. 

ΖΗΤΩ 

Την κατά Νόμο ποινική δίωξή τους και την αυστηρή τιμωρία τους. 

 Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων κατ’ αυτών και ζητώ τη 

χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο  Δήμος, 

εκπροσωπώντας το Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος για το ποσό των 44,00 € 

επιφυλασσόμενος το υπόλοιπο να το ζητήσω στα Πολιτικά Δικαστήρια από τους  

εγκαλούμενους  με τις άδικες και καταλογιστές στους  εγκαλούμενους  πράξεις των 

εναντίον της περιουσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, διορίζοντας 

συγχρόνως πληρεξούσιο δικηγόρο μου τον κ. Μενέλαο Παπαδημητρίου, Δικηγόρο 

Αθηνών, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας , οδός Δεκελείας αριθ. 97, τηλ.:213 2049030, 

6977504888. 

 Μάρτυρες προτείνω τους: 

1. Γεώργα Στέφανο, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας  αριθ. 

97. 

2. Ορταντζόγλου Γεώργιο, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας  

αριθ. 97. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 

1. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 8970/13-07-12 έγγραφο. 

2. Το 10.383/20.8.2012 έγγραφο του τμήματος ηλεκτροφωτισμού 

        Ν. Φιλαδέλφεια, 2 Οκτωβρίου   2012 

     Ο Αντιδήμαρχος –Αναπληρωτής Δημάρχου 

 

   Χαράλαμπος Παν. Μπόβος  

 
 
 



 
Β.  
 

                                                                          Ατελώς ως Δήμος  

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΗΝΥΣΗ - ΕΓΚΛΗΣΗ 

 

 Χαράλαμπου Μπόβου του Παναγιώτη, Αντιδημάρχου – Αναπληρωτή 

Δημάρχου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος Αττικής,( Δεκελείας 97 – Νέα Φιλαδέλφεια). 

 

ΚΑΤΑ 

 Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού αγνώστων σε 

εμένα, οι οποίοι τη Δευτέρα 10/9/2012 στο πάρκο Μικρασιατών στη Ν. 

Φιλαδέλφεια παραβίασαν τα φρεάτια ηλεκτροφωτισμού και αφαίρεσαν 

καλωδιώσεις των φωτιστικών (δύμπαλα) του δημοτικού φωτισμού. Επίσης, 

αφαίρεσαν καπάκια των φρεατίων και τα προστατευτικά διακλάδωσης των 

ιστών αυτών. Παρόμοιες κλοπές είχαν παρατηρηθεί και περί τα τέλη Ιουλίου 

του 2012, όπως με το υπ΄αριθ. πρωτ. 11633/27-09-2012  έγγραφό του ο 

υπάλληλος του Δήμου Ορταντζόγλου Γεώργιος μας ενημέρωσε . 

                              

                                             *******….****** 

 

 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ ως αρμόδιος αντιδήμαρχος-Αναπληρωτής Δημάρχου κάθε  

αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό αγνώστους  σε εμένα, οι οποίοι 

τη Δευτέρα 10/9/2012 στο πάρκο Μικρασιατών στη Ν. Φιλαδέλφεια 

παραβίασαν τα φρεάτια ηλεκτροφωτισμού και αφαίρεσαν καλωδιώσεις των 

φωτιστικών (δύμπαλα) του δημοτικού φωτισμού. Επίσης, αφαίρεσαν 

καπάκια των φρεατίων και τα προστατευτικά διακλάδωσης των ιστών 



αυτών. Παρόμοιες κλοπές είχαν παρατηρηθεί και περί τα τέλη Ιουλίου του 

2012, όπως με το υπ΄αριθ. πρωτ. 11633/27-09-2012  έγγραφό του ο υπάλληλος 

του Δήμου Ορταντζόγλου Γεώργιος μας ενημέρωσε με το ανωτέρω έγγραφό 

του, το οποίο λέξη προς λέξη  έχει ως εξής: 

«Κατόπιν ειδοποίησης της Γραμμής του Δημότη  ότι κατά το μήνα Ιούλιο 2012 επί 

της οδού Φλέμιγκ στο ύψος της οδού Δωδεκανήσου & μέχρι την οδό Σουλίου 

διαπιστώσαμε κατόπιν ελέγχου μας, πως τα φρεάτια ηλεκτροφωτισμού είχαν 

παραβιαστεί και είχαν κλαπεί οι καλωδιώσεις των φωτιστικών (δύμπαλα) του 

Δημοτικού φωτισμού. Το ίδιο φαινόμενο επαναλήφθηκε και στις 10/9/12 ημέρα 

Δευτέρα στο Πάρκο Μικρασιατών (Παιδική Χαρά). 

Το γεγονός αυτό παρατηρήθηκε και σε πολλά άλλα σημεία της πόλης όπου 

υπάρχουν φωτιστικά (δύμπαλα). Έχουν κλαπεί τα καπάκια φρεατίων (του 

ηλεκτροφωτισμό)& τα προστατευτικά διακλάδωσης των ιστών αυτών. Σας 

επισημαίνουμε ότι με τις προαναφερόμενες πράξεις μένουν εκτεθειμένα τα φρεάτια 

και οι απογυμνωμένες καλωδιώσεις εγκυμονούν κινδύνους ηλεκτροπληξίας, διότι το 

δίκτυο ηλεκτροδοτείται καθ΄ όλον το εικοσιτετράωρο.».  

 

Επειδή οι εγκαλούμενοι άγνωστοι σε εμένα δράστες αφαίρεσαν πράγματα και 

προκάλεσαν φθορές σε περιουσιακά στοιχεία , τα οποία ανήκαν στην περιουσία του 

Δήμου.  Παράλληλα δημιούργησαν πρόβλημα στη δημόσια ασφάλεια των πολιτών.  

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν τα αδικήματα της 

κλοπής ξένων πραγμάτων και διακεκριμένες φθορές δημόσιας περιουσίας του 

Δήμου και έθεσαν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα και ασφάλεια των 

πολιτών. 

 Επειδή η Υπηρεσία μας μέχρι της υποβολής της παρούσης , δεν είναι σε θέση 

να γνωρίζει παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες συλλογής στοιχείων και 

μαρτυριών ποιος ή ποιοι διέπραξαν τις ως άνω αξιόποινες πράξεις .  

 Επειδή ο Δήμος υπέστη ούτως οικονομική ζημία, προερχόμενη από την 

αφαίρεση των  προαναφερόμενων αντικειμένων και τις φθορές πραγμάτων, θα 

χρειαστεί δε να δαπανήσει ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό της αρχικής αγοραστικής 

αξίας των κλαπέντων αντικειμένων και της αποκατάστασης της φθοράς πραγμάτων.

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 



 

Εγκαλώ ως αρμόδιος αντιδήμαρχος-Αναπληρωτής Δημάρχου κάθε  

αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό αγνώστους  σε εμένα, οι οποίοι 

τη Δευτέρα 10/9/2012 στο πάρκο Μικρασιατών στη Ν. Φιλαδέλφεια 

παραβίασαν τα φρεάτια ηλεκτροφωτισμού και αφαίρεσαν καλωδιώσεις των 

φωτιστικών (δύμπαλα) του δημοτικού φωτισμού. Επίσης, αφαίρεσαν 

καπάκια των φρεατίων και τα προστατευτικά διακλάδωσης των ιστών 

αυτών. Παρόμοιες κλοπές είχαν παρατηρηθεί και περί τα τέλη Ιουλίου του 

2012, όπως με το υπ΄αριθ. πρωτ. 11633/27-09-2012  έγγραφό του ο υπάλληλος 

του Δήμου Ορταντζόγλου Γεώργιος μας ενημέρωσε. 

 

ΖΗΤΩ 

Την κατά Νόμο ποινική δίωξή τους και την αυστηρή τιμωρία τους. 

 Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων κατ’ αυτών και ζητώ τη 

χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο  Δήμος, 

εκπροσωπώντας το Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος για το ποσό των 44,00 € 

επιφυλασσόμενος το υπόλοιπο να το ζητήσω στα Πολιτικά Δικαστήρια από τους  

εγκαλούμενους  με τις άδικες και καταλογιστές στους  εγκαλούμενους  πράξεις των 

εναντίον της περιουσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, διορίζοντας 

συγχρόνως πληρεξούσιο δικηγόρο μου τον κ. Μενέλαο Παπαδημητρίου, Δικηγόρο 

Αθηνών, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας , οδός Δεκελείας αριθ. 97, τηλ.:213 2049030, 

6977504888. 

  

Μάρτυρες προτείνω τους: 

1. Ορταντζόγλου Γεώργιο  , κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός 

Δεκελείας  αριθ. 97. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 

1. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 11633/27-09-2011 έγγραφο . 

                           Ν. Φιλαδέλφεια, 2 Οκτωβρίου   2012 

     Ο Αντιδήμαρχος –Αναπληρωτής Δημάρχου 

 

 

Χαράλαμπος Παν. Μπόβος 

 

 

 

 



Γ. 
 

                                                                       Ατελώς ως Δήμος 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ 

  

 Χαράλαμπου Μπόβου του Παναγιώτη, Αντιδημάρχου – Αναπληρωτή 

Δημάρχου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος Αττικής,( Δεκελείας 97 – Νέα Φιλαδέλφεια). 

ΚΑΤΑ 

Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού αγνώστων σε 

εμένα, οι οποίοι την Κυριακή 5/7/12 και περί ώρα 14.30 κατέστρεψαν το 

λάστιχο παροχής νερού και χρησιμοποίησαν τμήμα του για την αφαίρεση- 

απόληψη βενζίνης  από το αυτοκίνητο με αριθμό ΚΗΟ-3125 , ιδιοκτησίας και 

κατοχής  του Δήμου, κατέστρεψαν παράλληλα την τάπα σφράγισης του 

ρεζερβουαρ του εν λόγω αυτοκινήτου. Παράλληλα αχρήστευσαν το λουκέτο 

και παρέμεινε η θύρα του άλσους  ανοικτή που οδηγεί στην οδό Δεκελείας , 

πλησίον του ΠΠΙΕΔ, όπως αναφέρει με την υπ΄αριθ. 10241/10-08-12 αναφορά – 

ενημέρωσή του, ο  Στέφανος Γεώργας, δασοφύλακας, υπάλληλος του Δήμου. 

                                             *******…****** 

 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ ως αρμόδιος αντιδήμαρχος – Αναπληρωτής Δημάρχου 

κάθε  αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό αγνώστους  σε εμένα, 

Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού αγνώστων σε εμένα, 

οι οποίοι την Κυριακή 5/7/12 και περί ώρα 14.30 κατέστρεψαν το λάστιχο 

παροχής νερού και χρησιμοποίησαν τμήμα του για την αφαίρεση- απόληψη 

βενζίνης  από το αυτοκίνητο με αριθμό ΚΗΟ-3125 , ιδιοκτησίας και κατοχής  

του Δήμου, κατέστρεψαν παράλληλα την τάπα σφράγισης του ρεζερβουαρ του 

εν λόγω αυτοκινήτου. Παράλληλα αχρήστευσαν το λουκέτο και παρέμεινε η 

θύρα του άλσους  ανοικτή που οδηγεί στην οδό Δεκελείας, πλησίον του ΠΠΙΕΔ, 



όπως αναφέρει με την υπ΄αριθ. 10241/10-08-12 αναφορά – ενημέρωσή του, ο  

Στέφανος Γεώργας, δασοφύλακας, υπάλληλος του Δήμου. 

Επειδή οι εγκαλούμενοι άγνωστοι σε εμένα δράστες αφαίρεσαν πράγματα και 

προκάλεσαν φθορές σε περιουσιακά στοιχεία , τα οποία ανήκαν στην περιουσία του 

Δήμου.   

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν τα αδικήματα της 

κλοπής ξένων πραγμάτων και διακεκριμένες φθορές δημόσιας περιουσίας του 

Δήμου. 

 Επειδή η Υπηρεσία μας μέχρι της υποβολής της παρούσης , δεν είναι σε θέση 

να γνωρίζει παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες συλλογής στοιχείων και 

μαρτυριών ποιος ή ποιοι διέπραξαν τις ως άνω αξιόποινες πράξεις .  

 Επειδή ο Δήμος υπέστη ούτως οικονομική ζημία, προερχόμενη από την 

αφαίρεση των  προαναφερόμενων αντικειμένων και τις φθορές πραγμάτων, θα 

χρειαστεί δε να δαπανήσει ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό της αρχικής αγοραστικής 

αξίας των κλαπέντων αντικειμένων και της αποκατάστασης της φθοράς πραγμάτων.

  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

Εγκαλώ ως αρμόδιος αντιδήμαρχος-Αναπληρωτής Δημάρχου κάθε  

αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό αγνώστους  σε εμένα, οι οποίοι 

την Κυριακή 5/7/12 και περί ώρα 14.30 κατέστρεψαν το λάστιχο παροχής 

νερού και χρησιμοποίησαν τμήμα του για την αφαίρεση- απόληψη βενζίνης  

από το αυτοκίνητο με αριθμό ΚΗΟ-3125 , ιδιοκτησίας και κατοχής  του 

Δήμου, κατέστρεψαν παράλληλα την τάπα σφράγισης του ρεζερβουαρ του εν 

λόγω αυτοκινήτου. Παράλληλα αχρήστευσαν το λουκέτο και παρέμεινε η 

θύρα του άλσους  ανοικτή που οδηγεί στην οδό Δεκελείας , πλησίον του 

ΠΠΙΕΔ, όπως αναφέρει με την υπ΄αριθ. 10241/10-08-12 αναφορά – 

ενημέρωσή του, ο  Στέφανος Γεώργας, δασοφύλακας, υπάλληλος του Δήμου. 

 

ΖΗΤΩ 

Την κατά Νόμο ποινική δίωξή τους και την αυστηρή τιμωρία τους. 

 Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων κατ’ αυτών και ζητώ τη 

χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο  Δήμος, 

εκπροσωπώντας το Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος για το ποσό των 44,00 € 

επιφυλασσόμενος το υπόλοιπο να το ζητήσω στα Πολιτικά Δικαστήρια από τους  

εγκαλούμενους  με τις άδικες και καταλογιστές στους  εγκαλούμενους  πράξεις των 



εναντίον της περιουσίας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, διορίζοντας 

συγχρόνως πληρεξούσιο δικηγόρο μου τον κ. Μενέλαο Παπαδημητρίου, Δικηγόρο 

Αθηνών, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας , οδός Δεκελείας αριθ. 97, τηλ.:213 2049030, 

6977504888. 

  

 

Μάρτυρες προτείνω τους: 

1. Γεώργα Στέφανο  , κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός 

Δεκελείας  αριθ. 97. 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 

1. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 10241/10-8-12 έγγραφο. 

 

        Ν. Φιλαδέλφεια, 2 Οκτωβρίου   2012 

     Ο Αντιδήμαρχος- Αναπληρωτής Δημάρχου 

 

Χαράλαμπος Παν. Μπόβος  
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