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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 127/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση υποβολής μήνυσης κατά
Α.Βερίκου κλπ. για πλαστογράφηση
σφραγίδας και υπογραφής υπαλλήλου του
Κ.Ε.Π. Νέας Φιλαδέλφειας».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 10 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 11478/13/5-6-2015
έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη
Βασιλόπουλου, που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος χωριστά και
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 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) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος
Απόστολος, Αντιπρόεδρος 3) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 4)
Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 5) Αντωνόπουλος Δημήτριος 6)
Παπαλουκά Ευτυχία 7) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 8) Αράπογλου
Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γαβριηλίδης Γαβριήλ

ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας το αριθ. πρωτ. 10753/26-5-2015 Ενημερωτικό Σημείωμα του
Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος :

ΘΕΜΑ: «Υποβολή Μηνύσεως- Εγκλήσεως»

Στις 20-05-2015 παρέλαβα το υπ’ αριθ. πρωτ. 9945/18-5-2015
έγγραφο της Διευθύνσεως ΚΕΠ Ν. Φιλαδέλφειας απευθυνόμενο προς την
Ελληνική Αστυνομία, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, Τμήμα Ασφάλειας
Καμινίων, με θέμα: «Έλεγχο γνησιότητος, θεώρηση γνησίου υπογραφής σε
υπεύθυνη δήλωση της Άννας Βερίκου και κατά παντός ηθικού αυτουργού και
συναυτουργού, οι οποίοι από κοινού ή κατά μόνας πλαστογράφησαν έγγραφα
θέτοντας πλαστή σφραγίδα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του ΚΕΠ
Ν. Φιλαδέλφειας φέροντος την υπογραφή ως βεβαιώσαντος της υπαλλήλου
Ευγενίας Μηλιδώνη.

Μας διαβιβάσθηκε το υπ’ αριθ. πρωτ. 9945/18-5-2015 έγγραφο της
Διεύθυνσης ΚΕΠ Ν. Φιλαδέλφειας, απευθυνόμενο προς την Ελληνική
Αστυνομία, Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, Τμήμα Ασφάλειας Καμινίων
και με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9610/12-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Ασφαλείας
Καμινίων μας διαβιβάσθηκε και η από 29-1-2014 Υπεύθυνη Δήλωση της
Άννας Βερίκου, με την επισήμανση ότι ο Δήμος θα υποβάλει σχετική μήνυση
ενώπιον του αρμοδίου Εισαγγελέως.

Κύριε Δήμαρχε η μήνυση θα πρέπει να εισαχθεί στην Οικονομική
Επιτροπή προκειμένου να σας δοθεί η εντολή – πληρεξουσιότητα  για να τις
καταθέσετε αρμοδίως εντός τριμήνου από της γνώσεως της αξιόποινης
πράξης στην Υπηρεσία, ήτοι εντός τριμήνου από της 11-5-2015 και όχι πέραν
της 18ου Αυγούστου 2015.

Να σημειωθεί ότι η ως άνω μήνυση θα πρέπει να κατατεθεί στο Α.Τ.
Νέας Φιλαδέλφειας, το οποίο εν συνεχεία θα διαβιβάσει αυτήν προς τον
αρμόδιο Εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω συνεννόηση – συνεργασία, είμαστε στη
διάθεσή σας.



Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικ. Επιτροπή όπως εγκρίνει,

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10, την

άσκηση του ανωτέρω ενδίκου μέσου από εμένα, με την ιδιότητά μου ως

Δημάρχου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 13/2015 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 72 παρ. 1ιγ και 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και όλα τα
σχετικά με την υπόθεση έγγραφα

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει την εκ μέρους του Δήμου άσκηση του ενδίκου μέσου της μήνυσης-
έγκλησης κατά της Άννας Βερίκου του Περικλή, ως και κατά παντός
αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού αγνώστων στον Δήμο,
όπως αναλύεται στην εισήγηση της παρούσας, που θα κατατεθεί στο Α.Τ.
Νέας Φιλαδέλφειας από τον Δήμαρχο κ. Αριστείδη Βασιλόπουλο για την
υπόθεση της πλαστογράφησης σφραγίδας βεβαίωσης του γνησίου της
υπογραφής του ΚΕΠ Ν. Φιλαδέλφειας, φέροντος την υπογραφή ως
βεβαιώσαντος της υπαλλήλου Ευγενίας Μηλιδώνη.

 Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ο κ. Γ.Αράπογλου, ο οποίος
απείχε από την διεξαχθείσα ψηφοφορία.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 127/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

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

Λεβαντή Εμμανολία



Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Κ.Ε.Π./Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών Κ.Ε.Π. Νέας

Φιλαδέλφειας
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας

Συνημμένο: Σχέδιο μήνυσης-έγκλησης



ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)

ΕΓΚΛΗΣΗ - ΜΗΝΥΣΗ

Αριστείδη Βασιλόπουλου, Δημάρχου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος Αττικής, νομίμου

εκπροσώπου του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Δεκελείας 97.

ΚΑΤΑ

α) της Άννας Βερίκου του Περικλή και της Αναστασίας, κατοίκου Κερατσινίου

Πειραιώς, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 37 και

β) παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού αγνώστων σε
εμένα, οι οποίοι, από κοινού ή κατά μόνας με την ανωτέρω πλαστογράφησαν
έγγραφα θέτοντας πλαστή σφραγίδα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής
του ΚΕΠ Ν. Φιλαδέλφειας φέροντος την υπογραφή ως βεβαιώσαντος της
υπαλλήλου Ευγενίας Μηλιδώνη.

***********

Η υπηρεσία του ΚΕΠ Φιλαδέλφειας με το υπ’ αριθ. πρωτ. 9945/18-5-2015
έγγραφό της απευθυνόμενο προς την Ελληνική Αστυνομία, Υποδιεύθυνση
Ασφαλείας Πειραιά, Τμήμα Ασφαλείας Καμινίων, γνωστοποίησε ότι η μόνιμη
υπάλληλος του ΚΕΠ
Ν. Φιλαδέλφειας της Δ/νσης ΚΕΠ του Δήμου μας κ. Ευγενία Μηλιδώνη /
Κλάδου ΔΕ Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών, η οποία φέρεται να θεώρησε
το γνήσιο της υπογραφής της Άννας Βερίκου επί της από 29-1-2014
Υπευθύνου Δηλώσεως, κατηγορηματικά δηλώνει ότι δεν αναγνωρίζει ούτε τη
σφραγίδα, ούτε εκείνη της βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής, ούτε τη
δήθεν υπογραφή της και τέλος ούτε και το γραφικό χαρακτήρα με τον οποίο
συμπληρώθηκαν προφανώς κακοβούλως και από άλλο τρίτο άγνωστο προς
εκείνην και αναρμόδιο πρόσωπο στα κενά των δύο σφραγίδων τα στοιχεία της
φερόμενης ως υπευθύνως δηλούσης Άννας Βερίκου.

Επίσης, η αυθεντική σφραγίδα της θεώρησης του γνησίου υπογραφής, που κατείχε και

χρησιμοποιούσε το εν λόγω χρονικό διάστημα η υπάλληλος, έφεραν προτυπωμένο το
εξής κείμενο το οποίο διαφέρει σημαντικά από εκείνα που χρησιμοποιήθηκαν
κακοβούλως στη σφραγίδα της εν λόγω υπευθύνου δηλώσεως.



ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Το γνήσιο της υπογραφής

τ…………………………………….

με Α.Δ.Τ. …………………………

Η μόνιμη Υπάλληλος του ΚΕΠ

Μηλιδώνη Ευγενία»

Τέλος, σας πληροφορούμε ότι οι σφραγίδες της συγκεκριμένης υπαλλήλου έχουν

αποτελέσει πολλάκις αντικείμενο πλαστογράφησης και για λόγους ασφαλείας έχουν

αντικατασταθεί από καινούργιες με διαφορετικό κείμενο.

Δεδομένων των ανωτέρω, και παρ’ ότι δεν έχουμε στη διάθεσή μας τα πρωτότυπα

έγγραφα, εκτιμούμε ότι αυτά αποτελούν προϊόν πλαστογραφίας.

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ,

Μηνύω με την παρούσα: α) την Άννα Βερίκου του του Περικλή και της

Αναστασίας, κατοίκου Κερατσινίου Πειραιώς, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 37 και β) κάθε
ηθικό αυτουργό, συναυτουργό αγνώστων σε εμένα, οι οποίοι, από κοινού ή
κατά μόνας με την ανωτέρω πλαστογράφησαν έγγραφα θέτοντας πλαστή
σφραγίδα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του ΚΕΠ Ν. Φιλαδέλφειας
φέροντος την υπογραφή ως βεβαιώσαντος της υπαλλήλου Ευγενίας Μηλιδώνη.

Επειδή η εδώ μηνυόμενη – εγκαλούμενη προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις

της πλαστογραφίας μετά χρήσεως αυτής (Π.Κ. 216 επ.).

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, πέραν της μηνυομένης της

οποίας τα στοιχεία προκύπτουν από τα προσκομιζόμενα και επικαλούμενα έγγραφα.

Επειδή από τις ανωτέρω αξιόποινες πράξεις των δραστών ετρώθη το κύρος και η

αξιοπιστία των υπηρεσιών του Δήμου μας και ούτως υπέστημεν ηθική βλάβη για την

αποκατάσταση της οποίας δηλώνουμε ότι επιθυμούμε να παρασταθούμε ως πολιτικώς

ενάγοντες για το ποσό των 44,00 ευρώ με επιφύλαξη, ενώπιον παντός ποινικού

Δικαστηρίου που ήθελε αχθούν για να δικασθούν οι ανωτέρω μηνυόμενοι και κάθε

φυσικός, ηθικός αυτουργός οι οποίοι από κοινού ή κατά μόνας ενέχονται στις ανωτέρω

αναφερόμενες αξιόποινες πράξεις.



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Μηνύουμε – Εγκαλούμε με την παρούσα α) την Άννα Βερίκου του Περικλή και

της Αναστασίας, κατοίκου Κερατσινίου Πειραιώς, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 37 και β)
κάθε ηθικό αυτουργό, συναυτουργό αγνώστους σε εμένα, οι οποίοι, από κοινού
ή κατά μόνας με την ανωτέρω, πλαστογράφησαν έγγραφα θέτοντας πλαστή
σφραγίδα βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής του ΚΕΠ Ν. Φιλαδέλφειας
φέροντος την υπογραφή ως βεβαιώσαντος της υπαλλήλου Ευγενίας Μηλιδώνη,
η οποία κατά μόνας ή από κοινού με άλλους προέβη στις ανωτέρω αξιόποινες
πράξεις και ζητάμε την παραδειγματική τιμωρία της προς αποφυγή
μελλοντικών έτερων κρουσμάτων αξιόποινων πράξεων που πλήττουν το κύρος
και την αξιοπιστία του Δήμου μας.

Μάρτυρες προτείνω τους:

1. Ευγενία Μηλιδώνη, κάτοικο ως εκ της υπηρεσίας της Δεκελείας 97 Νέα

Φιλαδέλφεια.

2. Τομπούλογλου Πετρούλα, κάτοικο ως εκ της υπηρεσίας της Δεκελείας 97 Νέα

Φιλαδέλφεια.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 9610/12-5-2015 έγγραφο της Ελληνικής Αστυνομίας,

Τμήμα Ασφαλείας Καμινίων.

2. Την από 29-1-2014 Υπεύθυνη Δήλωση της Άννας Βερίκου.

3. Το υπ’αριθ. πρωτ. 9945/18-5-2015 έγγραφο της Διευθύνσεως ΚΕΠ

Ν. Φιλαδέλφεια, 25.05.2015

Ο Δήμαρχος


