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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 145/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση άσκησης μήνυσης κατ΄ 
αγνώστων για πρόκληση πυρκαγιάς στις 
21/8/2014 στον κοινόχρηστο δημοτικό  
χώρο μπροστά από την είσοδο του 
Δημοτικού Κοιμητηρίου και στην ευρύτερη 
περιοχή». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 22 του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014, ημέρα 
Δευτέρα και ώρα 10 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 
16123/20/18-9-2014 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) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 4) Παπαλουκά Ευτυχία 5) 
Αντωνόπουλος Δημήτριος 6) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 7) Λάλος-
Αναγνώστου Μιχαήλ 8) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 9) Αράπογλου 
Γεώργιος, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
Ουδείς. 
 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 15711/12-9-2014 εισήγηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος :  
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίου Μηνύσεως»  
 
 

             Σε συνέχεια της από 22-8-2014 αναφοράς  του υπαλλήλου Χρήστου 

Μελένιου προς τον Έφορο του Νεκροταφείου, ο οποίος αναφέρει ότι άγνωστοι 

εκ προθέσεως στον κοινόχρηστο δημοτικό χώρο έμπροσθεν της 

εισόδου του Κοιμητηρίου Νέας Φιλαδέλφειας, στις 21 Αυγούστου 2014 

και περί ώραν 02:05 πρωϊνή, προκάλεσαν πυρκαγιά τεραστίων 

διαστάσεων με απρόβλεπτους κινδύνους επέκτασης στο Κοιμητήριο και 

στην ευρύτερη περιοχή,  η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς 

σιδηροκατασκευή, η οποία χρησιμοποιείτο ως έκθεση για πώληση 

λουλουδιών συνολικού εμβαδού 40,04 τ.μ. Ο Χρήστος Μελένιος 

εκτελούσε υπηρεσία κατά την ημέρα και ώρα πρόκλησης της εν λόγω 

πυρκαγιάς, ως φύλακας του Νεκροταφείου. Το μέγεθος της 

προκληθείσης ζημίας προκύπτει και περιγράφεται στην με αριθμ. πρωτ. 

14762/25-08-2014 έκθεση αυτοψίας της διευθύντριας των Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου, Ελένης Σγουράκη και του Αναστασίου-Μάριου 

Αθανασιάδη τοπογράφου- μηχανικού του Δήμου και το κόστος της 

προκληθείσης ζημίας ανέρχεται στο ποσό των 

……………………………………. 



σας διαβιβάζεται το συνταχθέν σχέδιο ΜΗΝΥΣΕΩΣ κατά ΑΓΝΩΣΤΟΥ ή 

ΑΓΝΩΣΤΩΝ δραστών . 

 

Επειδή η εν λόγω  μήνυση πρέπει να κατατεθεί εντός τριμήνου, 

από της τελέσεως των αξιόποινων πράξεων της διακεκριμένης φθοράς 

δημόσιας υπηρεσίας του Δήμου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, του 

εμπρησμού (Π.Κ. 264,270,273) και της έκθεσης σε άμεσο και σοβαρό 

κίνδυνο ανθρωπίνων ζωών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του 

Δήμου και εν προκειμένω από τις 21-8-2014, δηλαδή έως 20-11-2014. 

Σχέδιο της μηνύσεως και όλα τα σχετικά έγγραφα σας κοινοποιώ προς γνώση 

σας και για τις δικές σας ενέργειες. Σημειώνω ότι απολείπεται των 

σχετικών η οικονομική έκθεση-κοστολόγηση των ζημιών που 

προκάλεσε ο ως άνω εμπρησμός. Το ύψος των ζημιών-δαπανών 

πρέπει να συμπληρωθεί στο σχέδιο της μήνυσης όπου τα κενά και μετά 

αυτή να κατατεθεί επισυναπτόμενη η σχετική έκθεση και τα αποδεικτικά 

στοιχεία. 

Σε περίπτωση που δεν θα κατατεθεί η εν λόγω μήνυση από εσάς 

Κ. Δήμαρχε, με ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΞΟΥΔΣΙΟΔΟΤΗΣΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ να κατατεθεί από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, με ανάλογη 

ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

 
 Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικ. Επιτροπή όπως εγκρίνει, 

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

της ανωτέρω μήνυσης από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Οικονομικών 

Υπηρεσιών. 

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 24/2014 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  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την εκ μέρους του Δήμου άσκηση μήνυσης  κατ΄ αγνώστων που θα 
κατατεθεί στο Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας από τον  αρμόδιο Αντιδήμαρχο 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Μιχαήλ Λάλο-Αναγνώστου για την υπόθεση της 
πρόκλησης πυρκαγιάς στις 21/8/2014 στον κοινόχρηστο δημοτικό  χώρο 



μπροστά από την είσοδο του Δημοτικού Κοιμητηρίου και στην ευρύτερη 
περιοχή. 
 
 
 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 145/2014 
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. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών  
4. Τμήμα Κοιμητηρίου 
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 
 
Συνημμένο:    Σχέδιο μήνυσης κατ΄ αγνώστων. 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ 

 

 Αριστείδη Βασιλόπουλου του Ζησίμου, Δημάρχου Φιλαδέλφειας 

–Χαλκηδόνος Αττικής, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος, Δεκελείας 97. 

 

ΚΑΤΑ 

 Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού 

αγνώστων σε εμένα, οι οποίοι εκ προθέσεως στον κοινόχρηστο 

δημοτικό χώρο έμπροσθεν της εισόδου του Κοιμητηρίου Νέας 

Φιλαδέλφειας, στις 21 Αυγούστου 2014 και περί ώραν 02:05 πρωϊνή, 

προκάλεσαν πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων με απρόβλεπτους 

κινδύνους επέκτασης στο Κοιμητήριο και στην ευρύτερη περιοχή,  η 

οποία κατέστρεψε ολοσχερώς σιδηροκατασκευή, η οποία 

χρησιμοποιείτο ως έκθεση για πώληση λουλουδιών συνολικού 

εμβαδού 40,04 τ.μ. όπως με το από 22-08-2014 έγγραφό του προς τον 

Έφορο Νεκροταφείου, ενημερώνει ο φύλακας Χρήστος Μελένιος, 

που εκτελούσε υπηρεσία κατά την ημέρα και ώρα πρόκλησης της εν 

λόγω πυρκαγιάς. Το μέγεθος της προκληθείσης ζημίας προκύπτει και 

περιγράφεται στην με αριθμ. πρωτ. 14762/25-08-2014 έκθεση 

αυτοψίας της διευθύντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

Ελένης Σγουράκη και του Αναστασίου-Μάριου Αθανασιάδη 

τοπογράφου- μηχανικού του Δήμου και το κόστος της προκληθείσης 

ζημίας ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………. 

 

******* 

 

 



Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό 

άγνωστο σε εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή από κοινού στον 

κοινόχρηστο δημοτικό χώρο έμπροσθεν της εισόδου του 

Κοιμητηρίου Νέας Φιλαδέλφειας, στις 21 Αυγούστου 2014 και περί 

ώραν 02:05 πρωϊνή, προκάλεσαν πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων με 

απρόβλεπτους κινδύνους επέκτασης στο Κοιμητήριο και στην 

ευρύτερη περιοχή,  η οποία κατέστρεψε ολοσχερώς 

σιδηροκατασκευή, η οποία χρησιμοποιείτο ως έκθεση για πώληση 

λουλουδιών συνολικού εμβαδού 40,04 τ.μ. όπως με το από 22-08-2014 

έγγραφό του προς τον Έφορο Νεκροταφείου, ενημερώνει ο φύλακας 

Χρήστος Μελένιος, που εκτελούσε υπηρεσία κατά την ημέρα και ώρα 

πρόκλησης της εν λόγω πυρκαγιάς. Το μέγεθος της προκληθείσης 

ζημίας προκύπτει και περιγράφεται στην με αριθμ. πρωτ. 14762/25-

08-2014 έκθεση αυτοψίας της διευθύντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών 

του Δήμου, Ελένης Σγουράκη και του Αναστασίου-Μάριου 

Αθανασιάδη τοπογράφου- μηχανικού του Δήμου και το κόστος της 

προκληθείσης ζημίας ανέρχεται στο ποσό των 

……………………………………. 

     

Όπως ο υπάλληλος του Δήμου, Χρήστος Μελένιος με το από 22-

08-2014 έγγραφό του ενημερώνει τον Έφορο Νεκροταφείου, το οποίο 

έχει ως εξής:<< 



 

 

 

 

 



 

>>καθώς και η πραγματοποιηθείσα έκθεση αυτοψίας στις 22-08-

2014 από την Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, Ελένη 

Ζγουράκη και τον τοπογράφο-μηχανικό Αναστάσιο- Μάριο Αθανασιάδη, 

ενημερώνουν την Υπηρεσία με το υπ. αριθ.πρωτ. 14762/25-08-2014 

έγγραφό τους το οποίο επί λέξη έχει ως εξής: << 



 

 

 

 

 



>> 

 Επειδή οι εγκαλούμενοι άγνωστοι σε εμένα δράστες προκάλεσαν 

από πρόθεση  πυρκαγιά εντός κοινοχρήστου δημοτικού χώρου που 

ανήκει στον Δήμο Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος και κατέστρεψαν 

περιουσιακό στοιχείο του Δήμου ιδιαίτερα μεγάλης αξίας έθεσαν δε σε 

άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές και έτερα παρακείμενα, περιουσιακά 

στοιχεία του Δήμου. 

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν το 

αδίκημα της διακεκριμένης  φθοράς  δημόσιας περιουσίας του Δήμου, 

ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, του εμπρησμού (Π.Κ. 264,270,273) και της 

έκθεσης σε άμεσο και σοβαρό  κίνδυνο ανθρωπίνων ζωών και λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων 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 σημαντική οικονομική ζημία, 

προερχόμενη από τις ως άνω παράνομες πράξεις των δραστών θα 

χρειαστεί δε να δαπανήσει ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό της αρχικής 

αγοραστικής αξίας των καταστραφέντων περιουσιακών στοιχείων  και 

της αποκατάστασης της φθοράς των περιουσιακών στοιχείων του Δήμου

 Επειδή με την υπ’ αριθ. ………………… απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μου δόθηκε η εντολή- 

εξουσιοδότηση να προβώ στην κατάθεση της παρούσας.  

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό άγνωστο σε 

εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή από κοινού στον κοινόχρηστο δημοτικό  

χώρο έμπροσθεν της εισόδου του Κοιμητηρίου Νέας Φιλαδέλφειας, 



στις 21 Αυγούστου 2014 και περί ώραν 02:05 πρωϊνή, προκάλεσαν 

πυρκαγιά τεραστίων διαστάσεων με απρόβλεπτους κινδύνους 

επέκτασης στο Κοιμητήριο και στην ευρύτερη περιοχή,  η οποία 

κατέστρεψε ολοσχερώς σιδηροκατασκευή, η οποία χρησιμοποιείτο 

ως έκθεση για πώληση λουλουδιών συνολικού εμβαδού 40,04 τ.μ. 

όπως με το από 22-08-2014 έγγραφό του προς τον Έφορο 

Νεκροταφείου, ενημερώνει ο φύλακας Χρήστος Μελένιος, που 

εκτελούσε υπηρεσία κατά την ημέρα και ώρα πρόκλησης της εν λόγω 

πυρκαγιάς. Το μέγεθος της προκληθείσης ζημίας προκύπτει και 

περιγράφεται στην με αριθμ. πρωτ. 14762/25-08-2014 έκθεση 

αυτοψίας της διευθύντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, 

Ελένης Σγουράκη και του Αναστασίου-Μάριου Αθανασιάδη 

τοπογράφου- μηχανικού του Δήμου  και το κόστος της προκληθείσης 

ζημίας ανέρχεται στο ποσό των ……………………………………. 

  

ΖΗΤΩ 

Την κατά Νόμο ποινική δίωξή τους και την παραδειγματική 

τιμωρία τους. 

 Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων κατ’ αυτών και 

ζητώ τη χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο  

Δήμος από τις ως άνω αξιόποινες πράξεις των εγκαλουμένων-  

μηνυομένων,αγνώστων εις εμέ, 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 πληρεξούσιους δικηγόρους μου τους 

Α) Ζαμπέτα Δρόσου, Δικηγόρο Αθηνών, Αλεξάνδρου Σούτσου 24, 

Αθήνα, τηλ: 2103622524, 2132049030  

και 



Β) Μενέλαο Παπ0αδημητρίου, Δικηγόρο Αθηνών, Λ.Δεκελείας 97, 

Ν.Φιλαδέλφεια, τηλ: 2132049034, 6977504888 

Γ)  τον  Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο του Λάμπρου, Δικηγόρο Αθηνών, 

κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 56, τηλ.: 6932-441442, 210-

3302850. 

 Μάρτυρες προτείνω τους: 

1. Χρήστο Μελένιο, υπάλληλο του Δήμου 

2. Ιορδάνη Λαρδή, υπάλληλο του Δήμου 

3. Ελένη Σγουράκη, υπάλληλο του Δήμου 

4. Αναστάσιο-Μάριο Αθανασιάδη, υπάλληλο του Δήμου 

Άπαντες κάτοικοι Ν.Φιλαδέλφειας Αττικής , Οδός Δεκελείας αριθμός 

97 ως εκ της υπαλληλικής των ιδιότητος.  

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 

 

1. Το από 22-08-2014 έγγραφο του Χρήστου Μελένιου 

2. Η υπ’αριθ. πρωτ. 14762/25-08-2014 έκθεση αυτοψίας  

3. Το επισυναπτόμενο σκαρίφημα  

4. 3 φωτογραφίες που απεικονίζουν τον καταστραμμένο χώρο..   

 

 

Ν. Φιλαδέλφεια …………………………2014 

Ο Αντιδήμαρχος Οικ. Υπηρεσιών 

 

 

 


