
 
 

   

 

 

 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 

   

Νέα Φιλαδέλφεια  3/4/2013      

Αριθ. Πρωτ. : 4151 

     Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 

                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 

Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 

Τηλ.          :  213-2049028-029 

Fax           :  213-2049006 

 

   

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 

Από το πρακτικό της αριθ. 10/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης : 30/2013                                  

 

                                                                                             

                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

                                                                                                                                                             

«Έγκριση άσκησης δύο (2) μηνύσεων κατ΄ 

αγνώστων για κλοπές και φθορές σε δημοτική 

περιουσία (Δημοτικό Κοιμητήριο και Τμήμα 

Πρασίνου)». 

 
 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 

Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 3 του μήνα Απριλίου του έτους 2013, 

ημέρα Τετάρτη και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 3945/10/29-3-2013 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου Καραβία, 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)Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας 4) 

Κουτσάκης Μιχαήλ  5) Καβακοπούλου Αγανίκη   6) Παΐδας Αδαμάντιος     και 7) 

Πολίτης Σταύρος, μέλη. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ  

 

1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος       2)  Κόντος Σταύρος 

 

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. Χαράλαμπος 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος. 

 

 

 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 

εισηγούμενος το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 2818/5-3-2013 και 2388/26-2-2013 σχετικές 

εισηγήσεις του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος :  

 

Α) 

 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίου Μηνύσεως» 

  

 

Στις 28-02-2013 παρέλαβα την υπ’ αριθ. πρωτ. 2467/27-02-2013  αναφορά- 

ενημέρωση  της προϊσταμένης της Διευθύνσεως Περιβάλλοντος και Πρασίνου 

Βασιλικής Μαθιουδάκη του, με  την οποία αναφέρεται  ότι την Πραρασκευή 

22/02/2013 ο επόπτης κ. Πανουσόπουλος Αθανάσιος, ερχόμενος το πρωί στην 

εργασία του και πηγαίνοντας στην αποθήκη- γραφείο των εποπτών διεπίστωσε ότι η 

πόρτα του συγκεκριμένου χώρου είχε διαρρηχθή , το υπηρεσιακό μηχανάκι του 

επόπτη κ. Γραμμένου να έχει μετακινηθεί έξω από το χώρο στην οποίο φυλάσσεται 

χωρίς όμως να έχει προκληθεί κάποια ζημιά σε αυτό και να λείπουν από την 

αποθήκη αλυσοπρίονα τα οποία συντηρούσε ο κ. Γραμμένος. Παράλληλα, 

διαπιστώθηκε από τους οδηγούς της υπηρεσίας ότι κάποιοι είχαν ανοίξει και πετάξει 

τις τάπες βενζίνης  από τα δύο ημιφορτηγά οχήματα του πρασίνου, προσπαθώντας 

προφανώς με κάποιο τρόπο να αντλήσουν βενζίνη, με άγνωστο όμως αποτέλεσμα 

για τι την ημέρα εκείνη τα οχήματα δεν είχαν καύσιμο στα ρεζερβουάρ τους ή είχαν 

ελάχιστο.  Άμεσα ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από την κ. Μαθιουδάκη το τμήμα 



ασφάλειας Ν.Φιλαδέλφειας για το συμβάν και ο επόπτης κ. Πανουσόπουλος 

Αθανάσιος πήγε στο τμήμα και έδωσε σχετική κατάθεση.  Μας ενημερώνει, επίσης, 

ότι η θεωρηθείσα ως κλαπείσα εργαλειοθήκη μάρκας TAURUS βρέθηκε αργότερα 

πεταμένη στον εξωτερικό χώρο του άλσους ανέπαφη. Επισυνάπτεται της αναφοράς 

αντίγραφο εκ του βιβλίου συμβάντων του τμήματος ασφαλείας Ν.Φιλαδέλφειας το 

οποίο αναφέρει ότι ο κ.Πανουσόπουλος Αθανάσιος δήλωσε κλοπή στις 21-02-2013 

και από ώρας 14.15 έως την 08.00 πρωινή ώρα της 22-02-2013 τριών 

αλυσοπρίονων μάρκας HUSQVARNA, CIDAEVA, HOMELIGHT αξίας 1.000,00 ευρώ 

περίπου τα οποία αφαίρεσαν από τα γραφεία του τμήματος πρασίνου του Δήμου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, αφού παραβίασαν τη μεταλλική θήρα της κεντρικής 

εισόδου.  

Επί των αναφερομένων σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία δια της κ. Δημάρχου ή 

άλλου προσώπου που θα ορίσει η κ. Δήμαρχος με βάση τα καταγγελλόμενα και 

αφού δεν είναι γνωστά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που διέπραξαν  την  αναφερόμενη 

αξιόποινη πράξη (κλοπή),  πρέπει εντός τριμήνου από της τελέσεως ή της γνώσης 

της  αξιόποινης  πράξης  , από την Υπηρεσία ( έως 21-05-2013 ), να κατατεθεί 

μήνυση κατ’ αγνώστων, αφού προηγουμένως έχει ζητηθεί και λάβει απόφαση – 

εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής.   

Παράλληλα κ. Δήμαρχε θα πρέπει να δώσετε εντολή σε προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας,  προκειμένου να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση προς διευκρίνιση 

του αν υπάρχουν ή όχι στοιχεία, πράξεις ή παραλείψεις που βαρύνουν υπαλλήλους 

του Δήμου σε σχέση με τα καταγγελλόμενα. Σε περίπτωση κατά την οποία 

προκύψουν επαρκή στοιχεία από το πόρισμα της προκαταρκτικής εξέτασης και 

αποδοθούν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, υπαλλήλους του Δήμου ή μη, τότε 

θα πρέπει η Υπηρεσία να καταθέσει μηνύσεις  σε βάρος των εμπλεκομένων αυτών  

προσώπων και να ασκήσει αγωγές και πειθαρχικές διώξεις κατ’ αυτών  προς 

αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί ο Δήμος. 



Περαιτέρω σας κοινοποιώ σχέδιο μήνυσης, η οποία πρέπει να κατατεθεί στο Α.Τ. 

Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τις 21-05-2013. 

Μετά ταύτα παρακαλούμε για τις δικές σας κατά νόμο ενέργειες. 

 

 

Β) 

 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίου Μηνύσεως» 

  

 

Στις 22-02-2013 παρέλαβα το υπ’ αριθ. πρωτ. 1964/18-02-3013  έγγραφο – 

αναφορά της προϊσταμένης του Δημοτικού Κοιμητηρίου Ελισαβετ Βουλγαρίδου, με  

το οποίο αναφέρεται  κλοπή καντηλιών  στο δημοτικό κοιμητήριο στις 14-02-2013 και 

ώρα 08.00 πρωινή, η οποία διεπιστώθη  από τον  επόπτη του Δημοτικού 

Κοιμητηρίου κ. Νταρέλη Στυλιανού.  

Επί των αναφερομένων σας γνωρίζουμε ότι η Υπηρεσία δια της κ. Δημάρχου ή 

άλλου προσώπου που θα ορίσει η κ. Δήμαρχος με βάση τα καταγγελλόμενα και 

αφού δεν είναι γνωστά τα εμπλεκόμενα πρόσωπα που διέπραξαν  την  αναφερόμενη 

αξιόποινη πράξη (κλοπή),  πρέπει εντός τριμήνου από της τελέσεως ή της γνώσης 

της  αξιόποινης  πράξης  , από την Υπηρεσία ( έως 13-05-2013), να κατατεθεί 

μήνυση κατ’ αγνώστων, αφού προηγουμένως έχει ζητηθεί και λάβει απόφαση – 

εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής.   

Παράλληλα κ. Δήμαρχε θα πρέπει να δώσετε εντολή σε προϊστάμενο της 

Υπηρεσίας,  προκειμένου να διενεργήσει προκαταρκτική εξέταση προς διευκρίνιση 

του αν υπάρχουν ή όχι στοιχεία, πράξεις ή παραλείψεις που βαρύνουν υπαλλήλους 

του Δήμου σε σχέση με τα καταγγελλόμενα. Σε περίπτωση κατά την οποία 

προκύψουν επαρκή στοιχεία από το πόρισμα της προκαταρκτικής εξέτασης και 

αποδοθούν ευθύνες σε συγκεκριμένα πρόσωπα, υπαλλήλους του Δήμου ή μη, τότε 

θα πρέπει η Υπηρεσία να καταθέσει μηνύσεις  σε βάρος των εμπλεκομένων αυτών  

προσώπων και να ασκήσει αγωγές και πειθαρχικές διώξεις κατ’ αυτών  προς 

αποκατάσταση της ζημίας που έχει υποστεί ο Δήμος. 



Περαιτέρω σας κοινοποιώ σχέδιο μήνυσης, η οποία πρέπει να κατατεθεί στο Α.Τ. 

Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τις 13-05-2013. 

Μετά ταύτα παρακαλούμε για τις δικές σας κατά νόμο ενέργειες. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Οικ. Επιτροπή όπως εγκρίνει, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ιγ του Ν. 3852/10, την άσκηση των δύο (2) μηνύσεων 

κατ΄αγνώστων για τις ανωτέρω υποθέσεις, την πρώτη από την Αντιδήμαρχο 

Περιβάλλοντος & Πρασίνου κα Μαρία Χατζηδάκη και την δεύτερη από τον 

Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Καραβία. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 

αριθ. 10/2013 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 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 άσκηση δύο (2) μηνύσεων κατ΄ αγνώστων για λογαριασμό του Δήμου  

α) από την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πρασίνου κα Μαρία Χατζηδάκη για την 

υπόθεση της κλοπής τριών αλυσοπρίονων από το Τμήμα Πρασίνου στις 21/22-2-2013 

και β) από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Καραβία για την 

υπόθεση της κλοπής καντηλιών από το Δημοτικό Κοιμητήριο στις 14/2/2013. 

 

 

 Ο κ. Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος υπερψήφισε την εισήγηση με την 

παρατήρηση για το αποσυρθέν σκέλος αυτής που αφορά άσκηση μήνυσης για 

φθορές και κλοπές στο «Ηρώδειο Πάρκο», επισημαίνοντας ότι, ενώ οι όροι 

εκμίσθωσης έχουν εγκριθεί από την Ο.Ε. στις 10/12/12, το έργο δεν έχει ακόμα 

δημοπρατηθεί, με συνέπεια αυτής της καθυστέρησης να υπάρχει σοβαρή 

απώλεια εσόδων για το Δήμο, οι ευθύνες για την οποία θα αναζητηθούν. 

 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 30/2013 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 

                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 

 



Ακριβές Αντίγραφο                                       

Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          

Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  

 

             Αβραμίκου Αναστασία 

 

 

 

Συνημμένα :  

 

1. Δύο (2) Σχέδια μηνύσεων κατ΄αγνώστων 

 

Εσωτερική Διανομή :  

 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 

2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

3. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου κα Μ.Χατζηδάκη 

4. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γ.Καραβία 

5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου/Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 

6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Κοιμητηρίου 

7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

8. Δ/νση Δημ. Αστυνομίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Α)   

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ 

 

 Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος», 

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενου υπό της 

Δημάρχου κας Ευτυχίας Γαϊτανά- Αποστολάκη, κατοικοεδρευούσης στην Νέα 

Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Δεκελείας, αρ. 97.  

 

ΚΑΤΑ 

 Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού 

αγνώστων σε εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή από κοινού περί ώρα 14.15 της 

21-02-2013 έως 08.00 της 22-02-2013   διέπραξαν κλοπή 3 αλυσοπρίονων  

μάρκας HUSQVARNA, CIDAEVA, HOMELIGHT αξίας 1.000,00 ευρώ περίπου τα 

οποία αφαίρεσαν από τα γραφεία του τμήματος πρασίνου του Δήμου 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, αφού παραβίασαν τη μεταλλική θήρα της 

κεντρικής εισόδου.  

 

******* 

 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό άγνωστο 

σε εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή από κοινού περί ώρα 14.15 της 21-02-2013 

έως 08.00 της 22-02-2013   διέπραξαν κλοπή 3 αλυσοπρίονων  μάρκας 

HUSQVARNA, CIDAEVA, HOMELIGHT αξίας 1.000,00 ευρώ περίπου τα οποία 

αφαίρεσαν από τα γραφεία του τμήματος πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος, αφού παραβίασαν τη μεταλλική θήρα της κεντρικής εισόδου.  

 Όπως η  προϊσταμένη Δ/νσεως Περ. και Πρασίνου Μαθιουδάκη 

Βασιλική αναφέρει μετά από ενημέρωση που είχε από τον επόπτη κ. Πανουσόπουλο 

Αθανάσιο  ότι την Πραρασκευή 22/02/2013 ο επόπτης κ. Πανουσόπουλος 

Αθανάσιος, ερχόμενος το πρωί στην εργασία του και πηγαίνοντας στην αποθήκη- 



γραφείο των εποπτών διεπίστωσε ότι η πόρτα του συγκεκριμένου χώρου είχε 

διαρρηχθή , το υπηρεσιακό μηχανάκι του επόπτη κ. Γραμμένου να έχει μετακινηθεί 

έξω από το χώρο στην οποίο φυλάσσεται χωρίς όμως να έχει προκληθεί κάποια 

ζημιά σε αυτό και να λείπουν από την αποθήκη αλυσοπρίονα τα οποία συντηρούσε ο 

κ. Γραμμένος. Παράλληλα, διαπιστώθηκε από τους οδηγούς της υπηρεσίας ότι 

κάποιοι είχαν ανοίξει και πετάξει τις τάπες βενζίνης  από τα δύο ημιφορτηγά οχήματα 

του πρασίνου, προσπαθώντας προφανώς με κάποιο τρόπο να αντλήσουν βενζίνη, 

με άγνωστο όμως αποτέλεσμα για τι την ημέρα εκείνη τα οχήματα δεν είχαν καύσιμο 

στα ρεζερβουάρ τους ή είχαν ελάχιστο.  Άμεσα ειδοποιήθηκε τηλεφωνικά από την κ. 

Μαθιουδάκη το τμήμα ασφάλειας Ν.Φιλαδέλφειας για το συμβάν και ο επόπτης κ. 

Πανουσόπουλος Αθανάσιος πήγε στο τμήμα και έδωσε σχετική κατάθεση.  Μας 

ενημερώνει, επίσης, ότι η θεωρηθείσα ως κλαπείσα εργαλειοθήκη μάρκας TAURUS 

βρέθηκε αργότερα πεταμένη στον εξωτερικό χώρο του άλσους ανέπαφη. 

Επισυνάπτεται της αναφοράς αντίγραφο εκ του βιβλίου συμβάντων του τμήματος 

ασφαλείας Ν.Φιλαδέλφειας το οποίο αναφέρει ότι ο κ.Πανουσόπουλος Αθανάσιος 

δήλωσε κλοπή στις 21-02-2013 και από ώρας 14.15 έως την 08.00 πρωινή ώρα της 

22-02-2013 τριών αλυσοπρίονων μάρκας HUSQVARNA, CIDAEVA, HOMELIGHT 

αξίας 1.000,00 ευρώ περίπου τα οποία αφαίρεσαν από τα γραφεία του τμήματος 

πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, αφού παραβίασαν τη μεταλλική 

θήρα της κεντρικής εισόδου.  

 Επειδή οι εγκαλούμενοι άγνωστοι σε εμένα δράστες αφαίρεσαν πράγματα 

μεγάλης αξίας, τα οποία ανήκαν στην περιουσία του Δήμου. 

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν το αδίκημα  , της 

κλοπής πραγμάτων και της φθοράς ξένης περιουσίας.  

 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 τα  ως άνω αδικήματα.  

Επειδή ο Δήμος υπέστη ούτως σημαντική οικονομική ζημία, προερχόμενη 

από την κλοπή των προαναφερόμενων καντηλιών, θα χρειαστεί δε να δαπανήσει 

ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό της αρχικής αγοραστικής αξίας της κλαπέντων, ήτοι 

περισσότερο από 1.000,00 ευρώ.  

  



ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό άγνωστο σε 

εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή από κοινού περί ώρα 14.15 της 21-02-2013 έως 

08.00 της 22-02-2013   διέπραξαν κλοπή 3 αλυσοπρίονων  μάρκας 

HUSQVARNA, CIDAEVA, HOMELIGHT αξίας 1.000,00 ευρώ περίπου τα οποία 

αφαίρεσαν από τα γραφεία του τμήματος πρασίνου του Δήμου Φιλαδέλφειας - 

Χαλκηδόνος, αφού παραβίασαν τη μεταλλική θήρα της κεντρικής εισόδου.  

 

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/η  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. Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο του 

Λάμπρου, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 56, τηλ.: 

6932-441442, 210-3302850. 

 Μάρτυρες προτείνω τους: 

1. Μαθιουδάκη Βασιλική, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας  

αριθ. 97. 

2. Πανουσόπουλο Αθανάσιο,  κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός 

Δεκελείας  αριθ. 97. 

3. Γραμμένο Σπυρίδων, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας  

αριθ. 97. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 

1. Την υπ΄αριθ. πρωτ. 2467/ 27-02-2013 αναφορά της προϊσταμένης Βασιλικής 

Μαθιοδάκη 

2. το από 27-02-2013 αντίγραφο εκ του βιβλίου συμβάντων του τμήματος 

ασφαλείας Ν.Φιλαδέλφειας. 

 

                                                   Ν. Φιλαδέλφεια 04 Μαρτίου 2013 

                                        Η Δήμαρχος και α/α ο/η εξουσιοδοτούμενος/η 

 

 

 



 

Β) 

 

 
ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ 

 

 Του ΝΠΔΔ με την επωνυμία: «Δήμος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος», 

Δεκελείας 97, Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής, νόμιμα εκπροσωπούμενου υπό της 

Δημάρχου κας Ευτυχίας Γαϊτανά- Αποστολάκη, κατοικοεδρευούσης στην Νέα 

Φιλαδέλφεια Αττικής, οδός Δεκελείας, αρ. 97.  

 

ΚΑΤΑ 

 Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού αγνώστων σε 

εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή από κοινού περί ώρα 08.00  πρωινής της 

Πέμπτης 14-02-2013  διέπραξαν κλοπή 300 περίπου καντηλιών  στο Δημοτικό 

Κοιμητήριο του Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος, συνολικής αξίας 3.000,00 

ευρώ.  .  

******* 

 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό άγνωστο σε 

εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή ή από κοινού περί ώρα 08.00  πρωινής της 

Πέμπτης 14-02-2013  διέπραξαν κλοπή 300 περίπου καντηλιών  στο Δημοτικό 

Κοιμητήριο του Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος, συνολικής αξίας 3.000,00 

ευρώ.   

 Όπως ο επόπτης  του δημοτικού κοιμητηρίου κ. Νταρέλης Στυλιανός   με από 

14-02-2013  έγγραφο- αναφορά του προς την έφορο του Δημοτικού Νεκροταφείου , 

αναφέρει στις 14/2/2013 και περί ώρα 08.00 πρωινή ενημερώθηκε από επισκέπτρια 

του νεκροταφείου ότι είχαν αφαιρεθεί καντήλια από διαφόρους τάφους. Αμέσως, ο 

αναφερών μετέβη με το νεωκόρο Ιωάννη Ακάλεστο στο χώρο κλοπής και η πρώτη 

τους εκτίμηση ήταν ότι έχουν αφαιρεθεί τουλάχιστον 300 καντήλια. Παρατήρησε, 

επίσης, ότι η είσοδος των κλεπτών εντός του κοιμητηρίου είχε γίνει από το ίδιο 

σημείο που είχαν εισέλθει κακοποιοί πριν λίγους μήνες.  

 

 Επειδή οι εγκαλούμενοι άγνωστοι σε εμένα δράστες αφαίρεσαν πράγματα 

μεγάλης αξίας, τα οποία ανήκαν στην περιουσία του Δήμου. 

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν το αδίκημα  , της 

κλοπής πραγμάτων και της φθοράς ξένης περιουσίας.  



 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 τα  ως άνω αδικήματα.  

Επειδή ο Δήμος υπέστη ούτως σημαντική οικονομική ζημία, προερχόμενη 

από την κλοπή των προαναφερόμενων καντηλιών, θα χρειαστεί δε να δαπανήσει 

ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό της αρχικής αγοραστικής αξίας της κλαπέντων, ήτοι 

περισσότερο από 3.000,00 ευρώ.  

  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό άγνωστο σε εμένα, οι 

οποίοι κατά μόνας ή ή από κοινού περί ώρα 08.00  πρωινής της Πέμπτης 14-

02-2013  διέπραξαν κλοπή 300 περίπου καντηλιών  στο Δημοτικό Κοιμητήριο 

του Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος, συνολικής αξίας 3.000,00 ευρώ.   

 

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/η  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. Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο του 

Λάμπρου, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 56, τηλ.: 

6932-441442, 210-3302850. 

 Μάρτυρες προτείνω τους: 

4. Νταρέλη Στυλιανό, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας  αριθ. 

97. 

5. Ακάλεστο Ιωάννη,  κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας  αριθ. 

97. 

6. Βουλγαρίδου Ελισάβετ, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας  

αριθ. 97. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 

1. Το   υπ’ αριθ. πρωτ. 1964/18-02-2013 έγγραφό- αναφορά και την από 

14-02-2013 αναφορά του επόπτη του Δημοτικού Κοιμητηρίου κ. 

Νταρέλη Στυλιανού 

 

                                                   Ν. Φιλαδέλφεια 25 Φεβρουαρίου 2013 

                                        Η Δήμαρχος και α/α ο/η εξουσιοδοτούμενος/η 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


