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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 13/2013 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 39/2013                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση άσκησης μήνυσης κατ΄ αγνώστων 
για πρόκληση φθορών και κλοπή στο επί της 
οδού Δεκελείας 41-Ν.Χαλκηδόνα δημοτικό 
ακίνητο («Ηρώδειο Πάρκο») (επανεισαγωγή) 
και μήνυσης κατά Ε.Γρανιτσιώτη για 
παράνομη κοπή ελαιοδέντρου επί 
πεζοδρομίου επί της οδού Διγενή 10-
Ν.Φιλ/φεια». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 26 του μήνα Απριλίου του έτους 
2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την 
υπ΄αριθ. 5184/12/22-4-2013 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) Κουτσάκης Μιχαήλ  
4) Τάφας Ηλίας  5) Καβακοπούλου Αγανίκη  6) Παΐδας Αδαμάντιος και 7) 
Πολίτης Σταύρος, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος       και 2)  Κόντος Σταύρος 
 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. 
 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Α)  
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 2459/27-2-2013 σχετική εισήγηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος :  
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίου Μηνύσεως»  
 
 

             Σε συνέχεια της από 5.2.2013 ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΑΥΤΟΨΙΑΣ 

των Δημοτικών Αστυνομικών Παναγιώτη Καταχανά και Δημητρίου Μπουρατζή 

η οποία μου παρεδόθη (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1602/07.2.2013 της Δνσης 

Δημοτικής Αστυνομίας το οποίο σημειωτέον έχει αποσταλεί και στο Α.Τ. 

Νέας Χαλκηδόνας) από την συνάδελφο και προϊσταμένη κα Ζ. Δρόσου στις 

11.2.2013  και με την οποία  μας ότι εγνώρισαν ότι  την 5η του μηνός 

Φεβρουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:45 π.μ κατόπιν 

εντολής του προϊσταμένου της υπηρεσίας τους κ. Γεωργίου 

Αναγνώστου διενήργησαν έλεγχο-αυτοψία στο πάρκο «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί 

της οδού Δεκελείας 41-Νέα Χαλκηδόνα και διεπίστωσαν υλικές ζημιές 

προξενηθείσες από άγνωστον ή αγνώστους δράστες. Οι ζημιές αυτές 

έχουν απλή περιγραφή όπως:  

- Η ξύλινη εξωτερική περίφραξη του πάρκου ήταν μερικώς 

κατεστραμμένη. 

- Αρκετές από τις ξύλινες ζαρντιέρες του πάρκου ήταν σπασμένες. 

- Η γυάλινη πόρτα του κτιρίου που βρίσκεται μέσα στο πάρκο 

βρέθηκε παραβιασμένη και ανοικτή. 



- Παραβιασμένος βρέθηκε και ο πίνακας ηλεκτροφωτισμού που 

βρίσκεται εντός του πάρκου. 

- Πιθανή θεωρείται και η κλοπή αντικειμένων από το εσωτερικό του 

κτιρίου ή τον εξωτερικό χώρο. 

 

     Επισημαίνουν ακόμα στην έκθεση ελέγχου – αυτοψία πως ζητήθηκε 

η συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας (Α.Τ Νέας Χαλκηδόνας) καθώς 

και η συνδρομή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ.Φ.Χ για εκτίμηση της 

ζημιάς και σφράγιση του χώρου και ότι τοποθετήθηκε ειδική ταινία 

σήμανσης από την υπηρεσία τους στον εξωτερικό χώρο. 

 

     Επειδή ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, ως ζημιωθείς, δικαιούται να 

προβεί στην κατάθεση σχετικής μηνύσεως κατά αγνώστου ή αγνώστων 

δραστών –ηθικών αυτουργών, αυτουργών και συναυτουργών. 

Επειδή η εν λόγω  μήνυση πρέπει να κατατεθεί εντός τριμήνου, από 

της διαπίστωσης της τελέσεως των αξιόποινων πράξεων της φθοράς - 

κλοπής και εν προκειμένω από τις 5-02-2013, δηλαδή έως 4-05-2013.  

Επειδή στη Νομική Υπηρεσία δεν περιήλθε σχετικό έγγραφο από την 

Τεχνική Υπηρεσία καθώς και από την Οικονομική ή άλλη αρμόδια Υπηρεσία 

περί του είδους και του ύψους των ζημιών. 

Επειδή κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχουν φωτογραφίες καθώς 

και να υπάρξει ειδική και λεπτομερής έκθεση αυτοψίας των ζημιών μία 

προς μία ως επί π.χ.:  

-Η εξωτερική ξύλινη περίφραξη του πάρκου (είδος ξύλου, κατασκευή 

εργοστασίου, μήκος και πλάτος της κατασκευής, έτος κατασκευής τους –

ηλικία, κόστος αυτής κατά την τοποθέτησή της και κόστος σημερινό κ.λπ)  

- Οι ξύλινες ζαρντινιέρες: πότε αγοράστηκαν –ηλικία, τίνος εργοστασίου, 

πόσες κατεστράφησαν και λεπτομερή περιγραφή των. Επίσης ποιο το κόστος 

τους, της καθεμιάς και όλων μαζί για την αντικατάστασή τους. 

- Ποία ακριβώς η ζημιά της γυάλινης πόρτας(περιγραφή της ζημιάς π.χ 

στον μεταλλικό σκελετό, στον υαλοπίνακα, στην κλειδαριά κ.λπ  και πόσο το 

ύψος της ζημιάς. 

- Υπάρχει ζημία και ποία στον πίνακα ηλεκτροφωτισμού και το ύψος 

αυτής. 

- Υπάρχει τελικά κλοπή αντικειμένων από το εσωτερικό του κτιρίου ή τον 

εξωτερικό χώρο; 

Κυρία Δήμαρχε, 



                          η ΓΝΩΜΗ μου είναι (και επειδή έχει ήδη ενημερωθεί και 

το Α.Τ Νέας Χαλκηδόνας) να σχηματισθεί από τις αρμόδιες – συναρμόδιες 

υπηρεσίες πλήρης φάκελος με τα παραπάνω στοιχεία στο συντομότερο 

δυνατό χρόνο – έχοντας οι υπηρεσίες πάντα υπόψη τους το 3μηνο της 

μηνύσεως  που άρχεται από της 5.2.2013 και λήγει στις 4.5.2013  και 

ύστερα να γραφτεί και κατατεθεί η σχετική μήνυση ώστε αυτή να είναι 

απόλυτα εμπεριστατωμένη και τεκμηριωμένη. Άλλωστε το ύψος της 

ζημίας πάντα παίζει ρόλο στον χαρακτηρισμό της πράξης από τον κ. 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών και πρέπει και για τούτον το λόγο να 

είμαστε συγκεκριμένοι. 

Σχέδιο κατ’ αρχήν μηνύσεως και την έκθεση ελέγχου-αυτοψίας σας 

κοινοποιώ προς γνώση σας και για τις δικές σας ενέργειες. Σημειώνω ότι 

απολείπονται τα παραπάνω και όταν αυτά είναι έτοιμα από τις 

υπηρεσίες πρέπει να συμπληρωθεί στο σχέδιο της μήνυσης όπου τα 

κενά και μετά αυτή να κατατεθεί με τα αποδεικτικά στοιχεία. 

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

Δήμαρχε, θα πρέπει με ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ να κατατεθεί από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, δηλαδή να 

εισαχθεί το θέμα στην Οικονομική Επιτροπή για να ληφθεί περί αυτού 

σχετική απόφαση.  

 

Β) 

Θέτω επίσης υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 4049/2-4-2013 σχετική εισήγηση 
του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος :  
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίου Μηνύσεως» 
  

 

Στις 22-03-2013 και την 01-04-13  παρέλαβα τα υπ’ αριθ. πρωτ. 

3561/21-03-13 και 3866/28-03-13   αντίστοιχα έγγραφα της Διευθύνσεως 

Πρασίνου και της Διευθύνσεως της Δημοτικής Αστυνομίας   , με  τα οποία μας 

γνωρίζουν ότι μετά από αυτοψία ο διενεργών αυτή  δημοτικός αστυνομικός  κ. 

Κασίμης Χρήστος, ο οποίος μετέβη την Πέμπτη 14-03-2013 και ώρα 13.45, 

ύστερα από ανώνυμη καταγγελία στη Γραμμή Δημότη, παρουσία της 

γεωπόνου του Δήμου κ. Γκοντόρα Αγγελικής στη συμβολή των οδών 



Β.Αλεξάνδρου και Διγενή  στην έκθεση αυτοψίας του αναφέρει  ότι επί της 

οδού Διγενή, επάνω στο πεζοδρόμιο, είχε κοπεί παράνομα ελαιόδεντρο με 

αποτέλεσμα να έχει απομείνει ένα μικρό τμήμα του κορμού του.  Το δέντρο 

κόπηκε από τον κ. Γρανιτσιώτη Ευστάθιο, με Α.Δ.Τ. Τ 072985/21-2-2000, 

όπως ο ίδιος δήλωσε στον ως άνω αναφερόμενο δημοτικό αστυνομικό.  

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, πρέπει εντός τριμήνου από της τελέσεως ή της γνώσης της  

αξιόποινης  πράξης  από την Υπηρεσία ( έως 13-06-2013), να κατατεθεί 

μήνυση κατά του Γρανιτσιώτη Ευσταθίου κατοίκου Ν.Φιλαδέλφειας, οδόας 

Διγενή, αρ.10, αφού προηγουμένως έχει ζητηθεί και λάβει απόφαση – 

εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής.   

Περαιτέρω σας κοινοποιώ σχέδιο μήνυσης, η οποία πρέπει να κατατεθεί 

στο Α.Τ. Νέας Φιλαδέλφειας μέχρι τις 13-06-2013. 

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 
μηνύσεων από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γεώργιο 
Καραβία για την πρώτη υπόθεση και την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και 
Πρασίνου κα Μαρία Χατζηδάκη για την δεύτερη. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 13/2013 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 τις υποθέσεις έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την άσκηση δύο (2) μηνύσεων για λογαριασμό του Δήμου  και 
συγκεκριμένα α) μήνυσης κατ΄ αγνώστων από τον Αντιδήμαρχο Οικονομικών 
Υπηρεσιών κ. Γεώργιο Καραβία για την υπόθεση της πρόκλησης φθορών και 
κλοπής στο επί της οδού Δεκελείας 41-Ν.Χαλκηδόνα δημοτικό ακίνητο 
(«Ηρώδειο Πάρκο») στις 5/2/2013 και β) μήνυσης κατά Ευσταθίου 
Γρανιτσιώτη, κατοίκου Ν.Φιλ/φειας, οδός Διγενή 10 από την Αντιδήμαρχο 



Περιβάλλοντος και Πρασίνου κα Μαρία Χατζηδάκη για την υπόθεση της 
φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και δη δημόσιας, ήτοι για παράνομη κοπή 
ελαιοδέντρου επί κοινοχρήστου χώρου (πεζοδρομίου) επί της οδού Διγενή 10-
Ν.Φιλ/φεια στις 14/3/2013. 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 39/2013 
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 
 

Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Γ.Καραβία 
4. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου κα Μ.Χατζηδάκη 
5. Δ/νση Περιβάλλοντος & Πρασίνου/Τμήμα Συντήρησης Πρασίνου 
6. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Τοπ. 

Οικονομικής Ανάπτυξης 
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
8. Δ/νση Δημ. Αστυνομίας 

 
 
Συνημμένο:    Σχέδιο δύο (2) μηνύσεων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ 

 

 Ευτυχίας Γαϊτανά – Αποστολάκη, Δημάρχου Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνος Αττικής, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Φιλαδέλφειας- 

Χαλκηδόνος, Δεκελείας 97. 

 

ΚΑΤΑ 

 Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού 

αγνώστων σε εμένα, οι οποίοι την 5η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 

2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:45 π.μ κατά μόνας ή από κοινού 

κατέστρεψαν και αφαίρεσαν κινητά πράγματα στο πάρκο «ΗΡΩΔΕΙΟ» 

επί της οδού Δεκελείας 41-Νέα Χαλκηδόνα –ακίνητο ιδιοκτησίας του. 

********…******* 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό αγνώστους 

σε εμένα, οι οποίοι όπως διεπιστώθη την 5η του μηνός Φεβρουαρίου, 

του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:45 π.μ κατά μόνας ή από κοινού 

κατέστρεψαν και αφαίρεσαν κινητά πράγματα στο πάρκο «ΗΡΩΔΕΙΟ» 

επί της οδού Δεκελείας 41-Νέα Χαλκηδόνα –ακίνητο ιδιοκτησίας του. Οι 

ζημιές αυτές είναι οι παρακάτω, ήτοι:  

- Η ξύλινη εξωτερική περίφραξη του πάρκου ήταν μερικώς 

κατεστραμμένη. Είναι διαστάσεων………..από 

ξύλο…….εργοστασίου…….και η δαπάνη για την ανακατασκευή 

της θα ανέλθει σε …………… 

- (να αναφερθεί πόσες…………) ξύλινες ζαρντιέρες του πάρκου 

ήταν σπασμένες. Ήταν από 

ξύλο………..εργοστασίου…………….και η δαπάνη για την 

ανακατασκευή της θα ανέλθει σε …………… 

- Η γυάλινη πόρτα του κτιρίου που βρίσκεται μέσα στο πάρκο 

βρέθηκε παραβιασμένη και ανοικτή και οι ζημιές της 

είναι…………….. 

- Παραβιασμένος βρέθηκε και ο πίνακας ηλεκτροφωτισμού που 

βρίσκεται εντός του πάρκου και είναι 

τύπου………..εργοστασίου………... η δε δαπάνη για την  

αντικατάστασή του θα ανέλθει σε …………… 



 

- Πιθανή θεωρείται και η κλοπή αντικειμένων από το εσωτερικό του 

κτιρίου ή τον εξωτερικό χώρο.( ΣΟΣ  εδώ πρέπει να είμαστε 

βέβαιοι αν εκλάπησαν ή όχι αντικείμενα Αν ναι τα αναφέρουμε 

ένα –ένα και την αξία τους. Αν όχι να φαιρεθεί η παράγραφος) 

 Όπως οι δημοτικοί αστυνόμοι Παναγιώτης Καταχανάς και Δημήτριος 

Μπουρατζής προφορικά κατ’ αρχήν με την ιδιότητά μου ως Δημάρχου και 

εγγράφως (υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1602/07.2.2013 της Δνσης Δημοτικής 

Αστυνομίας )με ενημέρωσαν, το συμβάν αναφέρεται στην εν λόγω έκθεση-

αυτοψία το περιεχόμενο της οποίας  έχει ως εξής: 

……………………………………………………………………………… 

          Επειδή οι εγκαλούμενοι άγνωστοι σε εμένα δράστες κατέστρεψαν και 

αφαίρεσαν πράγματα σημαντικής αξίας, τα οποία ανήκαν στην περιουσία του 

Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΈΝΑ η αξία του καθενός 

αντικειμένου ήτο: α) ………………..ευρώ, 

β)……………….γ)………………….δ)……………………και ΣΥΝΟΛΙΚΑ η αξία 

των ανέρχεται στο ποσόν 

των……………………………………………..(………..) ευρώ 

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν το αδίκημα 

φθοράς ξένης περιουσίας και της κλοπής ξένων πραγμάτων, συνολικής 

αξίας ………………………………………(               ) ευρώ. 

 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 την ως άνω  φθορά  και 

κλοπή.  

 Επειδή ο Δήμος υπέστη ούτως σημαντική οικονομική ζημία, 

προερχόμενη από την καταστροφή και αφαίρεση των ανωτέρω 

αναφερθέντων και περιγραφέντων αντικειμένων ύψους 

……………………………………………………..(……………..)ευρώ, θα 

χρειαστεί δε να δαπανήσει ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό της αρχικής 

αγοραστικής αξίας και κατασκευής αυτών.  

                        ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

 

     Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό αγνώστους σε 

εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή από κοινού κατέστρεψαν και αφαίρεσαν 

την 5η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 

08:45 π. μ  κινητά πράγματα στο πάρκο «ΗΡΩΔΕΙΟ» επί της οδού 



Δεκελείας 41-Νέα Χαλκηδόνα –ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος όπως παραπάνω λεπτομερώς αναφέρονται 

οι ζημιές και το ύψος αυτών. 

 

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 

€ επιφυλασσόμενη 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 Νικ. 

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Ζωγράφου Αττικής, οδός 

Αερ. Παπαναστασίου αριθ. 3, τηλ.: 6977-504888, 210-7755368. 

 Μάρτυρες προτείνω τους: 

1. Παναγιώτη Καταχανά του………………., Δημοτικό Αστυνόμο του ΔΦ-

Χ και κάτοικο ……………………….. 

2. Δημήτριο Μπουρατζή του…….. 

3. ……………….., ως εκ της υπηρεσία του ως Αντιδήμαρχος Νέας 

Φιλαδελφείας, οδός Δεκελείας  αριθ. 97. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. υπ’ αριθμ. Πρωτ. 1602/07.2.2013 της Δνσης 

Δημοτικής Αστυνομίας. 

2. την από……………………. Οικονομική Έκθεση της Υπηρεσίας 

3. την από……………………..έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

4. τις φωτογραφίες από τον τόπο της καταστροφής.  

 

Ν. Φιλαδέλφεια, ………….. …… 2013 

                                                                Η Δήμαρχος  

Ή ο Αντιδήμαρχος 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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 

  

Του Γρανιτσιώτη Ευσταθίου, κατοίκου Ν.Φιλαδέλφειας Αττικής, 

οδός Διγενή, αρ.10, ο οποίος  την 14-03-2013 και περί ώρα 13.45    μας 

εδήλωσε ότι διέπραξε το αδίκημα της   φθοράς ξένης ιδιοκτησίας και δη 

δημόσιας, κόβοντας παράνομα ελαιόδεντρο σε κοινόχρηστο δρόμο 

(πεζοδρόμιο)  επί της οδού Διγενή, αρ. 10 στη  Ν.Φιλαδέλφεια.  

******* 

 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ  τον κ. Γρανιτσιώτη Ευστάθιο , κάτοικο 

Ν.Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Διγενή, αρ.10, ο οποίος  την 14-03-2013 

και περί ώρα 13.45    μας εδήλωσε ότι διέπραξε το αδίκημα της   φθοράς 

ξένης ιδιοκτησίας και δη δημόσιας, κόβοντας παράνομα ελαιόδεντρο σε 

κοινόχρηστο δρόμο (πεζοδρόμιο)  επί της οδού Διγενή, αρ. 10 στη  

Ν.Φιλαδέλφεια.  

 Όπως ο διενεργών την αυτοψία δημοτικός αστυνομικός  κ. 

Κασίμης Χρήστος, ο οποίος μετέβη την Πέμπτη 14-03-2013 και ώρα 13.45, 

ύστερα από ανώνυμη καταγγελία στη Γραμμή Δημότη, παρουσία της 

γεωπόνου του Δήμου κ. Γκοντόρα Αγγελικής στη συμβολή των οδών 



Β.Αλεξάνδρου και Διγενή  στην έκθεση αυτοψίας του αναφέρει  ότι επί της 

οδού Διγενή, επάνω στο πεζοδρόμιο, είχε κοπεί παράνομα ελαιόδεντρο με 

αποτέλεσμα να έχει απομείνει ένα μικρό τμήμα του κορμού του.  Το δέντρο 

κόπηκε από τον κ. Γρανιτσιώτη Ευστάθιο, με Α.Δ.Τ. Τ 072985/21-2-2000, 

όπως ο ίδιος δήλωσε στον ως άνω αναφερόμενο δημοτικό αστυνομικό. .  

 Επειδή ο εγκαλούμενος κατ’ αυτόν τον τρόπο προκάλεσε φθορά σε 

δημόσια περιουσία και δη δημόσια δημοτική περιουσία, διαπράττοντας ούτως 

το αδίκημα της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας.   

Επειδή ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος υπέστη ούτως οικονομική 

ζημία, προερχόμενη από την κοπή ενός ελαιόδεντρου, το οποίο εφύετο επί 

της οδού Διγενή, αρ.10 στη Ν. Φιλαδέλφεια.  

  

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

Εγκαλώ τον κ. Γρανιτσιώτη Ευστάθιο , κάτοικο Ν.Φιλαδέλφειας 

Αττικής, οδός Διγενή, αρ.10, ο οποίος  την 14-03-2013 και περί ώρα 

13.45    μας εδήλωσε ότι διέπραξε το αδίκημα της   φθοράς ξένης 

ιδιοκτησίας και δη δημόσιας, κόβοντας παράνομα ελαιόδεντρο σε 

κοινόχρηστο δρόμο (πεζοδρόμιο)  επί της οδού Διγενή, αρ. 10 στη  

Ν.Φιλαδέλφεια. 

 

ΖΗΤΩ 

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

 Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων κατ’ αυτού 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 τον εγκαλούμενο  με τις άδικες και καταλογιστές σε αυτόν  πράξεις του 

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. Κασίμη Χρήστο, κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός Δεκελείας  

αριθ. 97, δημοτικό αστυνομικό 



2. Γκοντόρα Αγγελικη,  κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός 

Δεκελείας  αριθ. 97. 

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

Δεκελείας  αριθ. 97. 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 

1. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 3866/28-03-13 έγγραφο μετά της από 14-3-13 

έκθεσης αυτοψίας.  

2. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 3561/21-03-13 έγγραφο μετά της από 14-3-13 

έκθεσης ελέγχου- αυτοψίας.  

 

                                                   Ν. Φιλαδέλφεια 01 Απριλίου  2013 

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

 
 

 


