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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 7/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 40/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση άσκησης μήνυσης κατ΄ αγνώστων 
για βανδαλισμούς και δολιοφθορές στις 
26/1/2014 στο ξύλινο περίπτερο στο χώρο της 
Παιδούπολης, εντός του Άλσους Νέας 
Φιλαδέλφειας». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 28 του μήνα Φεβρουαρίου του έτους 
2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την 
υπ΄αριθ. 2942/5/24-2-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Γεώργιου 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) Καβακοπούλου 
Αγανίκη   4) Παΐδας Αδαμάντιος  5) Κουτσάκης Μιχαήλ  και   6)  Τάφας Ηλίας, 
μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1)  Κοσκολέτος Σωτήριος, Αντιπρόεδρος  2) Κόντος Σταύρος  και 3) Πολίτης 

Σταύρος 
 

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν.  
 
 
 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 την αριθ. πρωτ. 1945/7-2-2014 σχετική εισήγηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος :  
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίου Μηνύσεως»  
 

             Σε συνέχεια της υπ΄ αριθμ. πρωτ. 1231/27-1-2014 εγγράφου 

αναφοράς της Προϊσταμένης του Τμήματος Άλσους Μαρίας Μόγια με την 

οποία  μας γνωρίζει ότι από βανδαλισμούς αγνώστων οι οποίοι 

ενήργησαν κατά μόνας ή από κοινού, καταστράφηκαν και αφαιρέθηκαν 

παράθυρα και τζάμια από το ξύλινο περίπτερο που βρίσκεται στον 

χώρο της παιδούπολης, εντός του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας την 

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 το βράδυ, 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 φθοράς - κλοπής και εν 

προκειμένω από τις 26-1-2014, δηλαδή έως 25-4-2014. Σχέδια 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 προκάλεσαν οι ως 

άνω βανδαλισμοί. Το ύψος των ζημιών-δαπανών πρέπει να 



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

κατατεθεί επισυναπτόμενη η σχετική έκθεση στα αποδεικτικά στοιχεία. 

 

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

κα Δήμαρχο, θα πρέπει με ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ της 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ να κατατεθεί από την αρμόδια 

Αντιδήμαρχο.  

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 

της ανωτέρω μήνυσης από την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου κα 

Μαρία Χατζηδάκη. 

 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 7/2014 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 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 την Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος 
και Πρασίνου κα Μαρία Χατζηδάκη για την υπόθεση των βανδαλισμών και 
δολιοφθορών που έλαβαν χώρα στις 26/1/2014 στο ξύλινο περίπτερο στο 
χώρο της Παιδούπολης, εντός του Άλσους Νέας Φιλαδέλφειας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 40/2014 
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  
4. Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος και Πρασίνου κα Μαρία Χατζηδάκη 
5. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
6. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
7. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 

 
 
 
Συνημμένο:    Σχέδιο μήνυσης κατ΄ αγνώστων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 κατέστρεψαν και αφαίρεσαν παράθυρα 

και τζάμια από το ξύλινο περίπτερο που βρίσκεται στον χώρο της 

παιδούπολης, εντός του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας την Κυριακή, 26 

Ιανουαρίου 2014 το βράδυ. 

********…******* 

Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό αγνώστους 

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

αφαίρεσαν παράθυρα και τζάμια από το ξύλινο περίπτερο που 

βρίσκεται στον χώρο της παιδούπολης, εντός του Άλσους Ν. 

Φιλαδέλφειας την Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 το βράδυ.  

 Όπως η Προϊσταμένη του Τμήματος Άλσους Μαρία Μόγια με την υπ΄ 

αριθμ. πρωτ. 1231/27-1-2014 έγγραφη αναφορά της μας ενημέρωσε, 

άγνωστοι κατά μόνας ή από κοινού κατέστρεψαν και αφαίρεσαν 

παράθυρα και τζάμια από το ξύλινο περίπτερο που βρίσκεται στον 

χώρο της παιδούπολης, εντός του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας, την 

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014 το βράδυ, το περιεχόμενο της οποίας  έχει ως 

εξής: 

«Μετά από πολλές προφορικές και γραπτές αναφορές μας, σας 

ενημερώνουμε ότι:  Την Κυριακή 26-1-2014 το βράδυ έγιναν πάλι βανδαλισμοί 

και δολιοφθορές στο Άλσος, συγκεκριμένα έγινε αποξήλωση τμήματος 

εξωτερικών παραθύρων και σπάσιμο τζαμιών στο ξύλινο περίπτερο που 

βρίσκεται στον χώρο της παιδούπολης. Επίσης δημιούργησαν εστίες για 

άναμμα φωτιάς σε διάφορα σημεία εντός του Άλσους». 

     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 των παραθύρων 

ήτο 445,00 ευρώ και η αξία των σπασμένων τζαμιών 85,00 ευρώ. 

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν το αδίκημα 

φθοράς ξένης περιουσίας και της κλοπής ξένων πραγμάτων, συνολικής 

αξίας πεντακοσίων τριάντα ( 530,00 ) 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 προαναφερόμενων 

παραθύρων και το σπάσιμο των τζαμιών του ξύλινου περιπτέρου που 

βρίσκεται στο χώρο της παιδούπολης εντός του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας, 

συνολικής αξίας πεντακοσίων τριάντα ( 530,00 ) 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 

παράθυρα και τζάμια από το ξύλινο περίπτερο που βρίσκεται στον 

χώρο της παιδούπολης, εντός του Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας, την 

Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014 το βράδυ.  

ΖΗΤΩ 

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

 Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγουσα 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. Χρυσόστομο Χήτο-

Κιάμο, Δικηγόρο Αθηνών, κάτοικο Αθηνών, οδός Πανεπιστημίου αριθ. 56, 

τηλ.: 6932 441442, 210 3302850. 

 Μάρτυρες προτείνω τους: 



1. Μαρία Μόγια, Προϊσταμένη Τμήματος Άλσους Ν. Φιλαδέλφειας 

κάτοικο Φιλαδέλφειας Οδός Δεκελείας αρ. 97. 

2. Μαρία Χατζηδάκη, ως εκ της ιδιότητάς της ως Αντιδημάρχου 

Πρασίνου και Περιβάλλοντος του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος, οδός Δεκελείας  αριθ. 97. 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 1231/27-1-2014 έγγραφό- αναφορά της Μαρίας 

Μόγια 

2. Την σχετική Οικονομική Έκθεση της Υπηρεσίας.  

 

Ν. Φιλαδέλφεια, 4 Φεβρουαρίου 2014 

Η Δήμαρχος  

 


