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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2012 Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 57/2012                                  
 
                                                                                             
                                                                                      Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση άσκησης δύο (2) μηνύσεων κατ΄ 
αγνώστων για την υπόθεση των διαρρήξεων και 
κλοπών στα γραφεία και τις αποθήκες της 
Δ/νσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (εντός του 
Άλσους Ν.Φ.) στις 13/14 και 24/25-3-2012». 
 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδημάρχου Οικονομικών) σήμερα στις 11 του μήνα Μαΐου του έτους 2012, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 10 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. 5259/9/7-5-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαμπου Μπόβου, 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) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος  2) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, 
Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 5) 
Νικολόπουλος Φώτιος  και 6) Σιμιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, μέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Κόντος Σταύρος                             2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω 
προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωματικό μέλος 
της μειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. 
 
 
 Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 3326/26-3-12 και 3544/30-3-12 σχετικές εισηγήσεις 
του Νομ. Συμβούλου του Δήμου κ. Χ.Χήτου-Κιάμου επί του θέματος :  
 
Α) 
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίου Μηνύσεως» 
  

Σε συνέχεια της υπ΄αριθ. πρωτ. 2821/14-3-2012 αναφοράς της υπαλλήλου του 

Δήμου κ. Μαρίας Μόγια και της συμπληρωματικής αυτής υπ΄αριθ. πρωτ. σας 

επανακοινοποιώ σχέδιο μηνύσεως, η οποία  πρέπει  να  υποβληθεί από τον αρμόδιο 

και εξουσιοδοτημένο Αντιδήμαρχο κ. Κουτσάκη, εντός τριμήνου, από της 

τελέσεως των αξιόποινων πράξεων ή του χρόνου που υπέπεσαν στην αντίληψη 

των υπαλλήλων της Υπηρεσίας οι προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις  και εν 

προκειμένω από τις 19-12-2011, δηλαδή έως 17-03-2012.  

Σχέδιο της μηνύσεως και όλα τα σχετικά έγγραφα σας επανακοινοποιώ προς 

γνώση σας και για τις δικές σας ενέργειες.  

Β) 
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίων Μηνύσεως» 
  

Σε συνέχεια των e- mail που μου απέστειλε η κ. Νικολοπούλου  και τα οποία 

περιείχαν αναφορές του κ. Καμαρόπουλου και κ. Κάκκου σας επανακοινοποιώ 

σχέδια μηνύσεων, οι οποίες  πρέπει  να  υποβληθούν από τον αρμόδιο και 

εξουσιοδοτημένο Αντιδήμαρχο κ. Κουτσάκη, εντός τριμήνου, από της τελέσεως 



των αξιόποινων πράξεων ή του χρόνου που υπέπεσαν στην αντίληψη των 

υπαλλήλων της Υπηρεσίας οι προαναφερόμενες αξιόποινες πράξεις  και εν 

προκειμένω από τις 28-12-2011, δηλαδή έως 25-03-2012.  

 

Σχέδια των μηνύσεων και όλα τα σχετικά έγγραφα σας επανακοινοποιώ προς 

γνώση σας και για τις δικές σας 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 από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & 
Δημ. Αστυνομίας κ. Μ.Κουτσάκη. 
 
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 
της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο 
αριθ. 10/2012 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  
από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Δημ. Αστυνομίας κ. Μ.Κουτσάκη για τις δύο 
(2) υποθέσεις των διαρρήξεων και κλοπών στα γραφεία και τις αποθήκες της Δ/νσης 
Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (εντός του Άλσους Ν.Φ.) στις 13/14 και 24/25-3-2012. 
 
 

• Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη υπερψήφισε την εισήγηση του θέματος, 
καταθέτοντας παράλληλα και αναλυτικό υπόμνημα με τις απόψεις της επ΄ 
αυτού, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα. 

 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 57/2012 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε. 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 



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

             Αβραμίκου Αναστασία 
 

 
 

Συνημμένα :  
 

1. Δύο (2) Σχέδια μηνύσεων κατ΄αγνώστων 
2. Υπόμνημα με τις θέσεις του μέλους της Ο.Ε. κ. Π.Φίλου-Μαυράκη 

 
Εσωτερική Διανομή :  
 

1. Νομική Υπηρεσία 
2. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας & Δημ. Αστυνομίας κ. Μ.Κουτσάκη 
3. Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Άλσους 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Δημ. Αστυνομίας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ 

 

 Μιχαήλ Κουτσάκη του ………………………,  Αντιδημάρχου 

Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος Αττικής, αρμοδίου Αντιδημάρχου του 

Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Δεκελείας 97. 

ΚΑΤΑ 

 Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού 

αγνώστων σε εμένα, οι οποίοι στο χώρο που βρίσκονται τα 

γραφεία και οι αποθήκες Διεύθυνσης Γεωτεχνικών, ευρισκομένου 

εντός του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας,   τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 

2012 προς Τρίτη 14 Μαρτίου 2012 παραβίασαν το χώρο, πηδώντας τη 

μάντρα και   παραβιάζοντας από τα καπό τα οχήματα με αρ. 

κυκλοφορίας : ΚΗΟ 3126 ημιφορτηγό ΜΙTSUBISHI αγροτικό,  ΚΗΟ 

3125 ημιφορτηγό ΜΙTSUBISHI αγροτικό, ΚΗΟ 1371 ημιφορτηγό 

TOYOTA  αγροτικό,  ΚΥΗ  8629 FORD κλούβα βανάκι, στο 

υπ΄αριθ.  ΚΗΟ 1371 ημιφορτηγό TOYOTA  αγροτικό, έθραυσαν τον 

ομφαλό της κληδαριάς του οδηγού και αφαίρεσαν τις μπαταρίες των 

ανωτέρω οχημάτων.  

                              

                                             ******* 

 



Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό 

αυτουργό άγνωστο σε εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή από 

κοινού  την ,   τη Δευτέρα 13 Μαρτίου 2012 προς Τρίτη 14 

Μαρτίου 2012 παραβίασαν το χώρο, πηδώντας τη μάντρα και   

παραβιάζοντας από τα καπό τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας 

: ΚΗΟ 3126 ημιφορτηγό ΜΙTSUBISHI αγροτικό,  ΚΗΟ 

3125 ημιφορτηγό ΜΙTSUBISHI αγροτικό, ΚΗΟ 1371 

ημιφορτηγό TOYOTA  αγροτικό,  ΚΥΗ  8629 FORD 

κλούβα βανάκι, στο υπ΄αριθ.  ΚΗΟ 1371 ημιφορτηγό 

TOYOTA  αγροτικό, έθραυσαν τον ομφαλό της κληδαριάς 

του οδηγού και αφαίρεσαν τις μπαταρίες των ανωτέρω 

οχημάτων.  

 Όπως η υπάλληλος του Δήμου κ. Μαρία Μόγια με την υπ’ 

αριθ. πρωτ. 2821/14-0302012 αναφορά της και με τη 

συμπληρωματική αυτής με αριθμό πρωτ. 3175/21-03-2012,  μας 

γνωστοποιεί τα κατωτέρω, τα οποία αυτολεξεί έχουν ως εξής:  

 

 

 

 



 Το εν λόγω περιστατικό κατήγγειλε  ο υπάλληλος του Δήμου 

Σπυρίδων Γραμμένος του Χαρίλαου στο Τμήμα Ασφάλειας Νέας 

Φιλαδέλφειας στις 14-03-2012 και ώρα 10.30 π.μ.. Αντίγραφο εκ του 

δελτίου αδικημάτων- συμβάντων σας προσκομίζουμε (σχετ.1). 

Επειδή οι εγκαλούμενοι άγνωστοι σε εμένα δράστες αφαίρεσαν 

πράγματα μεγάλης αξίας, τα οποία ανήκαν στην περιουσία του Δήμου 

και προξένησαν σοβαρές φθορές σε οχήματα και αντικείμενα  . 

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν τα 

αδικήματα της κλοπής ξένων πραγμάτων και διακεκριμένες φθορές 

δημόσιας περιουσίας του Δήμου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας . 

 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 την αφαίρεση των  προαναφερόμενων αντικειμένων 

και τις φθορές οχημάτων και πραγμάτων, θα χρειαστεί δε να δαπανήσει 

ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό της αρχικής αγοραστικής αξίας των 

κλαπέντων αντικειμένων και της αποκατάστασης της φθοράς οχημάτων.

 Επειδή με την υπ’ αριθ. 57/2012 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 , τη Δευτέρα 13 

Μαρτίου 2012 προς Τρίτη 14 Μαρτίου 2012 παραβίασαν το χώρο, 

πηδώντας τη μάντρα και   παραβιάζοντας από τα καπό τα οχήματα με 



αρ. κυκλοφορίας : ΚΗΟ 3126 ημιφορτηγό ΜΙTSUBISHI αγροτικό,  

ΚΗΟ 3125 ημιφορτηγό ΜΙTSUBISHI αγροτικό, ΚΗΟ 1371 

ημιφορτηγό TOYOTA  αγροτικό,  ΚΥΗ  8629 FORD κλούβα βανάκι, 

στο υπ΄αριθ.  ΚΗΟ 1371 ημιφορτηγό TOYOTA  αγροτικό, έθραυσαν 

τον ομφαλό της κληδαριάς του οδηγού και αφαίρεσαν τις μπαταρίες 

των ανωτέρω οχημάτων.  

 

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 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. Σπύρο Γραμμένο του Χαρίλαου , κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας 

Αττικής, οδός Δεκελείας  αριθ. 97. 

2. Μαρία Μόγια ,  κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός 

Δεκελείας  αριθ. 97. 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 



1. Το υπ΄αριθ. 1052/3/2269/16-03-2012 αντίγραφο εκ του δελτίου 

συμβάντων.  

2. Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 2821/14-03-2012 και 3175/21-03-2012   

έγγραφα- αναφορές της  υπαλλήλου  του Δήμου Μαρίας Μόγια 

3.  Την υπ’ αριθ. 57/2012 Απόφαση- Εξουσιοδότηση της 

Οικονομικής Επιτροπής.   

 

 

        Ν. Φιλαδέλφεια , 14 Μαΐου    2012 

     Ο εξουσιοδοτηθείς Αντιδήμαρχος  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ 

ΑΘΗΝΩΝ 

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ) 

ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ 

 

 Μιχαήλ Κουτσάκη του ………………………,  Αντιδημάρχου 

Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος Αττικής, αρμοδίου Αντιδημάρχου του 

Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, Δεκελείας 97. 

ΚΑΤΑ 

 Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού 

αγνώστων σε εμένα, οι οποίοι στο χώρο που βρίσκονται τα 

γραφεία και οι αποθήκες Διεύθυνσης Γεωτεχνικών, ευρισκομένου 

εντός του άλσους Νέας Φιλαδέλφειας,   τo Σάββατο 24 Μαρτίου  

2012 προς Κυριακή 25 Μαρτίου 2012  παραβίασαν το χώρο, 

πηδώντας τη μάντρα και   παραβιάζοντας από τα καπό τα οχήματα με 

αρ. κυκλοφορίας : ΜΕ ΙΧ  116558 ΜΙTSUBISHI  καλαθοφόρο 

όχημα, και τις δύο μπαταρίες, ΚΗΗ 4447 mercedeς, βυτιοφόρο όχημα 

και τις δύο μπαταρίες,  ΚΗΟ 3188 nissan  βυτιοφόρο όχημα και τις 

δύο μπαταρίες, γεωργικό ελκυστήρα (τρακτέρ), μία μπαταρία και 

αφαίρεσαν τις μπαταρίες των ανωτέρω οχημάτων.  

 

                              

                                             ******* 

 



Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ, 

 Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό 

αυτουργό άγνωστο σε εμένα, οι οποίοι κατά μόνας ή από 

κοινού  την ,   τo Σάββατο 24 Μαρτίου  2012 προς Κυριακή 25 Μαρτίου 

2012  παραβίασαν το χώρο, πηδώντας τη μάντρα και   παραβιάζοντας από τα 

καπό τα οχήματα με αρ. κυκλοφορίας : ΜΕ ΙΧ  116558 ΜΙTSUBISHI 

καλαθοφόρο όχημα, και τις δύο μπαταρίες, ΚΗΗ 4447 mercedeς, 

βυτιοφόρο όχημα και τις δύο μπαταρίες,  ΚΗΟ 3188 nissan  

βυτιοφόρο όχημα και τις δύο μπαταρίες, γεωργικό ελκυστήρα 

(τρακτέρ), μία μπαταρία και αφαίρεσαν τις μπαταρίες των 

ανωτέρω οχημάτων.  

 Όπως ο υπάλληλος του Δήμου – Επόπτης Πρασίνου κ. 

Γραμμένος Σπυρίδων με την υπ’ αριθ. πρωτ. 3340/26-03-2012 

αναφορά- ενημέρωσή του, μας γνωστοποιεί τα κατωτέρω, τα 

οποία αυτολεξεί έχουν ως εξής:  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Το εν λόγω περιστατικό κατήγγειλε  ο υπάλληλος του Δήμου 

Σπυρίδων Γραμμένος του Χαρίλαου στο Τμήμα Ασφάλειας Νέας 

Φιλαδέλφειας στις 25-03-2012 και ώρα 07.00 π.μ.. Επίσης, το γεγονός 

αναφέρθηκε και  στη σήμανση, η οποία τη Δευτέρα 26-03-2012 και ώρα 

09.30 π.μ. προσήλθε στο χώρο και πραγματοποίησε έρευνα.  

Επειδή οι εγκαλούμενοι άγνωστοι σε εμένα δράστες αφαίρεσαν 

πράγματα μεγάλης αξίας, τα οποία ανήκαν στην περιουσία του Δήμου 

και προξένησαν σοβαρές φθορές σε οχήματα και αντικείμενα  . 

 Επειδή οι εγκαλούμενοι κατ’ αυτόν τον τρόπο διέπραξαν τα 

αδικήματα της κλοπής ξένων πραγμάτων και διακεκριμένες φθορές 

δημόσιας περιουσίας του Δήμου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας . 

 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 την αφαίρεση των  προαναφερόμενων αντικειμένων 

και τις φθορές οχημάτων και πραγμάτων, θα χρειαστεί δε να δαπανήσει 

ενδεχομένως μεγαλύτερο ποσό της αρχικής αγοραστικής αξίας των 

κλαπέντων αντικειμένων και της αποκατάστασης της φθοράς οχημάτων.

 Επειδή με την υπ’ αριθ. 57/2012 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 , τo Σάββατο 24 

Μαρτίου  2012 προς Κυριακή 25 Μαρτίου 2012  παραβίασαν το 

χώρο, πηδώντας τη μάντρα και   παραβιάζοντας από τα καπό τα 



οχήματα με αρ. κυκλοφορίας : ΜΕ ΙΧ 116558 ΜΙTSUBISHI 

καλαθοφόρο όχημα, και τις δύο μπαταρίες, ΚΗΗ 4447 mercedeς, 

βυτιοφόρο όχημα και τις δύο μπαταρίες,  ΚΗΟ 3188 nissan  

βυτιοφόρο όχημα και τις δύο μπαταρίες, γεωργικό ελκυστήρα 

(τρακτέρ), μία μπαταρία και αφαίρεσαν τις μπαταρίες των 

ανωτέρω οχημάτων. 

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 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: 

3. Σπύρο Γραμμένο του Χαρίλαου , κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας 

Αττικής, οδός Δεκελείας  αριθ. 97. 

4. Μαρία Μόγια ,  κάτοικο Ν. Φιλαδέλφειας Αττικής, οδός 

Δεκελείας  αριθ. 97. 

 

 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ: 
 



4. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 3340/26-03-2012 έγγραφο- αναφορά του 

υπαλλήλου  του Δήμου Σπυρίδωνα Γραμμένου.  

5.  Την υπ’ αριθ. 57/2012 Απόφαση- Εξουσιοδότηση της 

Οικονομικής Επιτροπής.   

 

 

        Ν. Φιλαδέλφεια , 14 Μαΐου  2012 

     Ο εξουσιοδοτηθείς Αντιδήμαρχος  
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