
ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ



Νέα Φιλαδέλφεια 17/3/2015

Αριθ. Πρωτ. : 5235/19-3-2015

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου &
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. 6/2015 τακτικής Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 59/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση άσκησης μήνυσης κατ΄
αγνώστων για την υπόθεση της αφαίρεσης-
κλοπής σχαρών ομβρίων υδάτων σε
διαφόρους οδούς του Δήμου στις
7/1/2015».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 16 του μήνα Μαρτίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 4628/6/12-3-2015
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) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 6) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ 7) Αντωνόπουλος Δημήτριος και 8)  Αράπογλου Γεώργιος
μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Γεωργαμλής Λύσσανδρος, ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα
κλητεύθηκε. Αντ΄ αυτού παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10, το  αναπληρωματικό μέλος της μειοψηφίας κ.
Σιώρης Νικόλαος, ο οποίος προσήλθε στο 2ο θέμα της Η.Δ..

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,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 3304/20-2-2015 εισήγηση του Νομ.
Συμβούλου του Δήμου κ. Μ.Παπαδημητρίου επί του θέματος :

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίου Μηνύσεως»

Σε συνέχεια του υπ΄ αριθμ. πρωτ. 669/15-1-2015 εγγράφου -

ενημερωτικού σημειώματος της Δνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με την οποία
μας εγνώρισε για αφαιρέσεις - απομακρύνσεις σχαρών ομβρίων
υδάτων  σε διάφορες θέσεις σε διάφορες οδούς  από άγνωστο ή
αγνώστους σας γνωρίζουμε τα κάτωθι, ήτοι:

Κατ΄αρχήν ο άγνωστος ή  οι άγνωστοι δράστες  ενεργούντες κατά
μόνας ή από κοινού αφαίρεσαν στη Δημοτική Ενότητα Νέας
Χαλκηδόνας στη Δωδεκανήσου από Βάρναλη έως Κύπρου στις 7.1.2015
τρεις (3) σχάρες. Στην οδό Ιωαννίνων 1 Δημοτικής Ενότητας Ν.
Φιλαδέλφειας μία(1) σχάρα στις 8.1.2015. Στην οδό Δεκελείας και Ν.
Τρυπιά στη Δημοτική Ενότητα Ν. Χαλκηδόνος μία(1) σχάρα στις
8.1.2015 και στην οδό Λαυρίου και Καβαδέλα στη Δημοτική Ενότητα Ν.
Φιλαδέλφειας μία (1) σχάρα στις 9.1.2015.

Για τις ως άνω παράνομες αξιόποινες και καταλογιστές πράξεις που
ετέλεσαν άγνωστοι στην υπηρεσία  δράστες σας διαβιβάζεται  το



συνταχθέν σχέδιο ΜΗΝΥΣΕΩΣ  προκειμένου να ληφθεί απόφαση της
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ και δοθεί εξουσιοδότηση - εντολή στον κ.
ΔΗΜΑΡΧΟ ή στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο να υποβάλουν μήνυση
ενώπιον του κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών δια του Α.Τ. Νέας
Φιλαδελφείας.

Επειδή η εν λόγω  μήνυση πρέπει να κατατεθεί εντός τριμήνου,
από της τελέσεως των αξιόποινων πράξεων της αφαίρεσης - κλοπής
και εν προκειμένω από τις 7.1.2015, δηλαδή έως τις 5.4.2015

Σημειώνω ότι απολείπεται η οικονομική έκθεση-κοστολόγηση
των ζημιών που προκάλεσαν οι άγνωστοι δράστες και την οποία θα
πρέπει να ζητήσετε από την Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 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.

Σχέδια των μηνύσεων και όλα τα σχετικά έγγραφα σας κοινοποιώ 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

της ανωτέρω μήνυσης από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 6/2015 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
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννη Καλαμπόκη για την υπόθεση της αφαίρεσης-
κλοπής σχαρών ομβρίων υδάτων σε διαφόρους οδούς του Δήμου στις
7/1/2015.



Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 59/2015
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

Εσωτερική Διανομή :

1. Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
3. Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
6. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας

Συνημμένο: Σχέδιο μήνυσης κατ΄ αγνώστων.



ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ

(ΔΙΑ ΤΟΥ Α.Τ. Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ)

ΜΗΝΥΣΗ- ΕΓΚΛΗΣΗ

Αριστείδη Βασιλόπουλου, Δημάρχου Φιλαδέλφειας –

Χαλκηδόνος Αττικής, νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος, που εδρεύει  στην οδό Δεκελείας 97.

ΚΑΤΑ

Παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού

αγνώστων σε εμένα, οι οποίοι ενεργούντες κατά μόνας ή από κοινού

αφαίρεσαν στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας στη

Δωδεκανήσου από Βάρναλη έως Κύπρου τρεις (3) σχάρες που

επανατοποθετήθηκαν 7.1.2015. Στην οδό Ιωαννίνων 1 Δημοτικής

Ενότητας Ν. Φιλαδέλφειας μία(1) σχάρα που επανατοποθετήθηκε

στις 8.1.2015. Στην οδό Δεκελείας και Ν. Τρυπιά στη Δημοτική

Ενότητα Ν. Χαλκηδόνος μία(1) σχάρα που επανατοποθετήθηκε στις

8.1.2015 και στην οδό Λαυρίου και Καβαδέλα στη Δημοτική Ενότητα

Ν. Φιλαδέλφειας μία (1) σχάρα που επανατοποθετήθηκε στις

9.1.2015.

Η αφαίρεση αυτών των σχαρών  υπέπεσε στην αντίληψη του

προσωπικού την πρωία της 2ας Ιανουαρίου 2015 έως και 8ης

Ιανουαρίου 2015.

*******…..*******



Αξιότιμε κ. Εισαγγελεύ,

Εγκαλώ κάθε αυτουργό, συναυτουργό και ηθικό αυτουργό

άγνωστο σε εμένα, οι οποίοι οι οποίοι ενεργούντες κατά μόνας ή από

κοινού αφαίρεσαν στη Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας στη

Δωδεκανήσου από Βάρναλη έως Κύπρου τρεις (3) σχάρες που

επανατοποθετήθηκαν 7.1.2015. Στην οδό Ιωαννίνων 1 Δημοτικής

Ενότητας Ν. Φιλαδέλφειας μία(1) σχάρα που επανατοποθετήθηκε

στις 8.1.2015. Στην οδό Δεκελείας και Ν. Τρυπιά στη Δημοτική

Ενότητα Ν. Χαλκηδόνος μία(1) σχάρα που επανατοποθετήθηκε στις

8.1.2015 και στην οδό Λαυρίου και Καβαδέλα στη Δημοτική Ενότητα

Ν. Φιλαδέλφειας μία (1) σχάρα που επανατοποθετήθηκε στις

9.1.2015.

Η αφαίρεση αυτών των σχαρών  υπέπεσε στην αντίληψη του

προσωπικού του Δήμου την πρωία της 2ας Ιανουαρίου 2015 έως και

8ης Ιανουαρίου 2015.

Η συνολική ζημία του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος ( αξία

αγοράς, συνολικά,  στο ποσό των …………… ευρώ πλέον κόστους

τοποθέτησης.

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  ξένης ιδιοκτησίας, αξίας …………. ευρώ πλέον

κόστους τοποθέτησης.

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

κλοπή.



Επειδή ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος υπέστη οικονομική

ζημία, προερχόμενη από την αφαίρεση των σχαρών και με το κόστος της

αγοράς και τοποθέτησης νέων.

Επειδή με την υπ’ αριθ. ……../2015 με αριθμό πρακτικού

……/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 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 ενεργούντες κατά μόνας ή από κοινού αφαίρεσαν στη

Δημοτική Ενότητα Νέας Χαλκηδόνας στη Δωδεκανήσου από

Βάρναλη έως Κύπρου τρεις (3) σχάρες που επανατοποθετήθηκαν

7.1.2015. Στην οδό Ιωαννίνων 1 Δημοτικής Ενότητας Ν.

Φιλαδέλφειας μία(1) σχάρα που επανατοποθετήθηκε στις 8.1.2015.

Στην οδό Δεκελείας και Ν. Τρυπιά στη Δημοτική Ενότητα Ν.

Χαλκηδόνος μία(1) σχάρα που επανατοποθετήθηκε στις 8.1.2015 και

στην οδό Λαυρίου και Καβαδέλα στη Δημοτική Ενότητα Ν.

Φιλαδέλφειας μία (1) σχάρα που επανατοποθετήθηκε στις 9.1.2015.

Η αφαίρεση αυτών των σχαρών  υπέπεσε στην αντίληψη του

προσωπικού του Δήμου την πρωία της 2ας Ιανουαρίου 2015 έως και

8ης Ιανουαρίου 2015.

ΖΗΤΩ

Την κατά Νόμο ποινική δίωξή τους και την αυστηρή τιμωρία

τους.

Δηλώνω ότι παρίσταμαι ως πολιτικώς ενάγων κατ’ αυτών και

εκπροσωπώντας τον ζητώ την αποκατάσταση της ζημίας και τη

χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο Δήμος

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, για το ποσό των 44,00 € επιφυλασσόμενος

το υπόλοιπο να το ζητήσω στα Πολιτικά Δικαστήρια από τους

εγκαλούμενους  για τις άδικες και καταλογιστές στους  εγκαλούμενους

πράξεις των εναντίον της περιουσίας τουΔήμου, διορίζοντας συγχρόνως



πληρεξουσίους δικηγόρους μου, τους επί παγία αντιμισθία δικηγόρους

του Δήμου Ζαμπέτα Δρόσου. Μενέλαο Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο

Χήτο-Κιάμο.

Μάρτυρα προτείνω τον:

1. Μανή Παναγιώτη υπάλληλο Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου

κάτοικο ως εκ της υπηρεσία του Νέας Φιλαδελφείας, οδός

Δεκελείας  αριθ. 97.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ:

1. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 669/15.1.2015 έγγραφο του της Διευθύνσεως

Τεχνικών Υπηρεσιών.

2. Το υπ’ αριθ. …………….σχετικό της Δνσεως Τεχνικών

Υπηρεσιών από το οποίο προκύπτει το κόστος αγοράς και

επανατοποθέτησης των αφαιρεθέντων σχαρών

3. Την υπ’ αριθ. πρωτ ……./2015 με αριθμό πρακτικού 10/2011

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του ΔΦ-Χ

Ν. Φιλαδέλφεια 18 -02-2015

Ο Εγκαλών ΔΗΜΑΡΧΟΣ


