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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 27/2018 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας 
 

Αριθ. Απόφασης : 167/2018                                  
 
                                                                                             
                                                                                 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                             

«Έγκριση υποβολής μήνυσης κατά 
παντός υπευθύνου για πρόκληση 
φθορών-υλικών ζημιών σε 
απορριμματοφόρα οχήματα στο 
αμαξοστάσιο του Δήμου» 

 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97-Γραφείο 
Δημάρχου) σήμερα στις 19 του μήνα Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε  τακτική Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας μετά την υπ΄αριθ. 15616/27/15-
6-2018 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 Α΄. 
 



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) Λάλος-Αναγνώστου Μιχαήλ 4) Ανανιάδης 
Νικόλαος και 5) Γαλαζούλα Αλίκη, μέλη 

 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  

 
1) Πρελορέντζος Αρσένιος-Γεώργιος 2) Καλαμπόκης Ιωάννης 3) 

Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 4)  Πλάτανος Ελευθέριος, 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:  
 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 15006/8-6-2018 εισήγηση του Νομ. 
Συμβούλου του Δήμου κ. Μεν. Παπαδημητρίου επί του θέματος:  
 

ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση Σχεδίου μηνύσεως-εγκλήσεως ΚΑΤΑ 

 παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού, 
αγνώστων, οι οποίοι την 27η του μηνός Μαΐου, του έτους 2018, ημέρα 
Κυριακή και ώρα 05:50 π. μ κατά μόνας ή από κοινού προξένησαν 
φθορές- υλικές ζημιές καταστρέφοντας τα παρμπρίζ ( εμπρόσθιους 
υαλοπίνακες)  των υπ΄αριθμ. ΚΗΙ – 6617 και ΚΗΙ – 6948 
απορριμματοφόρων οχημάτων   ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας 
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας – Λήψη αποφάσεως της Οικονομικής 
Επιτροπής για την δήλωση παράστασης ως πολιτικώς ενάγων,  
εκπροσωπώντας το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κατ’ 
αυτών και να ζητήσει χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση της 
προκληθείσης ζημίας σε βάρος της περιουσίας του Δήμου και για την ηθική 
βλάβη που έχει υποστεί ο  Δήμος, για το ποσό των 44,00 € επιφυλασσόμενος 
το υπόλοιπο να το ζητήσει στα Πολιτικά Δικαστήρια από τους  εγκαλούμενους  
με τις άδικες και καταλογιστές στους  εγκαλούμενους  πράξεις των εναντίον 
της περιουσίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας, κατάθεση της εν λόγω 
εγκλήσεως - μηνύσεως και ορισμός πληρεξουσίων δικηγόρων των 
δικηγόρων επί παγία αντιμισθία του Δήμου ΝΦ-ΝΧ κ. κ. Ζαμπέτας 
Δρόσου, Μενελάου Παπαδημητρίου και Χρυσοστόμου Χήτου – Κιάμου,  
ενεργούντες από κοινού ή κατά μόνας, για την παράσταση σε κάθε 
στάδιο της υποθέσεως αυτής καθώς και στην ορισθησομένη  δικάσιμο 
ενώπιον του αρμοδίου Πλημμελειοδικείου ή σε κάθε μετ΄αναβολή αυτής 
δικάσιμο. 

 
--------------------------------------------------…-------------------------------------------------- 

 



             Σε συνέχεια της από 30.5.2018 και με αριθ. πρωτ. 13882/30.5.2018 

ΔΝΦ-ΝΧ Αναφοράς του υπαλλήλου ( επιστάτη) του Τμήματος Αποκομιδής & 

Ανακυκλώσιμων Υλικών της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 

Ηλεκτροφωτισμού  του ΔΝΦ-ΝΧ Διονυσίου Κοσμετάτου, μετά σχετικών 

φωτογραφιών με θέμα: Αναφορά επιστάτη για βανδαλισμούς οχημάτων 

στο αμαξοστάσιο του Δήμου – και του υπ΄αριθμ. Πρωτ. 7016/23/822-

α΄και με Α.Μ.Υ : 2263 Αντίγραφο Αναφοράς Δελτίου Εποχούμενης 

Περιπολίας (αριθ. Πρωτ. εισερχ. Εγγράφου ΔΝΦ-ΝΧ 13869/29.5.2018), τα 

οποία μου χρεώθηκαν από την συνάδελφο και προϊσταμένη κα Ζ. Δρόσου 

στις 30.5.2018 και παρέλαβα στις 4.6.2018   και με τα οποία  γνωρίζουν 

στη Ν.Υ τη διαπίστωση ότι την 27η του μηνός Μαΐου, του έτους 2018, 

ημέρα Κυριακή και ώρα 05:50 π. μ άγνωστοι δράστες κατά μόνας ή από 

κοινού προξένησαν φθορές- υλικές ζημιές καταστρέφοντας τα παρμπρίζ 

( εμπρόσθιους υαλοπίνακες)  των υπ΄αριθμ. ΚΗΙ – 6617 και ΚΗΙ – 6948 

απορριμματοφόρων οχημάτων   ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας  - οι προξενηθείσες από άγνωστον ή 

αγνώστους δράστες υλικές ζημιές είναι οι παρακάτω, ήτοι:  

Το εμπρόσθιο παρμπρίζ ( υαλοπίνακας)  των υπ΄αριθμ. ΚΗΙ – 6617 και 

ΚΗΙ – 6948 απορριμματοφόρων οχημάτων   ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, εσταθμευμένων στο αμαξοστάσιο του 

Δήμου επί των οδών Δεκελείας 118 και Ατταλείας -Νέα Φιλαδέλφεια και 

η δαπάνη για την αντικατάστασή τους ( και των δυο), σύμφωνα με όσα 

μας εγνώρισε η ασφαλιστική μας εταιρία, θα ανέλθει στο συνολικό ποσό 

των 2.000 ευρώ και ο χρόνος αντικατάστασής τους υπολογίζεται σε 2-3 

ημέρες. 

 

     Επισημαίνεται ακόμα στην αναφορά πως ζητήθηκε η συνδρομή της 

Ελληνικής Αστυνομίας από τον Αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. Γέωργιο 

Ανεμογιάννη και προκύπτει από το υπ΄αριθμ. Πρωτ. 7016/23/822-α΄και 

με Α.Μ.Υ : 2263 Αντίγραφο Αναφοράς Δελτίου Εποχούμενης Περιπολίας 

(αριθ. Πρωτ. εισερχ. Εγγράφου ΔΝΦ-ΝΧ 13869/29.5.2018) η καταγραφή 

των συμβάντων. 

 

     Επειδή ο Δήμος Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, ως ζημιωθείς, 

δικαιούται να προβεί στην κατάθεση σχετικής εγκλήσεως - μηνύσεως κατά 

αγνώστου ή αγνώστων δραστών –ηθικών αυτουργών, αυτουργών και 



συναυτουργών και να δηλώσει παράσταση πολιτικής αγωγής ως πολιτικώς 

ενάγων κατ’ αυτών και να ζητεί τη χρηματική ικανοποίηση για την 

αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας σε βάρος της περιουσίας του Δήμου 

και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο  Δήμος, 

για το ποσό των 44,00 € επιφυλασσόμενος το υπόλοιπο να το ζητήσει στα 

Πολιτικά Δικαστήρια από τους  εγκαλούμενους  με τις άδικες και καταλογιστές 

στους  εγκαλούμενους  πράξεις των εναντίον της περιουσίας του Δήμου Νέας 

Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας και να διορίζει συγχρόνως πληρεξουσίους 

δικηγόρους τους επί παγία αντιμισθία δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας  

του Δήμου, ήτοι τους Δικηγόρους Αθηνών κ. κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο 

Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο-Κιάμο. 

. 

Επειδή η εν λόγω  μήνυση - έγκληση πρέπει να κατατεθεί εντός 

τριμήνου, από της διαπίστωσης της τελέσεως των αξιόποινων πράξεων 

της διακεκριμένης φθοράς και εν προκειμένω αρχομένου του τριμήνου 

από τις 27-05-2018 (ημέρα γνώσεως των δαικεκριμένων φθορών), 

δηλαδή έως 26-08-2018.  

Επειδή κατά τη γνώμη μου πρέπει να υπάρχουν φωτογραφίες των 

οχημάτων με καθαρότητα ως συνημμένες στην έγκληση-μήνυση, για να 

αποδεικνύουν τις εν λόγω φθορές - ζημιές. 

Αξιότιμε κ. Δήμαρχε, 

                                     κατόπιν τούτων σας διαβιβάζεται κατ’ αρχήν το 

συνταχθέν υπ΄εμού σχέδιο μηνύσεως - εγκλήσεως προς γνώση σας και για 

τις δικές σας ενέργειες με τη σημείωση ότι απολείπονται τα παραπάνω και 

όταν αυτά είναι έτοιμα από τα αρμόδια Όργανα και τις υπηρεσίες ( 

απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, φωτογραφίες κ.λπ) - πρέπει να 

συμπληρωθεί στο σχέδιο της έγκλησης-μήνυσης όπου τα κενά και μετά 

αυτή να κατατεθεί με τα αποδεικτικά στοιχεία. 

Σε περίπτωση που δεν θα κατατεθεί η εν λόγω μήνυση – έγκληση 

από εσάς κ.  Δήμαρχε, θα πρέπει με ΑΠΟΦΑΣΗ-ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ της 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ να κατατεθεί από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο 

κ. Γεώργιο Ανεμογιάννη, δηλαδή  να ληφθεί, πέραν των άλλων, και περί 

αυτού σχετική απόφαση.  

 
 
 
 
 



Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των 
μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 27/2018 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 στοιχεία και έγγραφα 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ομόφωνα 

 
Εγκρίνει την υποβολή από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & 

Ηλεκτροφωτισμού κ. Γεώργιο Ανεμογιάννη μηνύσεως-εγκλήσεως του 

Δήμου, σύμφωνα με το συνημμένο στην εισήγηση της παρούσας 

σχέδιο, ΚΑΤΑ παντός αυτουργού, συναυτουργού και ηθικού αυτουργού, 

αγνώστων στο Δήμο, οι οποίοι την 27η του μηνός Μαΐου του έτους 2018, 

ημέρα Κυριακή και ώρα 05:50 π.μ., κατά μόνας ή από κοινού, 

προξένησαν φθορές- υλικές ζημιές στο αμαξοστάσιο του Δήμου, 

καταστρέφοντας τα παρμπρίζ ( εμπρόσθιους υαλοπίνακες)  των 

υπ΄αριθμ. ΚΗΙ – 6617 και ΚΗΙ – 6948 απορριμματοφόρων οχημάτων,   

ιδιοκτησίας του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας και την 

δήλωση παράστασης ως πολιτικώς ενάγων, εκπροσωπώντας το Δήμο 

Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας, κατ’ αυτών καθώς και το αίτημα 

χρηματικής ικανοποίησης για την αποκατάσταση της προκληθείσης ζημίας σε 

βάρος της περιουσίας του Δήμου και για την ηθική βλάβη που έχει υποστεί ο  

Δήμος, για το ποσό των 44,00 €, επιφυλασσόμενος το υπόλοιπο να το 

ζητήσει στα Πολιτικά Δικαστήρια από τους  εγκαλούμενους  με τις άδικες και 

καταλογιστέες στους  εγκαλούμενους  πράξεις των εναντίον της περιουσίας 

του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, την κατάθεση της εν 

λόγω εγκλήσεως - μηνύσεως και ορίζει τους πληρεξούσιους δικηγόρους 

επί παγία αντιμισθία του Δήμου ΝΦ-ΝΧ κ. κ. Ζαμπέτα Δρόσου, Μενέλαο 

Παπαδημητρίου και Χρυσόστομο Χήτο – Κιάμο,  ενεργούντες από 

κοινού ή κατά μόνας, για την παράσταση σε κάθε στάδιο της 

υποθέσεως αυτής καθώς και στην ορισθησομένη  δικάσιμο ενώπιον του 

αρμοδίου Πλημμελειοδικείου ή σε κάθε μετ΄αναβολή αυτής δικάσιμο. 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 167/2018 
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  
 

            Λεβαντή Εμμανολία 
 
 
 

Εσωτερική Διανομή : 
 

1. Αυτοτελές Τμήμα  Νομικής Υπηρεσίας 
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
3. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
4. Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
5. Δ/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Ηλεκτροφωτισμού 
6. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων 
7. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  


