
1 

 

Oι συνήγοροι του 3ου κατηγορουµένου  Βασιλείου Πα̟αγεωργό̟ουλου 

∆ηµήτριος Τσάκος και Αλεξάνδρα Μαύρου-Τσάκου  ανέ̟τυξαν ̟ροφορικά 

την υ̟εράσ̟ιση και ζήτησαν την α̟αλλαγή του εντολέως των,  ενώ στη 

συνέχεια ̟αρέδωσαν  το ακόλουθο σηµείωµα µε τα ουσιαστικότερα σηµεία 

των αγορεύσεών τους και ζήτησαν να καταχωρηθεί στα ̟ρακτικά. 

 

Θεµέλιο του νοµικού µας ̟ολιτισµού είναι ότι  ανεξάρτητα α̟ό το ̟όσο 

σοβαρές είναι οι συνθήκες µιας υ̟όθεσης και ̟όσο α̟ασχόλησαν την κοινή 

γνώση και τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης θα ̟ρέ̟ει να υ̟άρχουν στην 

∆ικαιοσύνη κά̟οιες σταθερές κατευθυντήριες αξίες, ̟ου υλο̟οιούν το κράτος 

δικαίου. 

 

Αξίες,  ̟ου εξασφαλίζουν τα δικαιώµατα του κατηγορουµένου, ̟αρά την 

αδηφάγα διάθεση  του έντυ̟ου και ηλεκτρονικού τύ̟ου, ̟ου ̟ροκαταβολικά 

και α̟αράδεκτα σ̟εύδει να α̟οδώσει ευθύνες σε δικαίους και αδίκους. 

 

Ως υ̟ερασ̟ιστές του Βασιλείου Πα̟αγεωργό̟ουλου δεν έχουµε οιαδή̟οτε 

δυσκολία να αντικρούσουµε τα στοιχεία ̟ου υ̟άρχουν εναντίον του.  Και η 

ευκολία µας αυτή εκ̟ορεύεται α̟ό το ότι ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ 

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ.  Η µόνη (αµελητέα) δυσκολία 

της υ̟εράσ̟ισης έγκειται στο ότι καλούµαστε να αντικρούσουµε όχι 

α̟οδεικτικά στοιχεία (τέτοια δεν υ̟άρχουν) αλλά µία α̟αράδεκτη ̟ρακτική 

µερίδας του έντυ̟ου και ηλεκτρονικού τύ̟ου, η ο̟οία υ̟οκινούµενη α̟ό 

συγκεκριµένους σκο̟ούς, δεν καθιστά την κοινή γνώµη κοινωνό των 

αληθινών στοιχείων  της υ̟όθεσης, αλλά διοχετεύει σκο̟ίµως µία στρεβλή 

α̟οτύ̟ωσή της. Σε όλη την διάρκεια της ̟αρούσας δίκης διεξαγόταν µία δίκη 

εντός της δικαστικής αίθουσας, µε κανόνες ιερής µυσταγωγίας και µία άλλη 
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«δίκη» στις εφηµερίδες και στις ηλεκτρονικές αναρτήσεις, η ο̟οία ∆ΕΝ ΕΙΧΕ 

ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ µε την ζώσα ακροαµατική διαδικασία.  

 

Η δυσκολία της υ̟εράσ̟ισης να α̟οκρούσει αυτή την αήθη, α̟αράδεκτη και 

κατευθυνόµενη ε̟ίθεση είναι αµελητέα. 

 

Και την ̟ίστη µας αυτή στηρίζουµε σε τρία (3) δεδοµένα 

1) α̟ευθυνόµαστε στο Πενταµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, το ο̟οίο υ̟ό 

την συγκεκριµένη σύνθεση, δεν θα ε̟ιτρέψει την είσοδο  των 

αδηφάγων ΜΜΕ στην διαµόρφωση της κρίσης του 

2)  α̟ευθυνόµαστε στο Πενταµελές Εφετείο Θεσσαλονίκης, το ο̟οίο δεν 

θα ε̟ιτρέψει οιαδή̟οτε σκο̟ιµότητα στην διαµόρφωση της κρίσης του 

3) α̟ευθυνόµαστε σε ένα ∆ικαστήριο, το ο̟οίο σεβόµενο την υψηλή, την 

ιερή α̟οστολή του δεν θα α̟οστεί α̟ό το θεµέλιο του νοµικού µας 

̟ολιτισµού, ότι δηλαδή η καταδίκη ενός ̟ροσώ̟ου στηρίζεται σε 

ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ και µόνο ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ. 

 

 

Τα ̟αρα̟άνω δεν α̟ηχούν θέση της υ̟εράσ̟ισης. 

Παγίως και α̟αρεγκλίτως το Ανώτατο Ακυρωτικό µας έχει α̟οφανθεί 

ότι η καταδίκη ενός ̟ροσώ̟ου   ̟ρέ̟ει να βασίζεται σε συγκεκριµένα 

α̟οδειχθέντα ̟ραγµατικά ̟εριστατικά και σε σαφείς και διασταυρωµένες 

α̟οδείξεις, οι ο̟οίες να δικαιολογούν το ̟όρισµα ότι δράστης µιας 

συγκεκριµένης εγκληµατικής συµ̟εριφοράς είναι ο κατηγορούµενος  (βλ. 

ενδεικτικά ΑΠ 1256/2007 και ΑΠ 1777/2006, οι ο̟οίες έκριναν ότι η ενοχή 

ενός ̟ροσώ̟ου ̟ρέ̟ει να θεµελιώνεται σε συγκεκριµένα α̟οδεικτικά 

στοιχεία και δεν µ̟ορεί να υ̟άρξει ενοχή «τεκµαιρόµενη» ή στηριζόµενη σε 

συµ̟ερασµατικές σκέψεις. Για να κριθεί κά̟οιος ένοχος, α̟αιτούνται  
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διασταυρωµένες α̟οδείξεις και δεν νοείται καταδίκη στηριζόµενη σε γενικές 

σκέψεις, γενικά ε̟ιχειρήµατα, υ̟οθέσεις, εικασίες και αφορισµούς του 

δικαστηρίου . 

 

Πρίν ̟αραθέσουµε τις υ̟ερασ̟ιστικές θέσεις µας ε̟ί της ουσίας της 

κατηγορίας, κρίνεται σκό̟ιµο να καταγραφούν ορισµένες ε̟ισηµάνσεις, ̟ου 

αφορούν στις νοµικές ̟ληµµέλειες της ̟ ρ ο δ ι κ α σ ί α ς της ̟αρούσης 

υ̟οθέσεως . 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΩΤΗ 

 

Ό̟ως ̟ροκύ̟τει εκ της δικογραφίας, ο εντολέας µας ̟αρα̟έµφθηκε σε 

δίκη ως κατηγορούµενος δύο ( 2 ) κακουργηµάτων (υ̟εξαίρεσης κατά 

συναυτουργία και α̟λής συνέργειας σε ̟λαστογραφία σε βάρος του 

Ελληνικού ∆ηµοσίου ) χωρίς να έχει καταστεί  ύ̟ο̟τος για τα 

κακουργήµατα αυτά στα ̟λαίσια της ̟ροκαταρκτικής εξέτασης. Αυτό το 

στοιχείο έχει διττή σηµασία (νοµική και ουσιαστική). 

 

Νοµική διότι ένας κατηγορούµενος στερήθηκε του δικαιώµατος να 

̟αρέξει εξηγήσεις στο στάδιο µιας ̟ροκαταρκτικής εξέτασης  και αντ΄ αυτού 

κλήθηκε α̟ευθείας να α̟ολογηθεί ως κατηγορούµενος  για κακουργηµατική 

συµ̟εριφορά στην κυρία ανάκριση.  

 

Και ουσιαστική, διότι το γεγονός ότι ο εντολέας µας δεν 

συµ̟εριελήφθη µεταξύ των εµ̟λεκοµένων ̟ροσώ̟ων, σηµαίνει ότι η 

̟ροκαταρκτική εξέταση ∆ΕΝ ΚΑΤΕ∆ΕΙΞΕ  ούτε ψήγµα εµ̟λοκής του στην 

̟ροκειµένη υ̟όθεση.  

 

 

Ειδικότερα, στην διάρκεια της ̟ροκαταρκτικής εξέτασης  ̟ου 

διεξήγαγε η Οικ. Ε̟ιθεωρήτρια κ. Τσεµ̟ερά διερευνήθηκαν ε̟ί µακρόν 
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(̟λέον των 2,5 ετών) οι  ̟ράξεις της κακουργηµατικής υ̟εξαίρεσης και 

̟λαστογραφίας και το ̟ληµµέληµα της ̟αράβασης καθήκοντος. 

 

Στην ̟ροκαταρκτική αυτή εξέταση ο Βασίλειος Πα̟αγεωργό̟ουλος 

(τότε ∆ήµαρχος Θεσσαλονίκης) κλήθηκε να ̟αρέξει εξηγήσεις ΜΟΝΟ για το 

̟ληµµέληµα της ̟αράβασης καθήκοντος.  

 

Πράγµατι, µεταξύ των εγγράφων της δικογραφίας ̟εριέχεται η α̟ό 

27-8-2009 κλήση της Οικ. Ε̟ιθεωρήτριας (η ο̟οία ανεγνώσθη κατά την 

διαδικασία στο ακροατήριο) στην ο̟οία (κλήση) του α̟οδίδεται ως 

̟αράλειψη ότι «δεν ̟ροέβη σε  ̟αύση του Παναγιώτη Σαξώνη α̟ό την θέση ̟ου 

κατείχε και δεν µερίµνησε να ασκήσει έλεγχο σε βάρος των διευθυντών του δήµου για 

τη µη τήρηση του δι̟λογραφικού συστήµατος στα βιβλία του, καθώς και για τη µη 

εφαρµογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου».  

 

Ό̟ως ήταν φυσικό, καταθέτοντας ενώ̟ιον της Ε̟ιθεωρήτριας 

̟εριορίσθηκε να ̟αρέξει εξηγήσεις α̟οκλειστικά ε̟ί των ̟αρα̟άνω 

̟αραλείψεων, ̟ου ά̟τονται του ̟ληµµελήµατος της ̟αράβασης καθήκοντος. 

 

Μετά την ολοκλήρωση της ̟ροκαταρκτικής εξετάσεως η Ε̟ιθεωρήτρια 

διαβίβασε ̟ρος τον Εισαγγελέα Πληµ/κών Θεσσαλονίκης την δικογραφία 

και συνυ̟έβαλε µία «̟ορισµατική» αναφορά, στην ο̟οία στην ενότητα 

«ΕΞΕΤΑΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ» κατέγραψε τα κατά την κρίση της 

εµ̟λεκόµενα ̟ρόσω̟α (σελ. 122 κ.ε ̟ορισµατικής έκθεσης). 

 

Μεταξύ των εµ̟λεκοµένων ̟ροσώ̟ων, ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ̟εριέλαβε και  

τον 3ο κατηγορούµενο,  στοιχείο ̟ου α̟οδεικνύει ότι όλο το υλικό της 

̟ροκαταρκτικής εξέτασης δεν ̟αρέχει την ̟αραµικρή ένδειξη για εµ̟λοκή 

του τότε ∆ηµάρχου στην ερευνώµενη υ̟όθεση. 
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Ο Εισαγγελέας Πληµ/κών Θες/νίκης διαβίβασε την δικογραφία ̟ρος 

τον Εισαγγελέα Εφετών, γνωστο̟οιώντας µε την α̟ό 29-11-2010 διάταξη ότι 

δεν άσκησε ̟οινική δίωξη κατά δύο υ̟αλλήλων του ∆ήµου (Κυλώνη-

Πετρίδου). Στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ρητά «..̟εραιτέρω σας αναφέρω για τις 

α̟οδιδόµενες ̟ράξεις στα λοι̟ά ̟ρόσω̟α Παναγιώτη Σαξώνη, Μιχαήλ Λεµούσια, 

Μιχαήλ Ζορ̟ίδη, Αναστάσιο Γερογιάννη, Α̟όστολο Τσουρέκα, Θεόδωρο Αθανάσαρο, 

Παναγιώτη Πα̟αδό̟ουλο, Θωµά Γκόλα, Γεώργιο Γκαϊδατζή, Φαίδρα Κα̟λανίδου, 

Βασιλική Νένα, ∆ιαµάντω Ζαρκάδα, Τερψιθέα Κουρµ̟έτη, Μαρία Βαλσάµη, Κατίνα 

Πα̟αδο̟ούλου, Κων/να Γιακζίδου, Ιωάννη Κατσούλη, Ευγενία Τουλκέρη, Α̟όστολο 

Σερέτη, Γεώργιο ∆ρίλλια, Γεώργιο Καραδήµο, ∆έσ̟οινα Αρνάκη, Μαρία Χάλµ̟α 

̟αραγγέλθηκε διενέργεια κύριας ανάκρισης οι δε ̟ράξεις για τις ο̟οίες ασκήθηκε 

̟οινική δίωξη είναι αυτές της υ̟εξαίρεσης κατ΄ εξακολούθηση σε βάρος του ∆ηµοσίου 

και ΝΠ∆∆…..της ̟λαστογραφίας κατ΄ εξακολούθηση σε βάρος του ∆ηµοσίου και 

ΝΠ∆∆… της α̟λής συνέργειας στις ανωτέρω αναφερόµενες ̟ράξεις της υ̟εξαίρεσης 

και ̟λαστογραφίας..» 

 

Ο Αντεισαγγελέας Εφετών Θεσσαλονίκης διαφώνησε µ ό ν ο ως ̟ρος 

την  ̟ρόταση του Εισαγγελέως Πληµ/κών  να µην ασκήσει ̟οινική δίωξη σε 

βάρος του δηµοτικού υ̟αλλήλου Ν.Κυλώνη. Κατά τα λοι̟ά δέχθηκε –στο 

σύνολό της- την ̟ρόταση του Εισαγγελέως Πληµ/κών και ε̟έστρεψε την 

δικογραφία για να εισαχθεί στην κυρία ανάκριση (Σχετικό το υ̟΄αρ. ̟ρωτ. 

4666/2-12-2010 έγγραφο του Εισαγγελέως Εφετών Θεσσαλονίκης, ̟ου 

α̟οτελεί αναγνωσθέν έγγραφο της δικογραφίας).   

 

ΟΜΩΣ ̟αρά το ότι , το όνοµα του 3ου κατηγορουµένου δεν ̟εριέχεται 

ούτε στην «̟ορισµατική» αναφορά της Ε̟ιθεωρήτριας, ούτε στην ̟αρα̟άνω 

διάταξη του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης µεταξύ των «λοι̟ών 

̟ροσώ̟ων» για τα ο̟οία ̟αραγγέλθηκε κύρια ανάκριση για τα 

κακουργήµατα της υ̟εξαίρεσης και της α̟λής συνέργειας σε ̟λαστογραφία, 

τελικά τον Μάιο του 2011  καλείται α̟ό τον Ανακριτή για να α̟ολογηθεί ως 

κατηγορούµενος (όχι µόνο για το ̟ληµµέληµα της ̟αράβασης καθήκοντος, 
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για το ο̟οίο είχε κληθεί στο στάδιο της ̟ροκαταρκτικής εξέτασης και είχε 

̟αρέξει εξηγήσεις), αλλά ΚΑΙ για τα κακουργήµατα της υ̟εξαίρεσης α̟ό 

κοινού και κατ΄ εξακολούθηση σε βάρος Ν.Π.∆.∆  και της α̟λής συνέργειας 

σε ̟λαστογραφία σε βάρος Ν.Π.∆.∆. 

 

Θέτουµε  υ̟ό την κρίση του ∆/ριου Σας ότι έχει ̟ροηγηθεί µία 

ε̟ίσκεψη της νέας διοίκησης του ∆ήµου (Μ̟ουτάρης-Αβραµό̟ουλος - 

Κα̟όν) στον κ. Ανακριτή, η ο̟οία (ε̟ίσκεψη) έχει καταγραφεί µε ̟ηχυαίους 

τίτλους στον ηµερήσιο τύ̟ο  µε µία οιονεί «̟ροαναγγελία» της εµ̟λοκής και 

του κ. Πα̟αγεωργό̟ουλου  στην δικογραφία .  Σχετικά δηµοσιεύµατα της 

εφηµερίδας «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» της 2/2/2011 µε τίτλους «Αύριο το ραντεβού 

Μ̟ουτάρη, Κα̟όν, Αβραµό̟ουλου µε τον Κ. Αλεξίου» Πάνε στον ανακριτή 

για την υ̟εξαίρεση» και της εφηµερίδας «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» της 2/2/2011 µε 

τίτλο ««Θα τα ̟εί στο δικαστήριο» ανεγνώσθησαν κατά την διαδικασία  στο 

ακροατήριο. 

 

΄Ετσι, ενώ η Ε̟ιθεωρήτρια ̟εράτωσε µία ̟ροκαταρκτική εξέταση σε 

διάστηµα ̟λέον των 2,5 ετών και ̟οτέ στα ̟ορίσµατά της δεν ̟εριέλαβε τον 

3ο κατηγορούµενο, ενώ ο Εισαγγελέας Πληµ/κών καθόρισε τα ̟ρόσω̟α , για 

τα ο̟οία θα διεξαχθεί κυρία ανάκριση για τα κακουργήµατα της υ̟εξαίρεσης 

και ̟λαστογραφίας (χωρίς µεταξύ αυτών να συµ̟εριλάβει τον 3ο κατ/νο) ενώ 

ο Εισαγγελέας Εφετών ε̟ιτάσσει να συµ̟εριληφθούν µεταξύ των ενεχοµένων 

και άλλα ̟ρόσω̟α (και µεταξύ αυτών δεν είναι και ̟άλι το ̟ρόσω̟ο του 

̟ρώην δηµάρχου) τελικά µε το ίδιο ακριβώς α̟οδεικτικό υλικό,  ΧΩΡΙΣ ΝΑ 

εισκοµισθεί στην δικογραφία ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟ρόσθετο στοιχείο, 

α̟αγγέλλεται σε βάρος του κατηγορία α̟ό τον Ανακριτή για τα  2 

κακουργήµατα. 
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ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΕΥΤΕΡΗ 

Μετά το ̟έρας της κυρίας ανακρίσεως η δικογραφία διεβιβάσθη σε 

Αντεισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης, ̟ροκειµένου να υ̟οβάλλει ̟ρόταση 

ενώ̟ιον του αρµοδίου Συµβουλίου Εφετών .  Τελικώς, µετά ̟αρέλευση τριών 

µηνών, ο Αντεισαγγελέας Εφετών ̟αραγγέλνει την διενέργεια 

«συµ̟ληρωµατικής κυρίας ανακρίσεως», αιτούµενος στην ̟αραγγελία του να 

καταθέσει η Οικονοµική Ε̟ιθεωρήτρια κ. Τσεµ̟ερά «ο̟οιοδή̟οτε άλλο 

νεώτερο α̟οδεικτικό στοιχείο» . Σε εκτέλεση αυτής της ̟αραγγελίας η κ. 

Τσεµ̟ερά  καταθέτει ενώ̟ιον του κ. Ανακριτού ως µάρτυς και συνυ̟οβάλλει  

̟ορισµατικές εκθέσεις της για τα εισοδήµατα και τα ̟εριουσιακά στοιχεία των 

̟ροσώ̟ων, ̟ου «εµ̟λέκονται» στην ̟αρούσα υ̟όθεση. 

 

Είναι άξιο ε̟ισηµάνσεως ότι ενώ ο 3ος κατνος δεν υ̟ήρξε  ̟οτέ 

«εµ̟λεκόµενος» στην υ̟όθεση της υ̟εξαίρεσης  (η κ. Τσεµ̟ερά δεν τον έχει 

συµ̟εριλάβει σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις 3 ογκοδέστατες ̟ορισµατικές εκθέσεις 

της) τελικά στην ̟αρούσα φάση καθίσταται εµ̟λεκόµενος , διότι  η κ. 

Τσεµ̟ερά καταθέτει µία έκθεση, στην ο̟οία του α̟οδίδει µία δήθεν 

«αναντιστοιχία» µεταξύ εισοδηµάτων –καταθέσεων.  

 

Η έκθεση αυτή, εισρέει στην ̟αρούσα  δικογραφία , αλλά και  διαρρέει 

στον τύ̟ο, γίνεται αντικείµενο ̟ηχυαίων τίτλων για «νοµιµο̟οίηση εσόδων» 

για «µαύρο χρήµα» για ̟οσά 1.087.581, 95 ευρώ,  ̟ου «δεν µ̟ορεί να 

δικαιολογήσει ο Πα̟αγεωργό̟ουλος» ο̟ότε ο Αντεισαγγελέας Εφετών µε  

αντιγραφή των αυθαίρετων και αντιε̟ιστηµονικών συµ̟ερασµάτων της 

Ε̟ιθεωρήτριας εισηγείται την ̟αρα̟οµ̟ή του.  Και είναι τόσο χονδροειδής η 

̟αραβίαση των δικαιωµάτων του ως κατηγορουµένου,  εφόσον η κ. Τσεµ̟ερά 

καταθέτει  στην δικογραφία την ̟ορισµατική της έκθεση, δεν καταθέτει 

όµως, ως ώφειλε και το ̟ολυσέλιδο υ̟όµνηµα ̟ου υ̟έβαλε ο Β. 

Πα̟αγεωργό̟ουλος ενώ̟ιόν της,  ό̟ου α̟έδειξε µε κάθε λε̟τοµέρεια και 

µέχρι του ελαχίστου  ̟οσού την νοµιµότητα των εισοδηµάτων και των 

τρα̟εζικών καταθέσεων του.  
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Ε̟ισηµαίνεται ότι στα ̟λαίσια της άλλης  δικογραφίας, ̟ου αφορά 

στην ̟ράξη της νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό εγκληµατική δραστηριότητα 

διετάχθη α̟ό τον Εισαγγελέα Εφετών η διενέργεια λογιστικής 

̟ραγµατογνωµοσύνης, η ο̟οία ανετέθη στους ∆ηµήτριο Πα̟αδό̟ουλο, 

Οµότιµο Καθηγητή του Τµήµατος Λογιστικής και Χρηµατοοικονοµικής του 

Πανε̟ιστηµίου Μακεδονίας και τον κ. Αντώνιο Σταυρό̟ουλο, Ε̟ίκουρο 

Καθηγητή του Τµήµατος Εφαρµοσµένης Πληροφορικής του Πανε̟ιστηµίου 

Μακεδονίας. Τα α̟οτελέσµατα της ̟ραγµατογνωµοσύνης αυτής 

καταγράφονται στην α̟ό 29 Νοεµβρίου 2013 έκθεση λογιστικής 

̟ραγµατογνωµοσύνης, η ο̟οία κατατέθηκε και αναγνώσθηκε κατά την 

διαδικασία στο ακροατήριο. Στην δικαστική αυτή ̟ραγµατογνωµοσύνη 

ΑΝΑΤΡΕΠΕΤΑΙΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ η ̟ορισµατική αναφορά της κ. Αν. 

Τσεµ̟ερά , εφόσον οι ̟ραγµατογνώµονες δια̟ιστώνουν ότι όχι µόνο δεν 

υ̟άρχει αρνητική α̟όκλιση µεταξύ τρα̟εζικών καταθέσεων και 

οικογενειακού εισοδήµατος του Β. Πα̟αγεωργό̟ουλου, αλλά αντιθέτως η  

συνολική διαφορά στις χρήσεις 1999-2008 µεταξύ οικογενειακού εισοδήµατος 

και καταθέσεων του είναι θετική και ύψους 379.164, 74 ευρώ.!! 

 

Και ενώ µέχρι σήµερα  δεν έχει υ̟οβληθεί ούτε κάν εισαγγελική 

̟ρόταση όσον αφορά στο αδίκηµα της νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό 

εγκληµατική δραστηριότητα, ενώ η ε̟ίσηµη δικαστική ̟ραγµατογνωµοσύνη  

κατέδειξε θετική και όχι αρνητική θέση για τον εντολέα µας, τελικά η εισδοχή 

στην δικογραφία του συγκεκριµένου «̟ορίσµατος» της κ. Τσεµ̟ερά 

ε̟ισείεται α̟ό την ̟ολιτική αγωγή ως δυσµενές  στοιχείο σε βάρος του 

εντολέως µας, κατά κατάφωρη ̟αραβίαση των υ̟ερασ̟ιστικών του 

δικαιωµάτων. 
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ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΗ ΚΑΤΑ∆ΙΚΗ 

Με την ̟ρωτόδικη α̟όφαση ο εντολέας µας κρίθηκε ένοχος  -κατά 

µεταβολή της αρχικής κατηγορίας της συναυτουργίας- για άµεση συνέργεια  

-δια ̟αραλείψεως- σε υ̟εξαίρεση στην υ̟ηρεσία κατ΄ εξακολούθηση, ̟ου 

τέλεσε ο Π. Σαξώνης σε βάρος του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µε τις ιδιαζόντως 

ε̟ιβαρυντικές ̟εριστάσεις ότι ο ένοχος εξακολούθησε ε̟ί µακρό χρόνο την 

εκτέλεση της εγκλήµατος και το αντικείµενο αυτού είναι ιδιαίτερα µεγάλης 

αξίας. Με την ίδια  α̟όφαση κρίθηκε αθώος α̟λής συνέργειας στην ̟ράξη 

της  ̟λαστογραφίας (κατασκευή και νόθευση ̟αραστατικών ̟ληρωµής) ̟ου 

τέλεσε ο Π. Σαξώνης. 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι ο εντολέας µας αντιµετω̟ίζει την ̟ανελλήνια –

τουλάχιστον- ̟ρωτοτυ̟ία να έχει διέλθει όλα τα είδη συµµετοχής ! 

 

Ειδικότερα, ενώ στο στάδιο της ̟ροκαταρκτικής ̟αρείχε εξηγήσεις 

µόνο για το ̟ληµµέληµα της ̟αράβασης καθήκοντος,  στη συνέχεια 

α̟ολογήθηκε ως συναυτουργός υ̟εξαίρεσης σε βάρος του ∆ηµοσίου και ως 

α̟λός συνεργός σε ̟λαστογραφία σε βάρος του ∆ηµοσίου και ̟αρα̟έµφθηκε 

ενώ̟ιον του ̟ρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου για να δικασθεί για τις ̟αρα̟άνω 

̟ράξεις µε την συγκεκριµένη µορφή συµµετοχής.  Κατά την ̟ρωτόδικο 

εκδίκαση της υ̟όθεσης η ̟ρόταση του Εισαγγελέως της Έδρας ήταν να 

κυρυχθεί ένοχος ηθικής αυτουργίας σε ηθική αυτουργία σε υ̟εξαίρεση. 

Τελειωτικά το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο τον κήρυξε ένοχο αµέσου συνεργείας 

στην ̟ράξη και ήδη η ̟ρόταση του αξιοτίµου κ. Εισαγγελέως είναι να 

κηρυχθεί ένοχος α̟λής συνεργείας στην ̟ράξη !. 

 

 Αυτή η αλλε̟άλληλη εναλλαγή της µορφής συµµετοχής  

(συναυτουργός, ηθικός αυτουργός, άµεσος συνεργός, α̟λός συνεργός) 

σηµατοδοτεί ευθέως ότι ∆ΕΝ  υ̟άρχει στην ̟αρούσα δικογραφία α̟οδεικτικό 

υλικό,  ικανό να διαµορφώσει δικανική ̟ε̟οίθηση ενοχής σε βάρος του. Η 

ανυ̟αρξία αξιό̟ιστου α̟οδεικτικού υλικού ε̟εξηγεί και την αδυναµία του 
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∆ικαστηρίου να του α̟οδώσει σαφή και συγκεκριµένη αξιό̟οινη 

συµ̟εριφορά, µε α̟οτέλεσµα να υ̟άγεται αλληλοδιάδοχα σε όλα τα 

̟ροβλε̟όµενα στον Ποινικό Κώδικα είδη συµµετοχής 

 

Σύµφωνα µε το αιτιολογικό της ̟ρωτοδίκου α̟οφάσεως, η ενοχή του 

Β. Πα̟αγεωργό̟ουλου ως αµέσου συνεργού συνίσταται στο ότι  (σελ. 

2198…έναντι της εννόµου τάξεως, τη θέση του εγγυητού της διαφυλάξεως της 

̟εριουσίας του δήµου ̟ου διοικεί υ̟έχει κυρίως ο ∆ήµαρχος. Ιδιαίτερα δε έχει την 

ευθύνη αυτή έναντι ̟ροσβολών ̟ροερχόµενων α̟ό το υ̟αλληλικό ̟ροσω̟ικό του 

∆ήµου, του ο̟οίου ̟ροΐσταται και διευθύνει τις υ̟ηρεσίες του. Ε̟οµένως α̟ό 

σύµ̟λεγµα των  ̟ροαναφερόµενων νοµικών καθηκόντων του συνα̟τοµένων ̟ρος την 

έννοµη σχέση ̟ου δηµιουργεί η εκλογή του στη θέση του ∆ηµάρχου κατέχει όχι µόνο 

εγγυητική θέση ̟ροστασίας του αγαθού  της δηµοτικής ̟εριουσίας, αλλά και θέση 

ε̟ιβλέψεως-ε̟ο̟τείας και εξουδετερώσεως κινδύνων για το αγαθό αυτό, 

̟ροερχόµενων όχι µόνο α̟ό τρίτους αλλά και α̟ό το ̟ροσω̟ικό του δήµου…σελ. 

2199-2200…Γνωρίζοντας λοι̟όν ότι ένας υ̟άλληλος του ∆ήµου και συγκεκριµένα ο 

Παν. Σαξώνης  µέλει να υ̟εξαιρεί εξακολουθητικά χρήµατα α̟ό το ταµείο του ∆ήµου, 

̟αρά ταύτα τον άφηνε ηθεληµένα να ̟αραλαµβάνει τα χρήµατα σε µετρητά 

και στη συνέχεια να τα ιδιο̟οιείται. Ε̟ιδιώκοντας δε κατά τα ̟ροσυµφωνηθέντα να 

λάβουν (αυτός και ο γενικός γραµµατέας) στην κατοχή τους το µεγαλύτερο µέρος α̟ό 

το ̟ροϊόν των υ̟εξαιρέσεων, α̟έφευγε εξακολουθητικά να ̟αρέµβει για να 

̟αρεµ̟οδίσει το δράστη και να α̟οτρέψει την ιδιο̟οίηση, µολονότι ήταν σε θέση να 

το ̟ράξει α̟οτελεσµατικά και άµεσα  µε µόνη την εντολή της ̟αύσεως 

χορηγήσεως µετρητών. Έτσι καθίστατο κάθε φορά άµεσος συνεργός αυτού δια 

̟αραλείψεως..» . 

 

Α̟ό τις ̟αρα̟άνω ̟ερικο̟ές του σκε̟τικού ̟ροκύ̟τει  ότι το 

̟ρωτόδικο δικαστήριο στήριξε την κρίση ̟ερί ενοχής του Β. 

Πα̟αγεωργό̟ουλου :  α) στον εγγυητικό χαρακτήρα της θέσης του 

∆ηµάρχου,  η ο̟οία εµ̟εριέχει καθήκον «ε̟ίβλεψης και ε̟ο̟τείας» ̟ρος 

εξουδετέρωση κινδύνων, ̟ροερχοµένων α̟ό τρίτους ή α̟ό το υ̟αλληλικό 
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̟ροσω̟ικό και β) στην ̟αράλειψη  έκδοσης εντολής,  ώστε να ̟αύσει η 

χορήγηση µετρητών . 

 

Ό̟ως όµως ̟ροκύ̟τει α̟ό σωρεία αναγνωσθέντων εγγράφων και 

ό̟ως άλλωστε δέχεται το ίδιο το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο, στον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης, υ̟ήρχε διαρθρωµένο ένα ευρύτατο ̟λέγµα  υ̟ηρεσιών και 

τµηµάτων, τα ο̟οία ε̟ιτελούσαν το έργο της οικονοµικής διαχείρισης, ενώ 

σύµφωνα µε τον Οργανισµό Εσωτερικής ∆ιαχείρισης του ∆ήµου και τον 

Κανονισµό της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου υ̟ήρχαν  θεσµοθετηµένοι  

φορείς, αρµόδιοι και ε̟ιφορτισµένοι µε τα καθήκοντα του ελέγχου, της 

ε̟ίβλεψης και της ε̟ο̟τείας των ε̟ί µέρους τµηµάτων.  

 

 

Ειδικότερα: 

 

∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ 

 

΄Ο̟ως α̟οδεικνύεται α̟ό τον αναγνωσθέντα Ειδικό Κανονισµό 

Λειτουργίας ∆/νσεως Ταµειακής Υ̟ηρεσίας ∆ήµου Θεσσαλονίκης  : 

 

Άρθρο 2ο  

Η ∆/νσις Ταµειακής Υ̟ηρεσίας λειτουργεί υ̟ό την….∆/νσιν και 

̟ροσω̟ικήν ευθύνην του ∆ηµοτικού Ταµίου, όστις δια των  διαχειριστικών 

και εισ̟ρακτορικών οργάνων του, ενεργεί… τας ̟ληρωµάς των εξόδων 

αυτού ως και ̟άσας τας ̟ράξεις τας αφορώσας εις την χρηµατικήν 

διαχείρισιν, εφαρµόζων τας εκάστοτε  ισχύουσας διατάξεις του νόµου 

εισ̟ράξεως ∆ηµοσίων εσόδων….3. Τµήµα Εξόδων. Του Τµήµατος Εξόδων 

̟ροΐσταται µόνιµος υ̟άλληλος του ∆ήµου, οριζόµενος υ̟ό του ∆ηµάρχου 

όστις ενεργεί τον έλεγχον των διαβιβαζοµένων υ̟ό του ∆/ντου 

χρηµατικών ενταλµάτων ̟ληρωµής και την ̟ληρωµήν των δικαιούχων 
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δια των διατιθεµένων αυτώ διαχειριστών και είναι υ̟εύθυνος δια την 

τήρησιν των λογιστικών βιβλίων.  

 

΄Αρθρο 3ο 

Ο ∆ιευθυντής της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας υ̟ό την ̟ροσω̟ικήν αυτού 

ευθύνην και  δια των ειδικώς ̟ρος τούτο οριζοµένων διαχειριστικών και 

εισ̟ρακτορικών οργάνων εισ̟ράττει ̟άντα τα έσοδα του ∆ήµου και ενεργεί 

τας ̟άσης φύσεως  ̟ληρωµάς.   Ειδικότερον δε οι αρµοδιότητές του ορίζονται 

ως εξής :  

 

1) Κατευθύνει και ελέγχει τους υ̟΄αυτόν υ̟αλλήλους και δι΄ ειδικής 

διαταγής του ∆ηµάρχου κατό̟ιν εισηγήσεως του καθιστά ̟ροσω̟ικώς 

υ̟εύθυνα τα διαχειριστικά και  εισ̟ρακτορικά όργανα ενώ̟ιον του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου δια ̟άσα διαχειριστικήν ανωµαλίαν…. 

3)  Ε̟ιµελείται δια την υ̟ό των υ̟ηρεσιών εισ̟ράξεων και ̟ληρωµών 

̟λήρη και ακριβή εφαρµογήν της κειµένης νοµοθεσίας και των διαταγών 

των αναφεροµένων εις την βεβαίωσιν και είσ̟ραξιν των εσόδων και 

̟ληρωµήν των εξόδων ως και την τήρησιν των λογιστικών βιβλίων 

8) Είναι ̟ροσω̟ικώς υ̟εύθυνος δια την εµ̟ρόθεσµον α̟όδοσιν των 

ενεργουµένων κρατήσεων υ̟έρ τρίτων, και την ̟ληρωµήν των εισφορών 

υ̟έρ Ασφαλιστικών Ταµείων και λοι̟ών υ̟οχρεωτικών δα̟ανών 

 

Αρθρο 14ο 

Τµηµατάρχης Εξόδων 

1)Ο Τµηµατάρχης Εξόδων εκτελών κατά ̟αραχώρησιν υ̟ηρεσίαν 

ενεργεί τον έλεγχον των διαβιβαζοµένων υ̟ό του Λογιστικού Τµήµατος 

χρηµατικών ενταλµάτων ή και ̟αντός ετέρου νοµίµου τίτλου και την βάσει 

τούτων ̟ληρωµήν των δικαιούχων δια των οικείων κατ΄ αντικείµενον 

διαχειριστικών ̟ληρωµών. 

5) ενηµερώνει τον ∆/ντήν ̟ερί  των εκάστοτε εκκρεµοτήτων και 

µεριµνά δια την έγκαιρον α̟όδοσιν των υ̟έρ τρίτων κρατήσεων, τηρών 
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τους οικείους φακέλους και ̟αραδίδει τούτους εις τον ∆/ντήν µε την λήξιν 

του οικον. έτους δια την υ̟οβολή των µετά  των λοι̟ών α̟ολογιστικών 

στοιχείων εις το Ελεγκτικόν Συνέδριον 

 

Αρθρο 15ο 

1) Ορίζονται τρείς διαχειρισταί ̟ληρωµών και εφ΄ όσον  αι ανάγκαι 

της υ̟ηρεσίας το ε̟ιβάλλουν δύνανται να ορισθούν τέσσαρες δι΄ α̟οφάσεως 

του ∆ηµάρχου τη εισηγήσει του ∆/ντού της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας και έχουν 

τα εξής καθήκοντα : 

Α΄ ∆ιαχειριστής……………………………………….. 

Β΄∆ιαχειριστής..α)………………………………………………δ) 

Καταθέτει τας υ̟έρ ∆ηµοσίου και τρίτων κρατήσεις κατό̟ιν εντολών του 

∆ηµοτικού Ταµίου…  2)…………………………. ..      στ ) Ο Τµηµατάρχης 

Τµήµατος Εξόδων εξελέγχει καθ έκαστον µήνα τη εντολή του ∆/ντού 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας τους διαχειριστάς ̟ρος δια̟ίστωσιν των εις χείρας των 

καταστάσεων ̟ληρωµής ή χρηµάτων και λοι̟ών αντιτίµων άτινα δέον ν΄ 

αντα̟οκρίνονται µε τας εις χείρας του (∆/ντου του Ταµείου) α̟οδείξεις 

τούτων, αναφέρων αµέσως εις τον ∆ηµοτικόν Ταµίαν ̟άσαν δια̟ίστωσιν 

ανωµάλου ̟ληρωµής ή ελλείµµατος.  

 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε τον αναγνωσθέντα το ακροατήριο 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

̟ροβλέ̟εται : 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Προϊστάµενος 

1)Είναι υ̟εύθυνος για τον ̟ρογραµµατισµό, τη διεύθυνση, την 

οργάνωση και τον έλεγχο  συντονισµό  των τµηµάτων τα ο̟οία ελέγχει 

ιεραρχικά 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
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Προϊστάµενος 

1.Προγραµµατίζει, οργανώνει, διευθύνει και ελέγχει/ συντονίζει την 

εργασία των τµηµάτων, ̟ου υ̟άγονται σ΄αυτόν για την ε̟ιτυχία του έργου 

της είσ̟ραξης των εσόδων του ∆ήµου και της ̟ληρωµής και διαχείρισης των 

χρηµάτων κατά νόµο 

2. Εχει ̟ροσω̟ική ευθύνη για την διεκ̟εραίωση της Ταµειακής 

υ̟ηρεσίας του ∆ήµου, ανεξάρτητα αν αυτή ασκείται , µε εντολές του, α̟ό τα 

διαχειριστικά και εισ̟ρακτορικά όργανα. 

3.Προετοιµάζει και υ̟οβάλλει στον ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟ  Οικονοµικών 

̟ροτάσεις για τη βελτίωση της Ταµειακής διαχείρισης 

 

Γραµµατεία ταµειακής Υ̟ηρεσίας 

1………………………………………………………………… 

3. Ελέγχει τα εξοφληµένα χρηµατικά εντάλµατα, καθώς και την 

διαχείριση των διαχειριστών.. 

 

 

 

Τµήµα Εξόδων 

Ενεργεί υ̟εύθυνα τον  έλεγχο των ενταλµάτων ̟ληρωµής ̟ου του 

α̟οστέλλονται α̟ό το Τµήµα Λογιστικού του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις «̟ερί οικονοµικής διοικήσεως των ∆ήµων και Κοινοτήτων». Ο 

συγκεκριµένος έλεγχος αφορά στο νόµιµο  και έγκυρο της εντελλόµενης 

δα̟άνης, το νοµότυ̟ο της υ̟ογραφής του εντάλµατος, την ̟ληρότητα των 

δικαιολογητικών και την έκδοση του εντάλµατος εντός των ορίων της 

̟ίστωσης ̟ου έχει εγκριθεί. 

2 …………………… 

 3. Ελέγχει τα εντάλµατα της µισθοδοσίας του τακτικού και έκτακτου 

ηµεροµισθίου ̟ροσω̟ικού, και α̟οδίδει τις εισφορές εργαζοµένων και 

εργοδότη (∆ήµου) στο ΙΚΑ, και στα λοι̟ά ταµεία (ΤΕΑ∆ΞΕ, ΤΥ∆ΚΥ, 

ΤΣΜΕ∆Ε, ΚΥΤ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΕΑΜΕ, ΤΣΑΥ κ.λ.̟).. 
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4…. 

5.Παρακολουθεί την έγκαιρη α̟όδοση των κρατήσεων, µε βάση τις 

καταστάσεις της Μηχανογραφικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου, ώστε να 

α̟οφεύγεται η ̟ληρωµή ̟ροστίµων α̟ό το ∆ήµο  ένεκα καθυστερήσεων. 

 

Περαιτέρω ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα αναγνωσθέν στο ακροατήριο υ̟΄ 

αριθ. Α.Π. ∆.Υ. 6/2/2007 έγγραφο της ∆/νσης Ταµειακής Υ̟ηρεσίας (Τµήµα 

Εξόδων) ̟ρος τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών µε θέµα «Αντικείµενο 

α̟ασχόλησης ̟ροσω̟ικού τµήµατος Εξόδων»  στα καθήκοντα της 

Προϊσταµένης του Τµήµατος Καίτης Πα̟αδο̟ούλου ̟εριέχεται : 

1) Ελεγχος των χρηµατικών ενταλµάτων ̟ληρωµής 

2) Παρακολούθηση των ̟ληρωµών χρηµατικών ενταλµάτων και 

α̟όδοσης των κρατήσεων στους δικαιούχους φορείς  

 

Οµοίως στο αναγνωσθέν στο ακροατήριο Α.Π. 22418/3616/5-3-2007  

έγγραφο της ∆/νσης Ταµειακής Υ̟ηρεσίας µε θέµα «Στοχοθεσία των 

υ̟ηρεσιών» καθορίζονται ως αντικείµενα της Γραµµατείας : 

1… 

3 . Ελέγχει τους ̟ληρωτές των ασφαλιστικών ταµείων και φόρων  και 

τους ̟ληρωτές των χρηµατικών ενταλµάτων ως ̟ρος την ταµειακή τους 

διαχείριση κατά τακτά χρονικά διαστήµατα.. 

 

Α̟ό τα ως άνω αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα, -τα ο̟οία 

άλλωστε αναγνώσθηκαν και στη διαδικασία ενώ̟ιον του ̟ρωτοβαθµίου 

∆ικαστηρίου- α̟οδεικνύεται ότι τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ 

ο̟οιαδή̟οτε σχέση µε τον έλεγχο , την ε̟ίβλεψη και την ε̟ο̟τεία των 

διαφόρων τµηµάτων, ̟ου στελεχώνουν την οικονοµική Υ̟ηρεσία.  Για την 

διεκ̟εραίωση του έργου αυτού υ̟ήρχαν συγκεκριµένα τµήµατα και 

∆ιευθύνσεις,  (Τµήµα Εξόδων, Γραµµατεία Ταµειακής Υ̟ηρεσίας,  ∆/ντής 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας) µε τα ο̟οία δεν είχε σχέση ο εκάστοτε ∆ήµαρχος. 
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Ε̟ι̟λέον στην διάρκεια της ̟εντάµηνης ακροαµατικής διαδικασίας 

εξετάσθηκε µεγάλος αριθµός µαρτύρων κατηγορίας ̟ου στελέχωναν -και 

µερικοί εξακολουθούν µέχρι σήµερα να στελεχώνουν- τις ως άνω υ̟ηρεσίες 

του ∆ήµου.  ∆εν υ̟ήρξε όµως ούτε ένας µάρτυρας,  ο ο̟οίος να κατάθεσε 

ότι ο 3ος κατηγορούµενος, ως τότε ∆ήµαρχος,  αναµείχθηκε στην 

διεκ̟εραίωση των θεµάτων της ταµειακής υ̟ηρεσίας, ̟ου ά̟τονταν της 

α̟όδοσης των ασφαλιστικών εισφορών, των κρατήσεων, φόρων υ̟έρ του 

∆ηµοσίου κ.λ.̟. Αντιθέτως το ΣΥΝΟΛΟ των εξετασθέντων µαρτύρων 

βεβαίωσε ότι ο τότε ∆ήµαρχος,  ούτε αναµείχθηκε , ούτε υ̟έδειξε ̟οτέ το 

̟αραµικρό  σε ότι αφορά την λειτουργία της ταµειακής υ̟ηρεσίας και ότι  

δεν είχε οιαδή̟οτε  ε̟αφή µε τα ε̟ί µέρους τµήµατα ή τις διευθύνσεις του 

∆ήµου, ̟αρά µόνο σε ε̟ί̟εδο των ανά τακτά διαστήµατα συσκέψεων µε τους 

∆ιευθυντές.  

 

Συνε̟ώς ̟αρίσταται αστήρικτη η ̟αραδοχή του ̟ρωτοβαθµίου 

∆ικαστηρίου ότι η θέση του ∆ηµάρχου συνε̟άγεται «ε̟ίβλεψη-ε̟ο̟τεία»  

όλων των υ̟ηρεσιών ( και εν ̟ροκειµένω της ∆/νσης Ταµειακής Υ̟ηρεσίας) 

εφόσον  δεν συµ̟ορεύεται µε το α̟οδεικτικό υλικό της ̟αρούσας 

δικογραφίας.  

 

Τούτο είναι εξόφθαλµο εκ του ότι σε άλλα (̟ροηγούµενα και ε̟όµενα) 

σηµεία του αιτιολογικού το ίδιο το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο ̟αραθέτει 

λε̟τοµερώς την διαδικασία ελέγχου των διαχειριστών της Ταµειακής 

Υ̟ηρεσίας,  ̟λήν όµως σε ο̟οιοδή̟οτε σηµείο της δεν ̟αρεµβάλλει τον 3ο 

κατηγορούµενο, τότε ∆ήµαρχο  « σελ. 2144 ..την υ̟οχρέωση του άµεσου   (α̟ό 

χρονική ά̟οψη) και ουσιαστικού (ως ̟ρος την αντιστοίχιση του ̟αραστατικού µε την 

αιτία ̟ληρωµής) ελέγχου είχε µε βάση τον Οργανισµό Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας η 

εκάστοτε Προϊστάµενη του Τµήµατος Εξόδων. Στο κρίσιµο διάστηµα στη θέση 

αυτή  υ̟ηρέτησαν διαδοχικά η Κωνσταντινιά Γιακζίδου, η κατηγορούµενη Κατίνα 

Πα̟αδο̟ούλου  (12.7.2002-30.7.2007) και η Αγοραστή Μόσχογλου. ΄Ε̟ρε̟ε 

κανονικά να ελέγχουν αν τα ̟οσά των κρατήσεων ̟ου ο διαχειριστής α̟έδιδε στους 
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τρίτους  ήταν τα σωστά και ̟ληρωνόταν εµ̟ρόθεσµα, καθώς και αν ̟ράγµατι  

καταβλήθηκαν στους δικαιούχους µέσω των ε̟ιταγών και των µετρητών ̟ου 

̟αραδόθηκαν στο διαχειριστή. Ο τελευταίος έλεγχος έ̟ρε̟ε να γίνει άµεσα µε την 

̟αραλαβή και ε̟ισκό̟ηση του οικείου  ̟αραστατικού ευθύς µετά την 

̟ληρωµή. Ωστόσο, αυτές και ειδικότερα η κατηγορουµένη Κατίνα Πα̟αδο̟ούλου..δεν 

έκαναν τέτοιον ουσιαστικό και άµεσο έλεγχο. Ούτε το ανάλογο βιβλίο του διαχειριστή 

έλεγχε αν είναι ενηµερωµένο. Στο δε έλεγχο των ενταλµάτων ̟ου εκδίδονταν α̟ό το 

2005 και στο εξής, ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε, σε εφαρµογή της ΚΥΑ 7028/2004 

̟εριοριζόταν µόνο στον τυ̟ικό έλεγχο της αριθµητικής ε̟ιβεβαιώσεως του 

̟εριεχοµένου αυτών. Ωστόσο ο ̟ληµµελής αυτός  έλεγχος ̟ου έκανε η εκάστοτε 

Προϊσταµένη του Τµήµατος Εξόδων δεν γινόταν εκ ̟ροθέσεως . Πίστευε ότι µέχρι το 

σηµείο αυτό έφθανε ο δικός της έλεγχος. Στην ταµειακή υ̟ηρεσία ε̟ικρατούσε διάχυτη 

η αντίληψη ότι τον ουσιαστικό έλεγχο της διαχειρίσεως του Π. Σαξώνη τον 

είχε αναλάβει και το διενεργεί στο τέλος του έτους ο ∆ιευθυντής της 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας Θωµάς Γκόλας, βοηθούµενος α̟ό τους ελεγκτές του, 

µεταξύ των ο̟οίων και ο κατηγορούµενος Γεώργιος Καραδήµος. Η αντίληψη αυτή 

καλλιεργήθηκε έντεχνα α̟ό τον κατηγορούµενο ∆ιευθυντή της Ταµειακής υ̟ηρεσίας 

Θωµά Γκόλα έτσι ώστε ο ουσιαστικός έλεγχος του Παν. Σαξώνη να ̟εριέλθει στα χέρια  

του για να είναι σε θέση να καλύ̟τει τις υ̟εξαιρέσεις του, α̟οκλείοντας τον κίνδυνο  

της α̟οκαλύψεως των ̟λαστών δικαιολογητικών ̟ου στη συνέχεια θα α̟οκάλυ̟ταν 

και τις ίδιες τις υ̟εξαιρέσεις..»  

 

Σχετικές µε τους ελέγχους της Οικονοµικής ∆ιαχείρισης είναι οι 

αναγνωσθείσες στο ακροατήριο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» των κρατήσεων  διαφόρων 

οικονοµικών ετών  1996, 1999, 2000,  2001, 2002, 2003, 2004,  2007 ̟ου 

α̟οδόθηκαν»,  «ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ 

ΤΡΙΤΩΝ» οικονοµικού έτους  2003 2004,  «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ̟αράδοσης 

χρηµατικών ενταλµάτων του οικ. έτους 2007», ̟ου  φέρουν στο τέλος τους τις 

υ̟ογραφές του ∆ιαχειριστή κρατήσεων, της Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Εξόδων και του ∆/ντή της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας.  Η βεβαίωση ότι έγινε ο 

α̟αιτούµενος έλεγχος α̟οδεικνύεται α̟ό την ιδιόχειρη ή έντυ̟η αναγραφή 

της λέξης  «ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ»  µε την υ̟ογραφή του αρµοδίου Προϊσταµένου.  
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Ε̟ι̟λέον στη διαδικασία στο ακροατήριο αναγνώσθηκαν  «ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ» 

̟ου αφορούν στο κλείσιµο του ταµείου διαφόρων ετών  1999, 2002, 2004 

κ.λ.̟.. Οι καταστάσεις αυτές  υ̟ογράφονται α̟ό τον υ̟άλληλο της 

Γραµµατείας της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας Γ. Καραδήµο και είναι τόσο 

λε̟τοµερείς , ώστε σε µία εξ αυτών  ο ελεγκτής να ε̟ισηµαίνει 

χαρακτηριστικά ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Νο 1696 «Κλείσιµο Ταµείου στις 28-1-2002 « 

Υ̟άρχει διαφορά 0,01 ευρώ  λόγω στρογγυλο̟οίησης α̟ό την µετατρο̟ή των 

δραχµών σε ΕΥΡΩ». 

 

Περαιτέρω,  α̟ό την εξέταση των µαρτύρων κατηγορίας κ. Μαρίνου, κ. 

Χατζή και Σκαµ̟αρδώνη , ̟ροέκυψε ότι  τα έτη 2000 και 2003 

̟ραγµατο̟οιήθηκαν  έκτακτοι έλεγχοι της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας,  ενώ το έτος 

2007 έγινε λε̟τοµερής έλεγχος  της Ταµειακής κατά την ̟αράδοση του 

Ταµείου α̟ό τον α̟ερχόµενο ∆ιευθυντή κ. Γκόλα στον νέο ∆ιευθυντή κ. 

Γκαίτατζή.  Ό̟ως βεβαίωσαν οι µάρτυρες, ο τελευταίος αυτός έλεγχος έγινε 

α̟ό τον υ̟άλληλο της Ταµειακής κ. Νικόλαο Κυλώνη, ο ο̟οίος είχε 

εξαιρετικά εξειδικευµένες γνώσεις (διετέλεσε Ορκωτός ελεγκτής).  

 

Η τήρηση της συγκεκριµένης διαδικασίας (έλεγχος ενταλµάτων,  

έλεγχος α̟οδόσεως κρατήσεων,  ηµερήσιο κλείσιµο ταµείου, κ.λ.̟) δεν  

ενέ̟ι̟τε καθ΄οιονδή̟οτε τρό̟ο στα καθήκοντα του ∆ηµάρχου. 

Χαρακτηριστική υ̟ήρξε η κατάθεση της µάρτυρος κατηγορίας κ. 

Θεοδωρο̟ούλου, Ε̟ιθεωρήτριας, η ο̟οία ερωτηθείσα σχετικά βεβαίωσε ότι 

«ΟΥΤΕ ΤΥΧΑΙΑ ∆ΕΝ ΠΡΟΕΚΥΨΕ  εµ̟λοκή του ∆ηµάρχου στην όλη 

διαδικασία της α̟οδόσεως των υ̟έρ τρίτων κρατήσεων».  

 

Περαιτέρω, σύµφωνα µε την κατάθεση του µάρτυρα Γεωργίου 

Καραδήµου (αθωωθέντος κατηγορουµένου), «ουδέ̟οτε ενηµερώθηκε ο ̟ρώην 

∆ήµαρχος  ότι η Ταµειακή Υ̟ηρεσία δεν ̟άει καλά»,  και ενόψει  όλων των 

ελέγχων ̟ου διεξήγαγαν τα αρµόδια τµήµατα «δεν είχε λόγο να ̟ιστεύει ότι 

κάτι δεν ̟άει καλά στην οικονοµική διαχείριση του δήµου του». 
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ΕΠΙΠΕ∆Ο ΓΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Α̟ό τις καταθέσεις των µαρτύρων, αλλά  και α̟ό τα αναγνωσθέντα 

στο ακροατήριο έγγραφα α̟εδείχθη ότι ο 3ος κατηγορούµενος διατηρούσε  

ένα α̟οστασιο̟οιηµένο ε̟ί̟εδο γνώσης, όσον αφορά στις συνθήκες 

λειτουργίας των Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, εφόσον οι τελευταίες αναφέρονταν 

και συνεργάζονταν µε τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο Οικονοµικών .   

 

Σχετικώς ανεγνώσθησαν στο ακροατήριο : 

 

 Α) το υ̟΄αρ. ΑΠ 46551/10532/2.6.2008 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας στο ο̟οίο αναφέρεται ότι «δεν ευρέθησαν στο αρχείο 

της Υ̟ηρεσίας µηνιαίοι λογαριασµοί εσόδων-εξόδων υ̟οβαλλόµενοι στον 

κ. ∆ήµαρχο και την ∆ηµαρχιακή Ε̟ιτρο̟ή. Η ∆ιεύθυνση Ταµειακή 

Υ̟ηρεσίας υ̟οβάλλει κάθε έτος τον λογαριασµό εσόδων-εξόδων µε τον ετήσιο 

α̟ολογισµό» 

 

 Β) οι σελ. 259 και 260 της ̟ορισµατικής αναφοράς της κ. Τσεµ̟ερά στις  

ο̟οίες  βεβαιώνεται ότι «η ανάλυση χρηµατικού υ̟ολοί̟ου κοινο̟οιείτο στο 

γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών, εσωτερικά δε διενέµετο α) στη 

γραµµατεία ∆/νσης Ταµειακής Υ̟ηρεσίας β) τµήµα εξόδων ∆/νσης 

Ταµειακής γ) Τµήµα Λογιστηρίου ∆/νσης Ταµειακής και δ) τµήµα 

Πρού̟ολογισµού και Λογιστικής (∆ΗΛΑ∆Η ΟΧΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ)  

 

Γ) η σελ. 263 της ̟ορισµατικής έκθεσης της κ. Τσεµ̟ερά στην ο̟οία 

βεβαιώνεται ότι η Προϊσταµένη του Τµήµατος Εξόδων συνέτασσε και 

υ̟έβαλλε ̟ρος τον ̟ροϊστάµενο της ∆/νσης Ταµειακής «κατάσταση 

ταµείου» (δηλαδή ΟΧΙ στον ∆ήµαρχο) 

 

∆) η σελ. 298 της ̟ορισµατικής έκθεσης της κ. Τσεµ̟ερά,  ό̟ου  

αναφέρεται ότι  τα έγγραφα µε θέµα  «̟εριορισµός χρηµατικών ενταλµάτων» 
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κοινο̟οιούντο στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών µε εσωτερική διανοµή στη 

∆/νση Ταµειακής Υ̟ηρεσίας, Τµήµα Εξόδων, ∆/νση Οικονοµικών 

Υ̟ηρεσιών , τµήµα Προϋ̟ολογισµού και Λογιστικής  (δηλαδή ΟΧΙ στον 

∆ήµαρχο) 

 

Ε) το υ̟΄αρι. ΑΠ 203994/20-11-2009   έγγραφο της ∆/νσης Ταµειακής 

Υ̟ηρεσίας  στο ο̟οίο ̟ιστο̟οιείται ότι «αρµόδιο για την σύνταξη και 

υ̟οβολή των ̟ροσωρινών και οριστικών δηλώσεων είναι το Τµήµα Εξόδων 

της ∆ιεύθυνσης Ταµειακής Υ̟ηρεσίας και ειδικότερα ο εκάστοτε διαχειριστής 

κρατήσεων υ̟έρ τρίτων. Αρµόδιος για την υ̟ογραφή των ̟ροσωρινών και 

οριστικών δηλώσεων είναι ο εκάστοτε ̟ροϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας» 

 

ΣΤ) η σελ. 50   των ̟ρακτικών της ̟ρωτοδίκου δίκης, ό̟ου ερωτηθείσα 

η κ. Τσεµ̟ερά κατέθεσε   « στην καθηµερινή του αναφορά ο ̟ροϊστάµενος 

εσόδων λέει ότι ενηµέρωνε τον Αντιδήµαρχο και τον Λεµούσια,  όχι ότι 

ενηµέρωνε και το ∆ήµαρχο». 

 

 Τα ̟αρα̟άνω α̟οδεικνύουν  ότι  ο Β. Πα̟αγεωργό̟ουλος , δεν  είχε 

α̟ευθείας συνεργασία ούτε µε την ∆/νση Ταµειακής Υ̟ηρεσίας, ούτε γενικά 

µε την Οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου,  εφόσον µεταξύ αυτού και των 

Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών ̟αρενεβάλλετο  συγκεκριµένος  φορέας ε̟ίβλεψης 

και ε̟ο̟τείας , δηλαδή ο εκάστοτε Αντιδήµαρχος Οικονοµικών, τον ο̟οίο 

διόριζε και στον ο̟οίο εκχωρούσε το σύνολο των αρµοδιοτήτων, ̟ου 

ά̟τονταν της οικονοµικής διαχείρισης.  

 

Σύµφωνα µε ̟ρόσφατη νοµολογία του Ακυρωτικού µας (ΑΠ 451/2013)  

εφόσον  ̟ροκύ̟τει ότι  ο έλεγχος και η ε̟ο̟τεία ε̟ί ορισµένων  θεµάτων 

ανήκει σε συγκεκριµένο φορέα,  δεν µ̟ορεί να α̟οδίδεται στον ∆ήµαρχο η 

κατηγορία ότι «δεν άσκησε τον α̟αιτούµενο έλεγχο και ε̟ο̟τεία ε̟ί των 

θεµάτων αυτών». Με τις σκέψεις αυτές ο ΄Αρειος Πάγος δέχθηκε ότι κατά 
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εσφαλµένη ερµηνεία του νόµου  α̟εδόθη  στον ∆ήµαρχο «̟αράλειψη 

ελέγχου και ε̟ο̟τείας»,  ενώ σύµφωνα µε τις διατάξεις της κειµένης 

νοµοθεσίας, ως ∆ήµαρχος, δεν εδικαιούτο να ασκήσει τέτοια καθήκοντα και 

κατό̟ιν αυτών τον κήρυξε ΑΘΩΟ. 

 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ 

 

Ο̟ως α̟οδεικνύεται α̟ό τα αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα 

ο 3ος  κατηγορούµενος κλήθηκε το έτος 1999 να διοικήσει ως ∆ήµαρχος τον 

δεύτερο ∆ήµο της χώρας µε ευρύτατη διοικητική διάρθρωση (29 ∆ιευθύνσεις, 

110 Προϊστάµενοι Τµηµάτων  και τεράστιο αριθµό εργαζοµένων (4.500).  

 

Παράλληλα είτε ex officio (λόγω της ιδιότητας του ∆ηµάρχου 

Θεσσαλονίκης) είτε «τιµής ένεκεν» έφερε ̟λείστα αξιώµατα και καθήκοντα 

(ό̟ως κατέθεσε ο ∆ήµαρχος Πυλαίας-Πανοράµατος-Χορτιάτη Ιγν. Καϊτεζίδης 

στις συνεδριάσεις της ΚΕ∆ΚΕ (ό̟ου ο 3ος συµµετείχε ως Αντι̟ρόεδρος) 

αναζητούσαν ̟άντοτε µία ηµεροµηνία ̟ου να διευκολύνεται,  για να 

µ̟ορέσουν να ορίσουν την ε̟όµενη συνεδρίαση).  

 

Λόγω των ̟ολλα̟λών καθηκόντων του, α̟ό το ̟ρώτο έτος της 

δηµαρχίας του ανέθεσε τα καθήκοντα της οικονοµικής διαχείρισης σε  

Αντιδηµάρχους Οικονοµικών. Στη διαδικασία στο ακροατήριο 

αναγνώσθηκαν οι  α̟οφάσεις διορισµού Αντιδηµάρχων α̟ό το έτος 1999 και 

συνεχώς µέχρι του 2010.  Σύµφωνα µε την κοινοτική και δηµοτική νοµοθεσία, 

οι αντιδήµαρχοι ̟ρέ̟ει να είναι αιρετοί, ο̟ότε ε̟έλεξε Αντιδηµάρχους 

Οικονοµικών, όχι µε βάση ιδιαίτερες οικονοµικές γνώσεις (γιατί   τέτοιες δεν 

διέθετε κανένας α̟ό τους εκλεγέντες), αλλά µε µοναδικά κριτήρια το ήθος, 

την εντιµότητα, την ̟ετυχηµένη ε̟ιχειρηµατική δραστηριότητα. ΄Ετσι στη 

διάρκεια των ετών  1999-2008 ε̟έλεξε δύο στρατηγούς ε.α της ΕΛ.ΑΣ 

(Αθανάσαρος και Γερογιάννης)   δύο ̟ετυχηµένους ε̟ιχειρηµατίες (Ζορ̟ίδης 
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και ο αείµνηστος Α.Τσουρέκας) και ένα Καθηγητή Ιατρικής 

(Μακραντωνάκης). 

 

Το στοιχείο αυτό,  δηλαδή η ε̟ιλογή ̟έντε (5) διαφορετικών 

Αντιδηµάρχων Οικονοµικών, α̟οδυναµώνει ̟αντελώς την  κατηγορία της 

άµεσης συνέργειας, εφόσον αντιβαίνει σε κάθε λογική, ότι κά̟οιος ̟ου τελεί 

σε γνώση του ̟αρανόµου συστήµατος, ̟ου ε̟ικρατεί στην Ταµειακή 

Υ̟ηρεσία και ε̟ιθυµεί να ̟αρέξει άµεση συνδροµή µε ̟αράλειψη των 

οφειλοµένων ελέγχων, δεν φροντίζει να διατηρήσει τουλάχιστον τον ίδιο 

Αντιδήµαρχο,  αλλά  εναλλάσσει στην θέση αυτή ̟έντε (5) διαφορετικά 

̟ρόσω̟α, µε ̟ροφανή κίνδυνο να α̟οκαλυφθεί σε ελάχιστο χρόνο η 

̟αρανοµία.  Περαιτέρω, ό̟ως ̟ροέκυψε α̟ό την κατάθεση του µάρτυρα  

̟ολιτικής αγωγής Π. Αβραµό̟ουλου, οι Αντιδήµαρχοι, δεν ήξεραν ότι θα 

ορισθούν,  αλλά ε̟ιλέγονταν την τελευταία στιγµή  µε α̟λά «χαρτάκια».  

Είναι εξόφθαλµο ότι  κά̟οιος, ̟ου υ̟οτίθεται ότι γνωρίζει την τελουµένη 

α̟ό τον Π. Σαξώνη υ̟εξαίρεση και θέλει να συνδράµει στην ̟ραγµάτωσή 

της µε ̟αράλειψη ελέγχων,  δεν θα  άλλαζε  τους Αντιδηµάρχους ̟έντε φορές  

και µάλιστα χωρίς καµία ̟ροηγούµενη συνεννόηση,  αλλά θα διατηρούσε 

έναν Αντιδήµαρχο,  ̟ροκειµένου να ε̟ιτελέσει και αυτός ένα µέρος του 

«εγκληµατικού σχεδίου».  

 

Ό̟ως κατατέθηκε α̟ό τους µάρτυρες κατηγορίας Αγοραστή 

Μόσχογλου και Ευαγγελία Καµ̟άκη οι ορισθέντες Αντιδήµαρχοι 

Οικονοµικών ασκούσαν ουσιαστικό έργο, ήσαν ̟αρόντες καθηµερινά  στον 

∆ήµο και ε̟έλυαν όλα τα θέµατα ̟ου αφορούσαν στην οικονοµική 

διαχείριση, σε συνεργασία µε τους υ̟ευθύνους των  Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών. 

Μάλιστα η µάρτυς Θωµαή Γεωργακαράκου ε̟ιβεβαίωσε την ̟ρωτόδικη 

κατάθεσή της, ότι δηλαδή οι Αντιδήµαρχοι Οικονοµικών αναγκάζονταν να 

̟αραµένουν ̟ολλές φορές ακόµη και α̟ογεύµατα στον ∆ήµο για να 

ε̟ιλύσουν θέµατα της αρµοδιότητάς τους.   
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Ε̟ι̟λέον όλοι οι µάρτυρες κατηγορίας βεβαίωσαν ότι ο 3ος 

κατηγορούµενος δεν ε̟ιφύλαξε ̟οτέ  για τον εαυτό του ο̟οιαδή̟οτε τµήµα 

της οικονοµικής διαχείρισης. Περί αυτού οι  ίδιοι οι  αντιδήµαρχοι 

Οικονοµικών, στις α̟ολογίες τους, ̟ου ̟εριέχονται στα αναγνωσθέντα 

̟ρακτικά της ̟ρωτοδίκου δίκης,  ε̟ιβεβαίωσαν οµόφωνα ότι ο 3ος κα/ντος 

τους ε̟έλεξε, χωρίς καµία ̟ροσυνεννόηση και ότι α̟ό την στιγµή ̟ου τους 

εκχώρησε την  εξουσία Αντιδηµάρχου  δεν αναµείχθηκε, ούτε ̟αρενέβη  µε 

ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο στις εξουσίες τους (βλ. α̟ολογία Ζορ̟ίδη στην σελ.  1585 

̟ρακτικών «….Ε̟ειδή είχα εµ̟ειρία ως Αντιδήµαρχος Οικονοµικών , λόγω της 

θητείας µου µε την ̟ροηγούµενη διοίκηση του ∆ήµου, ̟έρα α̟ό τη γραµµή ̟ου µου 

έδειξε , ως ̟ολιτική του, ο ∆ήµαρχος Πα̟αγεωργό̟ουλος, ένα Σάββατο, δεν έγινε 

καµία συµφωνία µεταξύ µας, ούτε µου ε̟έβαλε κά̟οιο όρο, στο  ̟ώς να 

κάνω τη δουλειά µου.» 

 

Σύµφωνα µε το διοικητικό δίκαιο, δεν νοείται ̟αράλληλη άσκηση των 

ιδίων εξουσιών  και α̟ό το ̟ρόσω̟ο ̟ου τις εκχώρησε (δηλαδή α̟ό τον 3ο 

κατηγορούµενο) και α̟ό το ̟ρόσω̟ο στο ο̟οίο εκχωρήθηκαν (δηλαδή α̟ό 

τον  Αντιδήµαρχο Οικονοµικών ).  Τα ̟αρα̟άνω καταγράφονται στα 

αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα και συγκεκριµένα α) στην εγκύκλιο 

του Υ̟ουργείου Εσωτερικών  ΥΠ. ΕΣ 16670/ΕΓΚ 24/30-4-2008 β) στην 

υ̟΄αριθ. ̟ρωτ. 1949/5-9-2008 γνωµοδότηση της Νοµικής Υ̟ηρεσίας του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης, ̟ου υ̟ογράφεται α̟ό τον νοµικό σύµβουλο  Κ. 

Καρτσάκη,  και γ) στην  σχετική γνωµοδότηση του κ. Φινοκαλιώτη , 

Καθηγητή του ∆ηµοσιονοµικού ∆ικαίου της Νοµικής Σχολής του ΑΠΘ.  

 

Ιδιαίτερα σηµαντική  ̟ερί αυτών τυγχάνει όµως η νοµολογία του 

Αρείου Πάγου, εφόσον  µε την ̟ροµνησθείσα υ̟΄αριθ.  451/2013 α̟όφαση το 

Ανώτατο Ακυρωτικό α̟εφάνθη ότι  εφόσον  ο ∆ήµαρχος µεταβίβασε σε 

αντιδηµάρχους συγκεκριµένες εξουσίες του,  δεν νοείται καταδίκη του µε το 

σκε̟τικό ότι  «εξακολουθούσε κατ΄ εξαίρεση να είναι και ο ίδιος αρµόδιος για τις ίδια 



24 

 

θέµατα».  Σύµφωνα µε το σκε̟τικό της α̟οφάσεως , δεν εκτίθεται ̟ώς ο 

κατηγορούµενος ∆ήµαρχος ανέκτησε την αρµοδιότητα ̟ου είχε µεταβιβάσει,  

αφού δεν ̟ροβλέ̟εται εξαίρεση στη δυνατότητα του ∆ηµάρχου να 

µεταβιβάζει τις αρµοδιότητές του σε αντιδηµάρχους, σύµφωνα µε τα άρθρ 87 

̟αρ. 3 Ν. 3463/2006 και 115 ̟αρ. 3 Π∆ 410/1995.  Συναφείς τυγχάνουν και η  

ΑΠ 630/2000  η ο̟οία έκρινε αιτιολογηµένη την α̟αλλαγή του ∆ηµάρχου 

Αθηναίων, εφόσον ο τελευταίος είχε εκχωρήσει την αρµοδιότητα ελέγχου και 

ε̟ο̟τείας σε Αντιδήµαρχο . 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 

 

Στην διάρκεια της δίκης έγινε ε̟αναλη̟τική αναφορά στις α̟οφάσεις 

δηµάρχου µε τις ο̟οίες στελεχώνονταν τα διάφορα τµήµατα και 

καθορίζονταν οι αρµοδιότητες των υ̟αλλήλων . 

 

Ό̟ως όµως ̟λήρως α̟εδείχθη α̟ό την ακροαµατική διαδικασία, η 

διάρθρωση αυτή δεν υ̟ήρξε ̟οτέ ̟ροσω̟ική ε̟ιλογή του 3ου  

κατηγορουµένου. ΄Ολες οι το̟οθετήσεις, οι διορισµοί, τα καθήκοντα, το 

οργανόγραµµα, ο τρό̟ος ελέγχου εκ̟ορεύονταν και ̟ροκαλούνταν µε 

εισηγήσεις των Προϊσταµένων των ∆ιευθύνσεων (και στην ̟ροκειµένη 

̟ερί̟τωση µε εισήγηση των Προϊσταµένων της ∆/νσης Ταµειακής 

Υ̟ηρεσίας). 

 

Τούτο καταγράφεται στην αναγνωσθείσα ̟ορισµατική έκθεση της κ. 

Τσεµ̟ερά, «σελ. 34..οι εισηγήσεις για να εκδοθεί η κάθε α̟όφαση ∆ηµάρχου  

είχαν συνταχθεί α̟ό τη ∆/νση Ταµειακής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου, φέροντας 

ε̟άνω αριστερά του σχετικό τίτλο. Μάλιστα δε, α̟ό το έτος 2004 και εντεύθεν µέχρι και 

το 2007 έφεραν κάτω α̟ό τον τίτλο ε̟ί ̟λέον τα ονόµατα αρµοδίων..» σελ. 202 «για 

να εκδοθούν οι α̟οφάσεις ∆ηµάρχου εισηγήθηκαν οι αρµόδιοι της ∆/νσης 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας στους ο̟οίους ανήκουν και οι υ̟άλληλοι των ο̟οίων 

τα καθήκοντα ̟ροσδιορίζονται α̟ό τις α̟οφάσεις αυτές..» 
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Α̟ό όλη την ακροαµατική διαδικασία ̟ροέκυψε ότι ο 3ος 

κατηγορούµενος τήρησε α̟αρέγκλιτα µία ̟ρακτική, ̟ου ̟ροϋ̟ήρχε α̟ό το 

1991 (̟ολλοί µάρτυρες βεβαίωσαν ότι τα ίδια ισχύουν ήδη α̟ό το 1970) και 

στις α̟οφάσεις δηµάρχου  ̟ου εξέδωσε, ακολούθησε τις εισηγήσεις των 

∆ιευθυντών των Υ̟ηρεσιών,  οι ο̟οίοι άλλωστε , γνώριζαν καλύτερα α̟ό 

κάθε άλλο τις ανάγκες της υ̟ηρεσίας τους.  

 

Τα ̟αρα̟άνω ε̟ιβεβαιώθηκαν α̟ό την κ. Τσεµ̟ερά και ενώ̟ιον του 

̟ρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου (σελ. 83  ̟ρακτικώ   «στο στάδιο της στελέχωσης των 

οικονοµικών υ̟ηρεσιών δ ε  ν     α ν α κ α τ ε ύ ε τ α ι   ο δήµαρχος», 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι στην α̟ό 5/3/2008 ανωµοτί κατάθεσή του ο 

Σαξώνης α̟αντώντας στην  ερώτηση της κ. Τσεµ̟ερά «µε τίνος ̟ρόταση 

̟αραµένατε στην ίδια θέση ε̟ί σειρά ετών» α̟αντά  «µε τη σύµφωνη γνώµη 

τόσο Προϊσταµένων όσο και ∆/ντών µου».  

 

Τέλος, ό̟ως α̟εδείχθη α̟ό την διαδικασία   ήταν σύνηθες φαινόµενο 

η  µακρόχρονη ενασχόληση των υ̟αλλήλων στο ίδιο αντικείµενο,  λόγω της 

̟είρας ̟ου α̟οκτούσαν. ΄Ετσι η εισήγηση των Προϊσταµένων ̟ρος τον 

εκάστοτε ∆ήµαρχο (και ̟ρος τον 3ο κατηγορούµενο) ήταν η σταθερή  ε̟ιλογή 

των ιδίων εξειδικευµένων υ̟αλλήλων, την ο̟οία δεν είχε λόγο να 

αµφισβητήσει ο ∆ήµαρχος.  Ολοι οι µάρτυρες βεβαίωσαν ότι στην Ταµειακή 

Υ̟ηρεσία υ̟ηρέτησαν ο κ. Κοντογιώργος ε̟ί  35 χρόνια (έλαβε σύνταξη 

εργαζόµενος στην ίδια θέση) ο κ. Τζίκας (ε̟ί  30 χρόνια), κ.λ.̟ χωρίς 

οιοσδή̟οτε εξ αυτών να εµ̟λακεί σε ̟αράνοµη δραστηριότητα, στοιχείο ̟ου 

α̟οδεικνύει ότι ειδο̟οιός διαφορά δεν είναι η µακρά άσκηση των 

καθηκόντων, αλλά το ήθος του υ̟αλλήλου. 

 

ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ Χ Ρ Η Μ Α Τ Ω Ν        

ΣΤΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 
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Σύµφωνα µε την εκκαλούµενη α̟όφαση κηρύσσεται ένοχος αµέσου 

συνεργείας σε υ̟εξαίρεση, διότι «α̟έφυγε να α̟οτρέψει την ιδιο̟οίηση, 

µολονότι ήταν σε θέση να το ̟ράξει α̟οτελεσµατικά και άµεσα µε µόνη την 

εντολή της ̟αύσεως χορηγήσεως µετρητών στον Π. Σαξώνη».  

 

 ΌΜΩΣ, µεταξύ των αναγνωσθέντων στο ακροατήριο εγγράφων 

̟εριέχονται όλες οι α̟οφάσεις  ̟ου εξέδωσε ως ∆ήµαρχος, στις ο̟οίες 

σταθερά και οµοιόµορφα ορίζεται ότι  ο Π. Σαξώνης λαµβάνει ΧΡΗΜΑΤΑ  

α̟ό τον Προϊστάµενο ∆/νσης Ταµιακής Υ̟ηρεσίας  (δηλαδή ε̟ιταγές και 

µετρητά, και όχι α̟οκλειστικά µετρητά). 

 

Το στοιχείο αυτό ε̟ισηµαίνεται ιδιαίτερα στην  σελ. 85 της α̟ό 25-1-

2011  ̟ορισµατικής αναφοράς της κ. Τσεµ̟ερά «..όλες οι α̟οφάσεις ∆ηµάρχου 

αναγράφουν ότι οι διαχειριστές θα ̟αραλαµβάνουν χ ρ ή µ α τ α α̟ό τον ∆/ντή. 

Πουθενά δεν αναγράφεται ότι ο Παναγιώτης Σαξώνης θα ̟αραλαµβάνει 

µετρητά  α̟ό το διαχειριστή εσόδων µεγάλου ύψους»  

 

Στη συνέχεια η Ε̟ιθεωρήτρια α̟οδίδει ευθύνες στον  ∆ντη Ταµειακής 

Υ̟ηρεσίας και Οικονοµικών γιατί «η καταβολή ̟οσών σε µετρητά µεγάλου ύψους 

σχεδόν καθηµερινά δεν διασφάλιζε τα συµφέροντα του ∆ήµου» σελ. 138 

̟ορισµατικής. 

 

΄Ετσι όµως είναι αδιανόητη η καταδίκη του ως αµέσου συνεργού στην 

ένδικη ̟ράξη της υ̟εξαίρεσης µε την ε̟ίκληση ότι «δεν εξέδωσε εντολή 

̟αύσης των χορηγουµένων µετρητών»,  όταν ̟ροκύ̟τει εξ εγγράφων ότι οι 

α̟οφάσεις του, ως ∆ηµάρχου, ουδέ̟οτε ε̟έβαλαν την υ̟οχρεωτική χορήγηση 

µετρητών, αλλά ̟ροβλέ̟ουν λήψη  χ ρ η µ ά τ ω ν ( ε̟ιταγών και µετρητών) . 
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Ό̟ως α̟εδείχθη, οι α̟οφάσεις του αυτές ε̟αναλαµβάνουν 

̟ανοµοιότυ̟α την διατύ̟ωση των  α̟οφάσεων των ̟ροκατόχων του, την 

ο̟οία δεν µετέβαλε στο ̟αραµικρό. 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ Π.ΣΑΞΩΝΗ  

 

Σύµφωνα µε το σκε̟τικό της εκκαλουµένης α̟οφάσεως κηρύσσεται  

ένοχος αµέσου συνεργείας σε υ̟εξαίρεση «γιατί δεν έδωσε εντολή να ̟αύσει η 

χορήγηση µετρητών στον Παν. Σαξώνη», ενώ είναι δεδοµένο εξ εγγράφων και 

γίνεται δεκτό α̟ό το ίδιο το ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο ότι ο 3ος 

κατηγορούµενος  α̟ό το έτος 2002 και εφεξής  Ε Ξ Η Ρ Ε Σ Ε µε τις α̟οφάσεις 

του τον Παναγιώτη Σαξώνη α̟ό  την λήψη χρηµάτων !!. 

 

Ειδικότερα, σύµφωνα µε το αιτιολογικό της ̟ρωτοδίκου α̟οφάσεως  

(σελ. 1953-1954) « ..Α̟ό το έτος 1997 (α̟όφαση υ̟΄αριθ. 1494/11-2-97) µέχρι και το 

2001 (α̟όφαση υ̟΄αριθ. 715/31-1-01) αναφερόταν λεκτικά στα καθήκοντα των 

διαχειριστών εισ̟ράξεων του τµήµατος εσόδων (γενικοί διαχειριστές εσόδων) : α) 

Καθηµερινή ̟αραλαβή των εισ̟ράξεων..β) ΄Εκδοση του ηµερήσιου δελτίου 

̟αραλαβής…γ) Παράδοση των εισ̟ράξεων κάθε ̟ρωί, ανάλογα µε τις ανάγκες, στους 

διαχειριστές ̟ληρωµών Αναστασίου Αστέριο, Ζηκό̟ουλο Παναγιώτη, Καµ̟άνη 

Ευαγγελία και Σαξώνη Παναγιώτη. Α̟ό το 2002 (α̟όφαση υ̟΄αριθ. 348/17-1-02) 

αναφερόταν στα καθήκοντα των διαχειριστών εισ̟ράξεων τµήµατος εσόδων τα εξής : α) 

Καθηµερινή ̟αραλαβή..β) Έκδοση του ηµερήσιου δελτίου ̟αραλαβής ..γ) Παράδοση 

των εισ̟ράξεων κάθε ̟ρωί στους διαχειριστές ̟ληρωµών Αναστασίου Αστέριο και 

Μαρίνο Αντώνιο. ∆ηλαδή    α  ̟  α λ ε ί φ θ η κ ε  το όνοµα του Παναγιώτη 

Σαξώνη α̟ό τους διαχειριστές στους ο̟οίους ο κεντρικός διαχειριστής 

(διευθυντής της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας) µ̟ορεί να δίνει µετρητά….. 

 

Α̟ό την ε̟ισκό̟ηση των ανωτέρω α̟οφάσεων ..̟ροκύ̟τουν τα ακόλουθα : 

1………………………………………………………………….. 
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2. Κατά τα έτη 1991-1996 ̟ροβλέ̟εται ότι ο κεντρικός διαχειριστής µ̟ορεί να 

δίνει µετρητά α̟ό τις τακτο̟οιητέες εισ̟ράξεις µόνο στους διαχειριστές ̟ληρωµών , 

στους ο̟οίους φυσικά δεν συµ̟εριλαµβάνεται  ο  διαχειριστής των υ̟έρ τρίτων 

κρατήσεων (Π.Σαξώνης) και γι΄αυτό δεν ̟ροβλέ̟εται ̟αράδοση τέτοιων µετρητών και 

στον Παναγιώτη Σαξώνη. 

3. Αντίθετα ̟αρατηρείται ε̟΄ αυτού αλλαγή κατά τα έτη 1997-2001 και 

̟ροβλέ̟εται ̟ως ο κεντρικός διαχειριστής µ̟ορεί να δίνει µετρητά α̟ό τις 

τακτο̟οιητέες εισ̟ράξεις και στον Παν. Σαξώνη 

4. Κατά τα έτη 2002 και στο εξής καταργείται αυτή η αλλαγή και ε̟ανέρχεται η 

ρύθµιση στην αρχική της µορφή. ∆ηλαδή ̟ροβλέ̟εται ότι ο κεντρικός 

διαχειριστής µ̟ορεί να δίνει µετρητά α̟ό τις τακτο̟οιητέες εισ̟ράξεις 

µόνο στους διαχειριστές ̟ληρωµών, στους ο̟οίους φυσικά δ ε ν 

̟εριλαµβάνεται ο διαχειριστής των υ̟έρ τρίτων κρατήσεων (Π. Σαξώνης) 

και γι αυτό  δ ε ν ̟ροβλέ̟εται ̟αράδοση τέτοιων µετρητών και στον 

Παναγιώτη Σαξώνη. Σηµειώνεται ότι –̟αρά ταύτα- ο Παν. Σαξώνης συνεχίζει να 

̟αραλαµβάνει µετρητά α̟ό τον κεντρικό διαχειριστή α̟ό τις τακτο̟οιητέες εισ̟ράξεις 

της ηµέρας. ..»  

 

Ακολούθως σε ε̟όµενα σηµεία του σκε̟τικού (σελ. 1956-1957) το 

̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο ε̟ισηµαίνει  « ΄Αξιο µνείας είναι ότι ̟αρ΄ όλο ̟ου στις 

ετήσιες α̟οφάσεις του δηµάρχου   α ̟ α λ ε ί φ θ η κ ε α̟ό το 2002 και 

εντεύθεν η εντολή να ̟αραλαµβάνει ο Π. Σαξώνης µετρητά α̟ό τους 

διαχειριστές εισ̟ράξεων του Τµήµατος Εσόδων της ∆/νσης Ταµειακής 

Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου, εν τούτοις ο Παναγιώτης Σαξώνης συνέχισε µε την 

άδεια του ∆ιευθυντή της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας να ̟αραλαµβάνει µετρητά 

α̟ό τις τακτο̟οιητέες εισ̟ράξεις ̟ρίν την εισαγωγή τους στη διαχείριση του 

∆ήµου µε την ̟ράξη κατάθεσης των διαχειριστών είσ̟ραξης, ως ορίζεται το άρθρ. 58 

του Β.∆/τος..».  

 

΄Ετσι  όµως α̟οδοµείται εντελώς η κατηγορία της αµέσου συνεργείας,  

εφόσον είναι αδιανόητο να δέχεται το ∆ικαστήριο ότι ̟αρείχε ηθεληµένη 

συνδροµή, υ̟ό την έννοια ότι «δεν διέταξε την ̟αύση της ̟αράδοσης 
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µετρητών στον αυτουργό της ̟ράξης Π. Σαξώνη»,  και ̟αράλληλα να 

α̟οδέχεται ότι τουλάχιστον α̟ό το έτος 2002 και εφεξής ο 3ος 

κατηγορούµενος  έχει  ΕΞΑΙΡΕΣΕΙ τον ως άνω αυτουργό α̟ό τη δυνατότητα 

λήψης χρηµάτων,  δηλαδή έχει ̟ροβεί σε ενέργεια διακωλυτική και 

α̟οτρε̟τική της τέλεσης της υ̟εξαίρεσης.  

 

 

΄Ο̟ως χαρακτηριστικά κατατέθηκε α̟ό τον  εξετασθέντα κεντρικό 

διαχειριστή (αθωωθέντα κατηγορούµενο κ. Θεολόγη)  «εάν α̟ό τον 

Ιανουάριο του  2002 είχαν εφαρµοστεί οι α̟οφάσεις ∆ηµάρχου θα είχε ̟αύσει 

η εγκληµατική δραστηριότητα του Π. Σαξώνη». Αντιθέτως,  κατά την 

κατάθεσή του κ. Θεολόγη,  αυτοί (δηλαδή οι κεντρικοί εισ̟ράκτορες) 

εξακολούθησαν να ̟αραδίδουν χρήµατα στον Π. Σαξώνη,  διότι η α̟όδειξη 

̟ου εξέδιδαν, ανέγραφε ότι τα ̟αραδίδουν στον ∆ιευθυντή της Ταµειακής 

Υ̟ηρεσίας και έτσι θεώρησαν ότι  δεν αντιβαίνει η ενέργειά τους στις 

α̟οφάσεις του ∆ηµάρχου «σελ. 1552-1553 ̟ρακτικών α̟ολογία του Κ. 

Θεολόγη…όσον αφορά τις α̟οφάσεις ∆ηµάρχου ̟ου µέχρι το έτος 2001 ε̟έτρε̟αν 

στο Σαξώνη να ̟αίρνει µετρητά , ενώ µετά το έτος 2002 δεν τον  ανάφεραν, ̟ου µου 

αναφέρονται, έχω να ̟ώ ότι αντιληφθήκαµε αυτό το σκέλος των α̟οφάσεων. Το 

σκέλος , όµως, αυτό δεν εφαρµόστηκε ̟οτέ, διότι εµείς δίναµε τα χρήµατα ουσιαστικά, 

στο ∆ιευθυντή. Το συζητήσαµε µε την υ̟ηρεσία και µας εί̟αν ότι εµείς δε 

δίνουµε χρήµατα στο Σαξώνη, αλλά στο ∆ιευθυντή, το ∆ηµοτικό Ταµία» 

 

Α̟ό τα ̟αρα̟άνω α̟οδεικνύεται ότι ο 3ος κατηγορούµενος, 

α̟οδεχόµενος ,  ό̟ως ̟άντοτε , την εισήγηση της αρµοδίας ∆ιευθύνσεως,  

έθεσε α̟ό του  Ιανουαρίου του έτους 2002 τον Π. Σαξώνη εκ̟οδών της 

διαδικασίας εισ̟ράξεως χρηµάτων α̟ό την ∆ιεύθυνση Ταµειακής Υ̟ηρεσίας . 

Το γεγονός αυτό καθιστά αυτα̟όδεικτη την αθωότητά του,  εφόσον, όχι µόνο 

δεν ε̟ιδίωξε να εξασφαλίσει στον αυτουργό το µέσο τέλεσης της ̟ράξης 

(δηλαδή την εξακολούθηση είσ̟ραξης χρηµάτων  α̟ό τον ∆ήµο) αλλά τον 

α̟έκλεισε ̟αντελώς α̟ό την σχετική δυνατότητα.  
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ΤΡΟΠΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΛΟΓΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ 

 

Στο σκε̟τικό της της ̟ρωτοδίκου α̟οφάσεως ( σελ.  1952-1953) γίνεται 

δεκτό ότι α̟ό το έτος 1991 και συνεχώς έκτοτε, τα καθήκοντα του διαχειριστή 

κρατήσεων υ̟έρ τρίτων (Π. Σαξώνη)  ̟εριγράφονται ως εξής : α) έγκαιρη 

α̟όδοση κρατήσεων υ̟έρ των διαφόρων ταµείων µετά α̟ό ̟ροηγούµενο 

έλεγχο των µισθοδοτικών καταστάσεων και των κρατήσεων υ̟έρ του 

∆ηµοσίου. β) ∆ιαφύλαξη ̟αραστατικών στοιχείων ̟ληρωµής κρατήσεων και  

υ̟οβολής τους στον ∆ηµοτικό Ταµία στο τέλος του Οικονοµικού έτους. 

 

 

Σε ότι αφορά στην διατύ̟ωση της ̟αρ. α΄ είναι ̟ροφανές ότι η 

α̟όδοση των κρατήσεων υ̟έρ των διαφόρων ταµείων δεν γίνεται αυθαίρετα 

και ανέλεγκτα, αλλά µετά α̟ό ̟ροηγούµενο έλεγχο. 

 

Σε ότι αφορά στην ̟αρ. β΄  (̟ερί διαφυλάξεως των ̟αραστατικών και 

υ̟οβολής τους στον ∆ηµ. Ταµία στο τέλος του έτους)  κατέστη α̟ολύτως 

α̟ολύτως σαφές ότι η διαδικασία αυτή δεν α̟ετέλεσε ̟οτέ ̟ρωτοβουλία του 

3ου κατ/νου. Η διαδικασία αυτή ̟αραµένει ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟΣ α̟ό το 1991 

και αναγράφεται αυτολεξεί τόσο στις α̟οφάσεις των ̟ροηγούµενων 

∆ηµάρχων, όσο και στις α̟οφάσεις, ̟ου εξέδωσε ο ίδιος ως ∆ήµαρχος. 

Ανεξάρτητα α̟ό το γεγονός της διαχρονικής ε̟ανάληψης, οι α̟οφάσεις 

όλων των ∆ηµάρχων ̟εριγράφουν «διαφύλαξη» και «υ̟οβολή» των 

̟αραστατικών στον ∆ηµοτικό  Ταµία στο τέλος του έτους.  

 

Η διατύ̟ωση αυτή συµ̟ορεύεται µε τον αναγνωσθέντα Κανονισµό 

Λειτουργίας της ∆/νσης Ταµειακής Υ̟ηρεσίας, ο ο̟οίος στο άρθρο 14ο 

̟εριγράφει µεταξύ  των καθηκόντων του Τµηµατάρχη Εξόδων «..5) 

Ενηµερώνει τον ∆/ντήν ̟ερί  των εκάστοτε εκκρεµοτήτων και µεριµνά δια 

την έγκαιρον α̟όδοσιν των υ̟έρ τρίτων κρατήσεων, τηρών τους οικείους 
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φακέλους και ̟αραδίδει τούτους εις τον ∆/ντήν µε την λήξιν του οικον. 

έτους δια την υ̟οβολή των µετά  των λοι̟ών α̟ολογιστικών στοιχείων εις 

το Ελεγκτικόν Συνέδριον». 

 

 

Συνε̟ώς η φύλαξη των ̟αραστατικών  και η ̟αράδοσή τους στον ∆ηµ. 

Ταµία στο τέλος του οικονοµικού έτους εξυ̟ηρετούσε την υ̟οχρέωση 

υ̟οβολής τους στη συνέχεια (α̟ό τον ∆ηµ. Ταµία) στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

 

Τα ̟αρα̟άνω α̟οδεικνύουν ότι τελείως εσφαλµένα σε ̟λείστα σηµεία 

του σκε̟τικού της εκκαλουµένης α̟οφάσεως το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο 

δέχεται ότι µε την διατύ̟ωση αυτή ̟ροβλέφθηκε «ιδιαίτερος τρό̟ος ελέγχου» 

του υ̟ολόγου διαχειριστή Π. Σαξώνη, ότι δηλαδή αυτός θα  «ελέγχεται στο 

τέλος του οικονοµικού έτους µε την υ̟οβολή των σχετικών ̟αραστατικών». 

Κάτι τέτοιο δεν ̟ροβλέ̟εται ούτε α̟ό την λεκτική ̟εριγραφή των 

α̟οφάσεων,  οι ο̟οίες αναφέρονται σε «διαφύλαξη-υ̟οβολή», ενώ στην ̟αρ. 

α΄  ρητά αναφέρουν την α̟όδοση κρατήσεων µετά ̟ροηγούµενο έλεγχο των 

µισθοδοτικών καταστάσεων.  

 

Προκειµένου να καταδειχθεί ότι δεν υ̟άρχει οιαδή̟οτε  αιτιώδης 

συνάφεια µεταξύ του  καθυστερηµένου (στο τέλος του έτους) ελέγχου του Π. 

Σαξώνη και της τελεσθείσας α̟ό αυτόν υ̟εξαίρεσης ε̟ισηµαίνονται τα εξής :  

Στην σελ. 1957 το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο δέχεται «…ως εκ τούτου εξ αιτίας των 

ορισµών των ανωτέρω α̟οφάσεων του ∆ηµάρχου, α̟οκλείεται εκ των ̟ραγµάτων η 

καθηµερινή α̟όδοση λογαριασµού α̟ό το διαχειριστή Π.  Σαξώνη ̟ρος το ∆ιευθυντή 

για τα χρήµατα ̟ου έχει λάβει α̟΄ αυτόν, ̟ροκειµένου να α̟οδώσει στους δικαιούχους 

τρίτους τις υ̟οχρεώσεις του ∆ήµου α̟ό ̟αρακρατηθέντες φόρους (ΦΜΥ) 

ασφαλιστικές εισφορές κ.λ.̟». 

 

Στη συνέχεια όµως (σελ. 2143)  το ∆ικαστήριο  δέχεται «…Ουσιαστικός   

θα ήταν ο έλεγχος,  έ σ τ ω   κ α ι   α ν   γ ι ν ό τ α ν   κ α θ υ σ τ ε ρ η µ έ ν α    
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στο τέλος του έτους ό̟ως και ̟ράγµατι γινόταν, εάν κάθε ̟αραστατικό ̟ληρωµής 

̟ου εµφάνιζε ο διαχειριστής για να δικαιολογήσει τις ̟ληρωµές του ελεγχόταν σε 

αναφορά και σύνδεση µε την  αιτία, για την ο̟οία κάθε µερικότερο ̟οσό  µετρητών 

̟αραδόθηκε..σελ. 2145....Ωστόσο και ο έλεγχος ̟ου έκανε ο ∆ιευθυντής στο 

τέλος του έτους βοηθούµενος α̟ό τους ελεγκτές του (βασικά α̟ό τον Γεώργιο 

Καραδήµο και σε κά̟οια έτη και α̟ό τον Νικόλαο Κυλώνη) και αυτός ήταν ηθεληµένα 

̟ληµµελής , διότι δεν ήταν ουσιαστικός µε αντιστοίχιση των ̟αραστατικών ̟ρος τα 

̟οσά και τις αιτίες τους. ..α ν   έ σ τ  ω   κ α ι   α υ τ ό ς   ο  έ λ ε γ χ ο ς                    

γ ι ν ό τ α ν   ο ρ θ ά,   θ α   δ ι α ̟ ι σ τ ω ν ό τ α ν ότι ̟ολλά α̟ό τα 

δικαιολογητικά ̟ου ̟ροσκόµιζε ο Π. Σαξώνης για τις ̟ληρωµές του καµία 

αντιστοίχιση δεν είχαν ̟ρος τους χρόνους και τις αιτίες των ληφθέντων µετρητών…» 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι ήδη α̟ό του έτους 2005 µετεβλήθη ο τρό̟ος 

οικονοµικής διαχείρισης (έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων ̟ληρωµής) .  

Παρά την µεταβολή αυτή,  η ο̟οία συνε̟έφερε ότι ο έλεγχος των 

διαχειριστών γινόταν ̟λέον µε βάση τα εκδοθέντα χρηµατικά εντάλµατα και 

όχι µε την ̟ροσκοµιδή των ̟αραστατικών στο τέλος του έτους, δεν έ̟αυσε η 

τέλεση της υ̟εξαίρεσης α̟ό τον αυτουργό,  στοιχείο ̟ου α̟οδεικνύει  ότι ο 

χρόνος και ο τρό̟ος ελέγχου του δεν συνέδραµε  αιτιωδώς στην τέλεση της 

̟ράξης. 

 

Τέλος, ̟ρέ̟ει να ε̟ισηµανθεί ότι ,  ως  ̟λήρως α̟οδείχθη α̟ό την 

ενώ̟ιον Σας ακροαµατική διαδικασία, ο 3ος κατηγορούµενος ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ 

µετέβαλε τρό̟ο και ̟ρακτικές ελέγχου της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας. 

ΟΥ∆ΕΠΟΤΕ ελαχιστο̟οίησε τις συνθήκες ασφαλούς ελέγχου, αλλά 

̟αρακολούθησε µία ̟ρακτική, τηρουµένη ̟ρο ̟ολλών ετών, ̟άντοτε 

σύµφωνα µε τις εισηγήσεις των αρµοδίων Προϊσταµένων .   

 

Τούτο καταγράφεται : α) στην σελ. 36 της υ̟΄αρ. 921/09 ̟ορισµατικής 

έκθεσης της κ. Τσεµ̟ερά  «φυσικά ό̟ως ̟ροαναφέραµε τις εισηγήσεις των 

α̟οφάσεων (του δηµάρχου) και την ευθύνη σύνταξης αυτών την φέρει κατ΄ 
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αρχήν η ∆νση ταµειακής υ̟ηρεσίας στον έλεγχο και στη δικαιοδοσία της 

ο̟οίας ανήκουν όλοι οι διαχειριστές καθώς και οι ∆νση Οικονοµικών, Τµήµα 

Προϋ̟ολογισµού, τµήµα εσόδων, τµήµα εξόδων, γραµµατεία ∆νσης ταµειακής, µε την 

έννοια ότι γνώριζαν τον τρό̟ο λειτουργίας της χρέωσης και ̟ίστωσης-α̟όδοσης 

λογαριασµού- ελέγχου του Παναγιώτη Σαξώνη» β) στην σελ. 31 της υ̟΄αρι. 

651/2009 αναφοράς της κ. Τσεµ̟ερά «διότι ό̟ως δια̟ιστώσαµε µε α̟οφάσεις 

δηµάρχου κατό̟ιν εισηγήσεως του ∆ντου κ. Γκόλα &  Προϊσταµένων εσόδων και 

εξόδων της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας κ. Γκαίδατζή και Πα̟αδο̟ούλου Κατίνας ο 

διαχειριστής θα ελεγχόταν για το καλώς έχειν της διαχειρίσεως του κάθε 

τέλος του έτους»  γ) στην σελ. 135 της δακτυλογραφηµένης ̟ορισµατικής 

έκθεσης της κ. Τσεµ̟ερά «….6) φρόντισε ( ο ∆ντής της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας) 

µε δικές του εισηγήσεις και ̟ροτάσεις ο Παναγιώτης Σαξώνης να ελέγχεται 

(σύµφωνα µε τις α̟οφάσεις ∆ηµάρχου) κάθε τέλος του έτους» 

 

 

ΠΑΝΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

 

Ό̟ως α̟έδειξε η ακροαµατική διαδικασία, η ̟ράξη της υ̟εξαίρεσης 

δεν ̟ροκλήθηκε, ούτε διευκολύνθηκε α̟ό την ̟αράδοση µετρητών στους 

διαχειριστές, ούτε α̟ό τον τρό̟ο ελέγχου αυτών.  

 

Τούτο  α̟οδεικνύεται α̟ό το ότι για όλους τους διαχειριστές ίσχυσαν 

̟ανοµοιότυ̟ες ̟ρακτικές, ό̟ως αυτές α̟οτυ̟ώθηκαν  στις α̟οφάσεις των 

εκάστοτε δηµάρχων  ήδη α̟ό του έτους 1991.  Κανένας όµως α̟ό τους 

λοι̟ούς διαχειριστές (Αναστασίου, Μαρίνος, Καµ̟άκη, Ζηκό̟ουλος και 

αργότερα Σκαµ̟αρδώνης, Γρέγος) δεν κατέστη κατηγορούµενος. 

Χαρακτηριστικά ο µάρτυς κατηγορίας Μαρίνος ε̟ιβεβαίωσε ότι και ο ίδιος 

̟αρελάµβανε και 100.000 ευρώ σε µετρητά,  ότι ̟άρα ̟ολλές φορές ̟ήρε 

25.000, 20000, 10000 ευρώ σε µετρητά. Η µάρτυς Καµ̟άκη ε̟ιβεβαίωσε ότι 

όλοι οι διαχειρισταί  ̟αραλάµβαναν  µετρητά , χωρίς ̟οτέ να ελεγχθούν για 
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αξιό̟οινη συµ̟εριφορά, γιατί α̟έδιδαν κανονικά τις εισφορές και κρατήσεις 

υ̟έρ τρίτων.  

 

Στην σελ. 181 της α̟ό 25-1-2011 έκθεσης της κ.Τσεµ̟ερά αναφέρεται 

ότι  την ίδια µέρα ̟ου ο Π.Σαξώνης ̟αρέλαβε  61.486, 30 ευρώ  διατέθηκαν 

µετρητά ̟ολλα̟λασίου ύψους ( 200.000 ευρώ) σε άλλο διαχειριστή !. 

 

Περαιτέρω,  µεταξύ των αναγνωσθέντων στο ακροατήριο εγγράφων 

̟εριέχονται τα ηµερολόγια των ∆ιευθυντών της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας,  α̟ό 

του έτους 1991 και συνεχώς έκτοτε. Α̟ό τα έγγραφα αυτά α̟οδεικνύεται ότι ο 

Παν. Σαξώνης λάµβανε χρήµατα α̟ό τις τακτο̟οιητέες εισ̟ράξεις ήδη α̟ό 

του έτους 1991 και µάλιστα ̟ολλές φορές κάθε ηµέρα (2,3,4,5,6) , Σύµφωνα 

µε τα ̟αρα̟άνω ηµερολόγια των ∆ιευθυντών, το έτος 1998 έλαβε χρήµατα 

162 ηµέρες, ενώ υ̟άρχουν ηµέρες ̟ου έλαβε 7 ή και 8 φορές. 

 

Συνε̟ώς  η τέλεση της ̟ράξης της υ̟εξαίρεσης δεν βασίσθηκε ούτε 

διευκολύνθηκε α̟ό την  λήψη µετρητών  (τέτοια έ̟αιρναν όλοι οι 

διαχειριστές ̟ολλά έτη ̟ριν ο 3ος κατηγορούµενος εκλεγεί ∆ήµαρχος), ούτε  

α̟ό την ε̟ανειληµµένη λήψη µετρητών (ο Σαξώνης  και οι άλλοι διαχειριστές 

λάµβαναν  ̟ολλές φορές µετρητά ̟ολύ ̟ρίν ο 3ος κατηγορούµενος εκλεγεί 

∆ήµαρχος) .  Τα ̟αρα̟άνω γίνονται ευθέως δεκτά και α̟ό το ̟ρωτοβάθµιο 

∆ικαστήριο « σελ. 2095…είναι αλήθεια ότι η τακτική αυτή (να διαθέτει η 

Ταµειακή Υ̟ηρεσία του ∆ήµου Θεσσαλονίκης µετρητά α̟ό τις 

τακτο̟οιητέες εισ̟ράξεις) ̟ροϋ̟ήρχε της δηµαρχίας 

Πα̟αγεωργό̟ουλου…Ωστόσο η διοίκηση Πα̟αγεωργό̟ουλου συνέχισε την 

̟ροηγούµενη µη σύννοµη ̟ρακτική, µολονότι θα µ̟ορούσε ̟ανεύκολα να την 

αντικαταστήσει µε  τη νόµιµη και ασφαλή µέθοδο ̟ληρωµής µέσω ε̟ιταγών. Αρκούσε 

µία εντολή του ∆ηµάρχου ̟ρος τον ∆ιευθυντή της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας για να κλείσει 

η στρόφιγγα των µετρητών και να  εκλείψει άµεσα ο κίνδυνος υ̟εξαιρέσεων..»    
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Ό̟ως όµως ̟λήρως ̟ροέκυψε α̟ό την ακροαµατική διαδικασία, ο 3ος 

κατηγορούµενος εξέδωσε ως δήµαρχος α̟οφάσεις , ̟ου αναφέρουν για 

̟αράδοση ΧΡΗΜΑΤΩΝ  (και όχι µετρητών). Ο 3ος κατηγορούµενος α̟ό το 

έτος 2002 και εφεξής εξέδωσε α̟οφάσεις ̟ου ΕΞΑΙΡΟΥΝ τον Π. Σαξώνη α̟ό 

την είσ̟ραξη χρηµάτων .  Ο 3ος κατηγορούµενος ουδέ̟οτε ε̟ινόησε, ούτε 

εισηγήθηκε ο̟οιαδή̟οτε  αλλαγή ̟ρακτικής στην λειτουργία της ταµειακής 

υ̟ηρεσίας και ουδέ̟οτε ̟αρενέβη στην λειτουργία της.  

 

ΕΠΙ ΤΩΝ ∆ΗΘΕΝ «ΚΡΙΚΩΝ» ΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΑΛΥΣΙ∆ΑΣ 

  

Η ε̟ιθεωρήτρια κ. Τσεµ̟ερά εξεταζόµενη ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου 

Σας ε̟ιβεβαίωσε την ̟ρωτόδικο κατάθεσή της κατά την ο̟οία « σελ. 55-56 

̟ρωτοδίκων ̟ρακτικών…Αν ένας κρίκος α̟ό τα Οικονοµικά Τµήµατα του 

∆ήµου αντιδρούσε δεν γινόταν η δουλειά του Σαξώνη. ∆ηλαδή όλοι ανέχονταν 

και διευκόλυναν την κατάσταση….Χωρίς αυτές τις ενέργειές της η αλυσίδα των 

ενεργειών του Σαξώνη θα έσ̟αζε… Για τους κατηγορούµενους διοικητικούς 

υ̟αλλήλους του ∆ήµου έχω να ̟ώ ότι αν ένας διαµαρτυρόταν δεν θα γινόταν όλο 

αυτό..» 

 

Όµως στην διάρκεια των 5 µηνών, ̟ου διεξήχθη η ̟αρούσα δίκη,  δεν 

υ̟ήρξε ούτε ένας µάρτυρας, ούτε ένα στοιχείο, ̟ου να κατέδειξε ότι ο 3ος 

κατηγορούµενος είχε ο̟οιαδή̟οτε ιδιαίτερη σχέση είτε µε τους ∆ντές της 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας, είτε µε τις Προϊστάµενες του τµήµατος Εξόδων, είτε µε 

τον ∆/ντή των Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, είτε µε τους υ̟αλλήλους της 

Γραµµατείας της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας, είτε µε τους λοι̟ούς διοικητικούς 

υ̟αλλήλους του ∆ήµου, ώστε να γνωρίζει τον ̟ληµµελή έλεγχο ̟ου ασκούν 

στον διαχειριστή Σαξώνη και να ̟αρέχει ηθεληµένη συνδροµή στην 

̟ραγµάτωση αυτής της ̟αρανοµίας και στην τελουµένη α̟ό τον αυτουργό 

υ̟εξαίρεση. 
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Είναι δεδοµένο ότι το σύνολο των διοικητικών υ̟αλλήλων του ∆ήµου 

(̟λήν των δύο ∆ιευθυντών) κρίθηκαν α̟ό το ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο 

αθώοι, ότι δηλαδή « δεν ̟αρείχαν ηθεληµένη και συνειδητή συνδροµή στον Π. 

Σαξώνη, αλλά  ̟ροέβαιναν σε ̟ληµµελείς ελέγχους, χωρίς να γνωρίζουν την  

εγκληµατική δραστηριότητα του (σελ. 2177-2180) » . Οµοίως αθώοι κρίθηκαν οι  

Αντιδήµαρχοι Οικονοµικών (σελ. 2180-2181) µε το σκε̟τικό ότι  « αγνοούσαν 

τις ̟εραιτέρω κινήσεις του Π. Σαξώνη (ιδιο̟οίηση µεγαλύτερου µέρους µετρητών και 

συγκάλυψη της ιδιο̟οίησης µε ̟λαστά ̟αραστατικά)», « δεν ήταν αναγκαία η 

συµµετοχή του εκάστοτε οικονοµικού αντιδηµάρχου για την ε̟ίτευξη των µερικότερων 

ενεργειών ̟ου ήταν α̟αραίτητες για την ̟ρόοδο και υλο̟οίηση των υ̟εξαιρέσεων του 

Π. Σαξώνη, δεδοµένου ότι αρκούσε η ̟ρος αυτόν ̟αρεχόµενη α̟ό τον ∆ιευθυντή της 

Ταµειακής βοήθεια και κάλυψη, ουδείς λόγος συνέτρεχε να γνωστο̟οιηθεί και σ΄αυτούς 

(α̟ό τον Μ. Λεµούσια) το όλο σχέδιο…οι ̟αραλείψεις τους αυτές δεν έγιναν 

ηθεληµένα και εν γνώσει των ενεργειών του δράστη ̟ρος υ̟οβοήθηση του ». 

 

΄Ετσι όµως ̟αρίσταται τουλάχιστον αντιφατική και  α̟ολύτως 

αστήρικτη η κατηγορία της άµεσης συνέργειας για την ο̟οία κατεδικάσθη,  

εφόσον, είναι βέβαιο ότι ο 3ος κατηγορούµενος,  τότε ∆ήµαρχος , διατήρησε 

στις θέσεις τους όλους τους υ̟αλλήλους της Γραµµατείας (µάλιστα διορίζει το 

έτος 2005 στην ∆/νση Ταµειακής τον Ν. Κυλώνη, τον ̟λέον εξειδικευµένο 

ελεγκτή της Γραµµατείας)  τις Προϊστάµενες του Τµήµατος Εξόδων,  ενώ  

αυτοί, όντας άδολοι και αγνοούντες την εγκληµατική δραστηριότητα του Π. 

Σαξώνη θα µ̟ορούσαν τυχαία  να την ανακαλύψουν  και να α̟οκαλύψουν 

την υ̟εξαιρετική δράση του.  Ο τότε ∆ήµαρχος, δεν φρόντισε ̟οτέ να 

µετακινήσει τους υ̟αλλήλους αυτούς, αλλά συµµορφούµενος µε τις 

α̟οφάσεις των Προϊστάµενων τους, τους διατήρησε σταθερά στις θέσεις τους, 

̟αρά το  ότι αυτοί  α̟οτελούσαν εν δυνάµει  θρυαλλίδα  για την α̟οκάλυψη 

του Π. Σαξώνη.  Παράλληλα ο τότε ∆ήµαρχος,  το̟οθέτησε  διαδοχικά  στην 

θέση των Αντιδηµάρχων ̟έντε αιρετούς συνεργάτες του,  οι ο̟οίοι κρίθηκαν 

αθώοι α̟ό το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο, στοιχείο ̟ου συνε̟άγεται ότι  και  

αυτοί θα µ̟ορούσαν ανά ̟άσα στιγµή να ανακαλύψουν και α̟οκαλύψουν 
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την ̟αράνοµη συµ̟εριφορά του αυτουργού.   Τα στοιχεία αυτά  

α̟οδεικνύουν ότι ο 3ος κατηγορούµενος,  όχι µόνο δεν ̟αρέλειψε να 

̟αρέµβει για να ̟αρεµ̟οδίσει την υ̟εξαίρεση του Π. Σαξώνη,  αλλά 

αντιθέτως µε τις ενέργειές του διευκόλυνε τον έλεγχο του,  διατηρώντας στη 

θέση τους  άδολους υ̟αλλήλους και Προϊσταµένους (ενώ θα µ̟ορούσε να 

το̟οθετήσει άλλους, «µυηµένους» υ̟οτίθεται στο εγκληµατικό σχέδιο του Π. 

Σαξώνη)  και αλλάζοντας ̟έντε φορές τους Αντιδηµάρχους Οικονοµικών,  µε 

κίνδυνο να ανακαλύψουν τον υ̟εξαιρέτη (ενώ θα µ̟ορούσε να αναθέσει την 

Αντιδηµαρχία Οικονοµικών σε ̟ρόσω̟ο του α̟ολύτου ελέγχου του, 

«µυηµένο» υ̟οτίθεται και αυτό στην εγκληµατική δράση του Π. Σαξώνη).   

 

Προκειµένου να καταδειχθεί το έωλο  του ε̟ιχειρήµατος των δήθεν 

«κρίκων» της αυτής αλυσίδας,  υ̟ενθυµίζεται ότι ο εξετασθείς στο ακροατήριο 

Γ. Καραδήµος δήλωσε ότι όχι µόνο δεν έχει ο̟οιαδή̟οτε γνωριµία µε τον 3ο 

κατηγορούµενο, τότε ∆ήµαρχο,  αλλά αντιθέτως «ε̟ί  5µήνες ̟ροσ̟αθούσε 

να τον συναντήσει για ένα ̟ροσω̟ικό του θέµα, και τελικά δεν τα κατάφερε». 

Οµοίως ο εξετασθείς στο ακροατήριο Π. Πα̟αδό̟ουλος (αθωωθείς 

Προϊστάµενος της ∆νσης Οργανώσεως και Μεθόδων) δήλωσε ότι είδε τον τότε 

∆ήµαρχο, 3 φορές στη ζωή του,  ενώ ο ∆ντής της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας Θ. 

Γκόλας κατέθεσε  αφο̟λιστικά  ότι «ε̟ί διάστηµα 6 µηνών δεν είχε εισέλθει 

στο γραφείο του τότε ∆ηµάρχου, γιατί θεώρησε ότι τον έθιξε µε µία 

̟αρατήρηση του».  

 

Παράλληλα α̟ό την κατάθεση της  µάρτυρος κ. Τατάγια (η ο̟οία 

εξακολουθεί να εργάζεται στον ∆ήµο) ανεδείχθη ότι  ο 3ος  κατηγορούµενος  

ουδέ̟οτε εγκαθίδρυσε ένα σύστηµα µε στεγανά, αλλά υ̟ήρξε ̟άντοτε 

δεκτικός, ανοικτός και ̟ρόθυµος σε εισηγήσεις διοικητικών υ̟αλλήλων και 

στελεχών για την βελτίωση της λειτουργίας του ∆ήµου.  Σχετικά κατέθεσε την 

̟ροσω̟ική της εµ̟ειρία, ό̟ου  η υ̟οβληθείσα ̟ρότασή της για βελτίωση της 

υ̟ηρεσίας ̟ου υ̟ηρετούσε,  ̟άραυτα υλο̟οιήθηκε. Ε̟ι̟λέον στα 

αναγνωσθέντα έγγραφα ̟εριέχεται ̟ρόταση του ∆ντού της Ταµειακής 
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Υ̟ηρεσίας κ. Γκόλα µε αρ. 97846/64777/1/11/2005 για αναδιοργάνωση του 

Τµήµατος Εσόδων. Η  εισήγηση αυτή, ̟ου κατατέθηκε την 2-11-2005,  υ̟ήρξε 

η µοναδική της ∆/νσης Ταµειακής Υ̟ηρεσίας (σχετική η αναγνωσθείσα   α̟ό 

7-5-2008 βεβαίωση της κ. Γεωργακαράκου) και υλο̟οιήθηκε ̟άραυτα µε 

άµεση εισαγωγή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 8-11-2005, λήψη α̟όφασης 

έγκρισης τρο̟ο̟οίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας και 

δηµοσίευση στο ΦΕΚ (αρ. φύλλου 1798/21-12-2005)    

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ο κ. Γκόλας 

αναφέρθηκε σε υ̟οµνήσεις ̟ρος την ∆ιοίκηση σχετικά µε θέµατα ̟ου 

ά̟τονταν του χρόνου έκδοσης των ενταλµάτων ̟ληρωµής, της τηρήσεως των 

αναγκαίων λογιστικών βιβλίων κ.λ̟. Πρέ̟ει όµως να τονισθεί ότι α̟ό τα 

έγγραφα αυτά,  υ̟άρχουν µερικά ̟ου ανάγονται στο έτος 1998 (αρ. ̟ρωτ. 

55790/1796/28-8-1998 και 2518/26-11-1998) τα ο̟οία δεν έχουν σχέση µε τον 

3ο κατ/νο  ο ο̟οίος ανέλαβε τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου την 1-1-1999.  

Ε̟ι̟λέον στο έγγραφο µε αρ. ̟ρωτ. 55790/28-8-1998 ε̟ισηµαίνεται (σελ. 9 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ) ότι  «το Ταµείο του ∆ήµου δεν διεξάγει ως ̟ρος το 

λογιστικό µέρος της διαχείρισης την ταµειακή υ̟ηρεσία (̟ληρωµές-

εισ̟ράξεις) σύµφωνα µε το ισχύον νοµοθετικό καθεστώς και τις σχετικές 

εγκυκλίους. Ως ̟ρός το ουσιαστικό όµως µέρος της διαχείρισης (έσοδα-

έξοδα χρηµατικό υ̟όλοι̟ο) η ταµιακή υ̟ηρεσία διεξάγεται άψογα και 

αυτό ̟ροκύ̟τει α̟ό το κλείσιµο του ταµείου ̟ου γίνεται σε τακτά χρονικά 

διαστήµατα». Είναι ̟ροφανές ότι οι ε̟ισηµάνσεις του συντάκτη του 

εγγράφου αφορούν στο τυ̟ικό και όχι στο ουσιαστικό µέρος της διαχείρισης.  

Στη συνέχεια ακολούθησε µία σειρά α̟ό έγγραφα του κ. Γκόλα, (µετά την 

ανάληψη της δηµαρχίας του 3ου κατηγορούµενου) α̟ευθυνόµενα ̟ρος τον 

Αντιδήµαρχο Οικονοµικών  (υ̟΄αριθ. ̟ρωτ. 10555/326/10-2-1999,  3130/14-

11-2000, 21175/898/19-3-2001, 7924/1324/2-2-2006 )  και τούτο διότι, 

σύµφωνα µε τον αναγνωσθέντα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ Εσωτερικής Υ̟ηρεσίας του 

∆ήµου ο Προϊστάµενος της ∆νσης της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας    «̟ροετοιµάζει 

και υ̟οβάλλει  στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών (και όχι στον ∆ήµαρχο) 
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̟ροτάσεις για τη βελτίωση της Ταµειακής διαχείρισης» .     Μόνο δύο 

έγγραφα και ειδικότερα το υ̟  αρ. 16956/564/9-3-1999  και το 

48216/2034/13-7-1999 έγγραφα του Προϊσταµένου κ. Γκόλα κοινο̟οιήθηκαν 

στο γραφείο ∆ηµάρχου, ̟λήν όµως τα έγγραφα αυτά, ̟ου κοινο̟οιήθηκαν 

αναρµόδια στον 3ο κατηγορούµενο και µάλιστα τους ̟ρώτους µήνες της 

αναλήψεως των καθηκόντων του,  αφορούν  εντολές ̟ληρωµής  ̟ου 

εκδόθηκαν το έτος 1998,  για εργασίες  ̟ου εκτελέσθηκαν το έτος 1998.   

 

΄Οσον αφορά στα λοι̟ά έγγραφα του κ. Γκόλα, ( τα ο̟οία δεν 

κοινο̟οιήθηκαν στον 3ο κατηγορούµενο, αλλά µόνο στους Αντιδηµάρχους) 

και αφορούν στην ανάγκη εγκαίρου εκδόσεως χρηµατικών ενταλµάτων,  

υ̟ενθυµίζεται  ότι ο µάρτυς κατηγορίας κ. Χατζής κατέθεσε στο ακροατήριο 

ότι «και η διοίκηση του ∆ήµου ε̟ιθυµούσε την έγκαιρη έκδοση των σχετικών 

ενταλµάτων,  αλλά συναντούσε την αντίδραση των συνδικαλιστικών».  

 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι ο ∆ηµοτικός Ταµίας λογοδοτεί  δι εαυτόν και δια τα 

υ̟΄ αυτού εισ̟ρακτορικά και διαχειριστικά όργανα εις το Ελεγκτικό 

Συνέδριο  (άρθρο  3 ̟αρ. 15 του Κανονισµού της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας του 

∆ήµου) και όχι στη διοίκηση του ∆ήµου, γι΄ αυτό και σύµφωνα µε την 

αναγνωσθείσα στο ακροατήριο υ̟΄αριθ.  2/2012  α̟όφαση-̟ράξη του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, (σελ. 21..το γεγονός ότι ο ∆ηµοτικός Ταµίας υ̟έβαλε 

γρα̟τές αντιρρήσεις ..δεν αρκεί για να τον α̟αλλάξει της σχετικής δηµοσιολογιστικής 

ευθύνης, αφού δεν φρόντιζε µετά την εκτέλεση της εντολής για την έκδοση των 

αντιστοίχων χρηµατικών ενταλµάτων, για την α̟οστολή αυτών αµελλητί στον 

Ε̟ίτρο̟ο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ̟ροκειµένου να διενεργηθεί κατά ̟ροτεραιότητα 

κατασταλτικός έλεγχος».  

 

 

 

 



40 

 

ΝΟΜΙΚΗ ΑΒΑΣΙΜΟΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΜΕΣΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Στον Ποινικό Νόµο,  ̟ου ίσχυσε α̟ό της 24-7-1835 µέχρι την 31-12-

1950, υ̟ήρχε ρητή διάταξη (άρθρο 72) ̟ου ̟ροέβλε̟ε τις κατ΄ ιδίαν 

̟ερι̟τώσεις της συνεργείας και στην ̟αρ.  6 «.ως συνεργοί τιµωρούνται όσοι 

όντες υ̟όχρεοι δυνάµει του υ̟ουργήµατός των ή της δηµοσίας υ̟ηρεσίας των να 

εµ̟οδίσωσι την εκτέλεσιν αξιο̟οίνων ̟ράξεων δεν ηµ̟όδισαν αξιο̟οίνους ̟ράξεις, 

αίτινες έλαβον αρχήν ή ̟ροετοιµάσθησαν ενώ̟ιον των». Η διάταξη δεν υ̟άρχει 

̟λέον στον Ποινικό Κώδικα ,  εφόσον στην Αιτιολογική Έκθεση του Σχεδίου    

Ποινικού Κώδικα ε̟ισηµαίνεται α̟ό τον Εισηγητή του Γενικού Μέρους 

Καθηγητή Ηλιό̟ουλο ότι «µετά τον δοθέντα γενικό ορισµόν της συνεργείας 

κρίνοµεν ̟εριττήν ̟άσαν εν τω νόµω αναγραφήν ειδικών ̟ερι̟τώσεων, ̟ολλώ δε 

µάλλον την εν τω ισχύοντι Νόµω µακρά ̟ερι̟τωσιολογία του άρθρου  72, . ∆ιότι ως 

έργον της Ε̟ιστήµης εθεωρήθη ̟ανταχού η διάκρισις των διαφόρων  µορφών της 

συνεργείας,  ως έργον δε του ∆ικαστού  , ίνα εν εκάστη ειδική ̟ερι̟τώσει  εξεύρη άν 

αύτη εκ̟ληροί τους όρους του νόµου.» 

 

Η ά̟οψη ορισµένων θεωρητικών ( Ανδρουλάκη  Ν «Η ̟αράλειψη ως 

µορφή αξιό̟οινης συµ̟εριφοράς 1983». Φιλι̟̟ίδη Τηλ. Ψυχολογία και 

Ποινικό ∆ίκαιο. στον τιµητικό τόµο «Μνήµη Ν. Χωραφά, Η.Γάφου, 

Κων.Γαρδίκα» Τόµος ΙΙ, 1986, 301 » είναι ότι  δεν υ̟άρχει συνέργεια δια 

̟αραλείψεως. Βεβαίως,  η νοµολογία των δικαστηρίων δέχεται τέτοια µορφή 

συµµετοχής ( στις ̟ερισσότερες όµως των ̟ερι̟τώσεων αυτών εµφανίζεται ως 

κοινό χαρακτηριστικό γνώρισµα  ότι η κυρία ̟ράξη του εγκλήµατος τελείται 

ενώ̟ιον του δια ̟αραλείψεως συνεργού). 

 

Ανεξάρτητα α̟ό  την δογµατική και ε̟ιστηµονική αµφισβήτηση  (της 

τελέσεως αµέσου συνεργείας δια ̟αραλείψεως)  στην  ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση 

α̟οδίδεται στον 3ο κατηγορούµενο κατηγορία αµέσου συνεργείας, υ̟ό τα 

αδιαµφισβήτητα δεδοµένα  ότι 1)  η τέλεση της κυρίας ̟ράξεως δεν λαµβάνει 

χώρα ενώ̟ιον του και 2) δεν υ̟άρχει οιαδή̟οτε ̟ροσω̟ική ε̟αφή του  µε 
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τον αυτουργό της κυρίας ̟ράξεως.  Τέτοια ̟ροσω̟ική ε̟αφή , στη διάρκεια 

της ο̟οίας ο 3ος να κατέστη γνώστης της εγκληµατικής συµ̟εριφοράς και να 

εκδήλωσε την βούληση να συµ̟ράξει στην ̟ραγµάτωσή της, δεν 

αναδεικνύεται α̟ό  ο̟οιαδή̟οτε α̟οδεικτικό στοιχείο, ούτε κάν α̟ό την 

ψευδολογία των καταθέσεων του αυτουργού .  

 

Περαιτέρω, κατά την κρίση της εκκαλουµένης α̟οφάσεως κηρύσσεται 

ένοχος αµέσου συνεργείας, διότι « …ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υ̟οχρέωση να 

̟ροστατεύει την ̟εριουσία του δήµου ̟ου διοικούσε ,  γνωρίζοντας ότι ένα υ̟άλληλος 

µέλει να υ̟εξαιρεί , ̟αρά ταύτα τον άφηνε ηθεληµένα να ̟αραλαµβάνει τα χρήµατα σε 

µετρητά και στη συνέχεια να τα ιδιο̟οιείται». 

 

ΟΜΩΣ σε ο̟οιοδή̟οτε σηµείο της αιτιολογίας δεν καταγράφεται  (και 

ευλόγως) η ρητή διάταξη, η ο̟οία στηρίζει την ιδιαίτερη νοµική υ̟οχρέωση 

του 3ου  κατηγορουµένου.  Οι αναφερόµενες στο σκε̟τικό της (σελ. 2197-

2198) διατάξεις του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων (86 ̟αρ. 1 ,  178)  

θεσ̟ίζουν τις γ ε ν ι κ έ ς  αρµοδιότητες του δηµάρχου, ο  ο̟οίος ως 

εκτελεστικό όργανο, εκ̟ροσω̟εί τον ∆ήµο ενώ̟ιον των ∆ικαστηρίων και 

̟άσης άλλης αρχής, εκτελεί τις α̟οφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 

̟ροΐσταται των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου και δίνει τις κατευθύνσεις της 

εφαρµοστέας ̟ολιτικής.   Με δεδοµένη την ευρύτατη διάρθρωση του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, την ύ̟αρξη ̟ολλα̟λών τµηµάτων και διευθύνσεων, 

ε̟ιφορτισµένων µε τον έλεγχο  της οικονοµικής διαχείρισης και τον έλεγχο 

των υ̟αλλήλων ̟ου υ̟όκεινται σ΄ αυτές, µε δεδοµένο εκ της δικογραφίας τον 

διορισµό Αντιδηµάρχων Οικονοµικών µε εκχωρηµένες α̟ό τον ∆ήµαρχο σ΄ 

αυτούς όλες τις αρµοδιότητες ελέγχου, ε̟ίβλεψης, ε̟ο̟τείας και ενάσκησης 

της οικονοµικής διαχείρισης, δεν υφίσταται στάδιο ιδιαίτερης νοµικής 

υ̟οχρέωσης ΚΑΙ του ∆ηµάρχου (ΑΠ 451/2013). 

 

Είναι άξιο ̟ροσοχής ότι σελ. 2180 του σκε̟τικού το ∆ικαστήριο δέχεται 

ότι οι αντιδήµαρχοι των οικονοµικών ,  « λόγω της εκχωρήσεως των 



42 

 

σχετικών αρµοδιοτήτων α̟ό το δήµαρχο, ̟ροϊσταντο των οικονοµικών 

υ̟ηρεσιών του δήµου», ̟λήν όµως «ουδεµία ανάµιξη (µε ̟αροχή θετικής βοήθειας 

ή ̟αραλείψεως) α̟οδείχθηκε ότι είχαν στην εγκληµατική δραστηριότητα του Σαξώνη.»    

Το ίδια ε̟αναλαµβάνεται σε ε̟όµενο σηµείο του σκε̟τικού (σελ.  2181) «θα 

µ̟ορούσε να γίνει σκέψη ότι είναι ̟ροϊστάµενοι των οικονοµικών υ̟ηρεσιών, 

µε την αιτιολογία ότι κατά το µέτρο ̟ου τους µεταβιβάσθηκε η εξουσία του 

δηµάρχου γίνονται ̟ροϊστάµενοι των υ̟ηρεσιών αυτών, αφού µε το άρθ 86 

̟αρ. 1 ̟ερ. γ΄ν. 3463/2005 ο δήµαρχος είναι ̟ροϊστάµενος των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου 

και τις διευθύνει» . Στη συνέχεια το ∆ικαστήριο δέχεται ότι οι εκάστοτε 

αντιδήµαρχοι οικονοµικών   « α̟ό την υ̟ηρεσιακή ̟ληροφόρηση ̟ου είχαν µε την 

κοινο̟οίηση (και)  σ΄ αυτούς του Ηµερήσιου ∆ελτίου Ταµείου , σε συνδυασµό µε την 

Ηµερήσια Κατάσταση Πληρωµών των διαχειριστών µ̟ορούσαν να ̟ληροφορηθούν  τα 

µετρητά ̟ου ο διευθυντής της ταµειακής υ̟ηρεσίας ̟αρέδινε στον Παν. Σαξώνη, ̟λην 

όµως αγνοούσαν τις ̟εραιτέρω κινήσεις αυτού,  και ε̟ειδή δεν ήταν αναγκαία η 

συµµετοχή του εκάστοτε οικονοµικού αντιδηµάρχου, δεδοµένου ότι αρκούσε η 

̟αρεχόµενη βοήθεια και κάλυψη του ∆ιευθυντή της Ταµειακής, ουδείς λόγος 

συνέτρεχε να γνωστο̟οιηθεί και σ΄ αυτούς α̟ό τον Μ. Λεµούσια το όλο σχέδιο». Τέλος 

το δικαστήριο δέχεται ότι «θα µ̟ορούσαν βεβαίως οι αντιδήµαρχοι στα ̟λαίσια των 

αρµοδιοτήτων τους να ενεργήσουν ̟ρολη̟τικά ένα έκτακτο έλεγχο στη διαχείριση του 

Π. Σαξώνη ή ακόµη και να διατάξουν την ̟αύση χορήγησης µετρητών ως 

µέσο ̟ληρωµής  αναχρονιστικό και ευε̟ίφορο σε υ̟εξαιρέσεις, ̟λήν όµως οι 

̟αραλείψεις τους αυτές δεν έγιναν ηθεληµένα και εν γνώσει των ενεργειών του δράστη 

̟ρος υ̟οβοήθησή του..». 

 

΄Ετσι όµως αναδεικνύεται η νοµική και ουσιαστική ̟ληµµέλεια της 

̟ρωτόδικης καταδίκης του  3ου  κατηγορουµένου, εφόσον  : 

 α) κατά τις ̟αραδοχές του ∆ικαστηρίου µε την εκχώρηση των 

αρµοδιοτήτων α̟ό τον ∆ήµαρχο, οι Αντιδήµαρχοι οικονοµικών είχαν 

καταστεί ̟ροϊστάµενοι των οικονοµικών υ̟ηρεσιών, ο̟ότε δεν κατελεί̟ετο 

̟αράλληλο στάδιο αρµοδιότητας και για τον 3ο κατηγορούµενο 
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 β) η συλλογιστική του ∆ικαστηρίου ότι   ̟αρείχε συνέργεια (δια 

̟αραλείψεως) υ̟ό την έννοια ότι « α̟έφευγε να ̟αρέµβει για να ̟αρεµ̟οδίσει τον 

δράστη και να α̟οτρέψει την υ̟εξαίρεση» αντιβαίνει ̟ρος την θέση του 

∆ικαστηρίου ότι « για την τέλεση της υ̟εξαίρεσης αρκούσε η βοήθεια και κάλυψη 

του ∆ιευθυντού της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας, και δεν ήταν αναγκαία η συµµετοχή του 

Αντιδηµάρχου » (̟ολύ δε ̟ερισσότερο του ∆ηµάρχου) 

  γ) η  σκέψη του ∆ικαστηρίου  ότι «θα µ̟ορούσαν οι αντιδήµαρχοι να 

διατάξουν έκτακτο έλεγχο ή  την ̟αύση χορήγησης µετρητών»  καθιστά 

̟ροφανές ότι οι αρµοδιότητες αυτές ανήκαν στους αντιδηµάρχους, και δεν 

υ̟ήρχε  ̟αράλληλη , συντρέχουσα  αρµοδιότητα του τότε ∆ηµάρχου. 

 

Είναι ιδιαίτερα εντυ̟ωσιακό ότι κατά την κρίση του ∆ικαστηρίου οι 

Αντιδήµαρχοι «δεν εκδήλωσαν συνδροµή δια ̟αραλείψεως, ̟αρά το ότι δεν 

διέταξαν την ̟αύση χορήγησης µετρητών» .   

 

ΟΜΩΣ κατά την αντιφατική και ακατάλη̟τη κρίση του ∆ικαστηρίου ο 

3ος   κατηγορούµενος, ο ο̟οίος ως ∆ήµαρχος , εξέδωσε α̟οφάσεις 

χορηγήσεως χ ρ η µ ά τ ω ν (όχι α̟αραίτητα µετρητών) στους διαχειριστές , ο 

3ος  κατηγορούµενος ̟ου α̟ό το έτος 2002  ε ξ ή ρ ε σ ε  τον Σαξώνη α̟ό την 

λήψη χρηµάτων κρίνεται άµεσος συνεργός στην υ̟εξαίρεση «δια 

̟αραλείψεως», εγκειµένης στο ότι  «δεν εξέδωσε εντολή ̟αύσης χορήγησης 

µετρητών» !! 

 

ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΣ ΑΡΘΡΟΥ 211 Α ΚΠ∆ 

ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΩΝ –ΑΠΟΛΟΓΙΩΝ Π. ΣΑΞΩΝΗ 

Σύµφωνα µε την διάταξη του άρθρου 211 Α ΚΠοιν∆  το ο̟οίο 

̟ροστέθηκε µε το άρθρο 2 ̟αρ. 8 του ν. 2408/1996, "µόνη η µαρτυρική 
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κατάθεση ή η α̟ολογία ̟ροσώ̟ου συγκατηγορουµένου για την ίδια ̟ράξη 

δεν είναι αρκετή για την καταδίκη του κατηγορουµένου". Α̟ό τη διάταξη 

αυτή, η ̟αραβίαση της ο̟οίας ε̟ιφέρει α̟όλυτη ακυρότητα της διαδικασίας 

στο ακροατήριο, κατ' άρθρο 171 ̟αρ. 1 δ του ΚΠοιν∆, ̟ροκύ̟τει ότι 

εισάγεται α̟αγόρευση της α̟οδεικτικής αξιο̟οιήσεως, για την καταδίκη του 

κατηγορουµένου, της µαρτυρικής καταθέσεως ή της α̟ολογίας 

συγκατηγορουµένου, καθώς ε̟ίσης και των µαρτυρικών καταθέσεων άλλων 

̟ροσώ̟ων, τα ο̟οία, ως µοναδική ̟ηγή ̟ληροφορήσεώς τους, έχουν τον 

συγκατηγορούµενο, γιατί αυτές δεν µ̟ορούν να έχουν την αξιο̟ιστία της 

αµέσου γνώσεως.  ∆εν είναι τυχαίο ότι ο νοµοθέτης µε την διάταξη του 

άρθρου 211Α θέσ̟ισε ένα ̟εριορισµό στην αρχή της ηθικής α̟οδείξεως , 

ορίζοντας ότι οι καταθέσεις συγκατηγορουµένων για την ίδια ̟ράξη δεν 

ε̟ιτρέ̟εται να α̟οτελούν α̟οκλειστικά α̟οδεικτικά ερείσµατα µιάς 

καταδίκης. Και αυτό γιατί (ό̟ως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ε̟ί του 

σχεδίου νόµου ̟ου ψηφίσθηκε και δηµοσιεύθηκε ως ν. 2408/96) η 

̟ροσ̟άθεια του συγκατηγορουµένου να ελαφρύνει τη θέση του µ̟ορεί να 

α̟οτελέσει κίνητρο για ψευδείς καταθέσεις σε βάρος άλλων 

συγκατηγορουµένων.  Συνε̟ώς δεν νοείται καταδίκη ενός ̟ροσώ̟ου αν, 

̟έρα α̟ό την µαρτυρική κατάθεση-α̟ολογία ενός συγκατηγορουµένου 

του, δεν έχουν ̟ροκύψει άλλα στοιχεία σε βάρος του. Η ̟αραδοχή της 

τέλεσης της ̟ράξεως α̟ό ένα κατηγορούµενο και η κατανοµή ευθυνών και 

στους λοι̟ούς συγκατηγορουµένους του δεν µ̟ορεί να ληφθεί υ̟όψη. Το 

∆ικαστήριο δεν µ̟ορεί να λάβει υ̟όψη του, να αξιολογήσει και να εκτιµήσει 

τέτοια α̟ολογία κατηγορουµένου, η ο̟οία αναφέρεται σε άλλον 

συγκατηγορούµενό του, εφόσον αυτή δεν διασταυρώνεται α̟ό άλλο στοιχείο 

της δικογραφίας .  Παγίως η νοµολογία των δικαστηρίων της ουσίας και του 

Ανωτάτου Ακυρωτικού (ΑΠ 1278/2012) έχουν κρίνει ότι δεν µ̟ορεί το 

δικαστήριο να οδηγηθεί στην καταδίκη ενός κατηγορουµένου, στηριζόµενο 

α̟οκλειστικά στην κατάθεση-α̟ολογία ενός συγκατηγορουµένου ή σε όσα 

αυτός έχει αναφέρει σε άλλους µάρτυρες  εφόσον δεν υ̟άρχουν άλλες 
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διασταυρωτικές µαρτυρικές καταθέσεις ή άλλα έγγραφα καταδηλωτικά της 

ενοχής.  

Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, δεν υ̟άρχει ούτε ένας µάρτυς, ούτε ένα 

εµ̟λεκόµενο ̟ρόσω̟ο, ούτε ένα έγγραφο, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι ο 

3ος κατ/νος υ̟ό την τότε ιδιότητά του ως δηµάρχου Θεσσαλονίκης γνώριζε 

την ̟αράνοµη δραστηριότητα του Παναγιώτη Σαξώνη και συνέβαλε µε την 

συµβολή του στην ̟ραγµάτωσή της. 

 

Μοναδική εξαίρεση α̟οτελούν ορισµένα σηµεία α̟ό τις καταθέσεις-

α̟ολογίες του κατηγορουµένου Π. Σαξώνη, στα ο̟οία ισχυρίζεται 

ψευδέστατα (και ̟άντοτε υ̟αινικτικά) ότι και ο ∆ήµαρχος «γνώριζε» την 

̟αράνοµη δραστηριότητά του.  

 

Τα σηµεία αυτά όχι µόνο δεν διασταυρώνονται α̟ό ο̟οιοδή̟οτε άλλο 

στοιχείο της δικογραφίας, αλλά διαψεύδονται και αναιρούνται α̟ό τον ίδιο 

τον Π Σαξώνη στις ε̟όµενες καταθέσεις-α̟ολογίες  του . 

 

Για το λόγο αυτό : α) ̟αρατίθενται στη συνέχεια  όλες οι ψευδολογίες 

του Π. Σαξώνη στην διαδροµή των µέχρι σήµερα καταθέσεων-α̟ολογιών του 

β) αναφέρονται τα ̟ρόσω̟α , τα ο̟οία ενέ̟λεξε, ως δήθεν «γνώστες» της 

̟αράνοµης δραστηριότητάς του, ορισµένα α̟ό τα ο̟οία στη συνέχεια τα 

«α̟ενοχο̟οίησε» ο ίδιος ή κρίθηκαν αθώα α̟ό το ̟ρωτόδικο  δικαστήριο γ) 

ε̟ισηµαίνονται οι κραυγαλέες αντιφάσεις των καταθέσεων και α̟ολογιών 

του, αναφορικά µε τον  3ο κατηγορούµενο. 

 

 

ΠΡΩΤΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 
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Εξεταζόµενος την 7 Μαρτίου 2008 ενώ̟ιον της Οικ Ε̟ιθεωρήτριας 

καταθέτει «..̟ροκειµένου να τακτο̟οιηθεί λογιστικά το άνοιγµα α̟ό την µη καταβολή 

των εισφορών οδηγήθηκα στο συµ̟λήρωµα των ελλειµµάτων µε ̟λαστά έγγραφα και 

συγκεκριµένα στις α̟οδείξεις κατάθεσης της Εθνικής Τρά̟εζας και ΣΕ 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΕΝΤΥΠΟ. Αν θυµάµαι καλά συνέταξα ̟ερί̟ου 20 

α̟οδείξεις σε διάστηµα α̟ό 2003 έως 2007 αφού το άνοιγµα εντο̟ίσθηκε το 2003 

και εντεύθεν». 

 

Ό̟ως όµως α̟εδείχθη α̟ό τον έλεγχο ̟ου ακολούθησε, τα ̟λαστά 

έγγραφα ̟ου συνέταξε, δεν ήταν «α̟οκλειστικά και µόνο οι  20 ̟ερί̟ου 

α̟οδείξεις της Εθνικής»,   ούτε αφορούσαν «στο διάστηµα α̟ό 2003 έως 

2007». 

 

 Στην ̟ραγµατικότητα :  

α) το έτος 2000 ο Π. Σαξώνης συνέταξε δέκα τρείς (13) ̟λαστές 

̟ροσωρινές δηλώσεις  α̟οδόσεως ̟αρακρατούµενων φόρων,  

α̟ευθυνόµενες ̟ρος την Θ΄ ∆ΟΥ  

β) το έτος 2001 συνέταξε δύο (2) ̟λαστά δι̟λότυ̟α είσ̟ραξης της 

∆ΟΥ Νεά̟ολης και ένα  (1) ̟λαστό δι̟λότυ̟ο είσ̟ραξης του Ταµείου 

Σύνταξης 

γ) το έτος  2002 συνέταξε τρία (3) ̟λαστά δι̟λότυ̟α είσ̟ραξης του 

Ταµείου Σύνταξης 

δ) το έτος 2003  συνέταξε ε̟τά (7) δι̟λότυ̟α είσ̟ραξης 

̟αρακρατούµενων φόρων, 

ε) το έτος 2004   συνέταξε έξι (6)  ̟λαστές ̟ροσωρινές δηλώσεις 

α̟όδοσης φόρων και µία (1)  ̟λαστή οριστική δήλωση α̟όδοσης φόρων 
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στ) το έτος 2005 συνέταξε  ̟έντε (5) ̟λαστές ̟ροσωρινές δηλώσεις, 

δύο (2) ̟λαστές οριστικές δηλώσεις α̟όδοσης φόρου και  ε̟τά (7) ̟λαστά 

δι̟λότυ̟α είσ̟ραξης της Θ΄∆ΥΟ ,  

ζ) το έτος 2006 συνέταξε δύο (2)  ̟λαστές ̟ροσωρινές δηλώσεις 

α̟όδοσης φόρων, δύο (2)  ̟λαστές οριστικές δηλώσεις   και  έντεκα (11) 

̟λαστά δι̟λότυ̟α είσ̟ραξης της Θ΄∆ΥΟ,  

η)  το έτος 2007 συνέταξε  δύο (2) ̟λαστές ̟ροσωρινές δηλώσεις  , µία 

(1) ̟λαστή οριστική δήλωση α̟όδοσης και έξι (6) ̟λαστά δι̟λότυ̟α 

είσ̟ραξης της Θ΄∆ΟΥ.  

Συνε̟ώς ο «α̟ολογισµός» των ̟λαστών εγγράφων του Π. Σαξώνη δεν 

είναι οι «20 ̟ερί̟ου α̟οδείξεις της ΕΤΕ» και «κανένα άλλο έντυ̟ο», «µε 

αναγωγή στο διάστηµα 2003-2007», ό̟ως ψευδώς ισχυρίσθηκε στην α̟ό 7-3-

08 κατάθεσή του,  αλλά αριθµεί 34 ̟λαστές δ η λ ώ σ ε ι ς α̟όδοσης φόρου 

(̟ροσωρινές και οριστικές) µε αφετηρία το έτος 2000,   39 ̟λαστά                      

δ ι ̟ λ ό τ υ ̟ α είσ̟ραξης  του Ταµείου Σύνταξης , µε αφετηρία το έτος 2001 

και 25 ̟λαστές α̟οδείξεις της ΕΤΕ  ! 

 

∆ΕΥΤΕΡΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 Εξεταζόµενος την 7/3/2008  καταθέτει « α̟ό ̟αλαιότερο έλεγχο ̟ου έγινε 

το έτος 2002 α̟οκαλύφθηκαν α̟ό ανθρώ̟ους του Σ∆ΟΕ ̟ου ήλθαν για έλεγχο, 

δεκάδες ̟λαστών και εικονικών τιµολογίων, εκδόσεως των εταιριών 

ΠΑΓΩΝΗΣ ΑΤΕ  ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ συµφερόντων του Βασιλείου Παγώνη. Ο έλεγχος 

σταµάτησε µε άνωθεν ̟αρέµβαση και δεν γνωρίζω συγκεκριµένα ̟ρόσω̟α αλλά δεν 

εξεδόθη ̟όρισµα του ελέγχου και δεν καταλογίσθηκαν  ̟αραβάσεις και ευθύνες». 

 

Ό̟ως όµως κατέδειξε η ακροαµατική διαδικασία, κατά τον έλεγχο των 

φορολογικών ̟αραστατικών του ∆ήµου δεν βρέθηκε ούτε ένα ̟λαστό ή 

εικονικό τιµολόγιο. Σχετική υ̟ήρξε η κατάθεση του µάρτυρα της ̟ολιτικής 
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αγωγής Χασδάι Κα̟όν, τόσο ενώ̟ιον του ̟ρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου (σελ. 

538 ̟ρακτικών…∆εν βρήκαµε κανένα εικονικό η ̟λαστό τιµολόγιο. ∆εν 

ξέρω τι βρήκε η Τσεµ̟ερά. Στην έρευνα τη δική µου δεν δια̟ίστωσα κανένα 

τέτοιο». Την ίδια θέση ε̟ιβεβαίωσε ο κ. Κα̟όν εξεταζόµενος και ενώ̟ιον του 

∆ικαστηρίου Σας. Την ίδια ακριβώς θέση (̟ερί της ανυ̟αρξίας οιουδή̟οτε 

̟λαστού ή εικονικού στοιχείου) ε̟ιβεβαίωσαν και οι µάρτυρες Μ. 

Θεοδωρο̟ούλου και Γιδαράκου (ε̟ιθεωρήτριες Οικονοµικών).  

 

ΤΡΙΤΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Εξεταζόµενος την 7/3/2008 και στην ερώτηση αν ̟ρίν το 2003, δηλαδή 

α̟ό το 2002 και έµ̟ροσθεν τα Ταµεία είναι τακτο̟οιηµένα,  α̟αντά «.. όσον 

αφορά τις εισφορές των ασφαλισµένων και την α̟όδοσή τους και ότι άλλο είχα στην 

αρµοδιότητά µου (κρατήσεις ̟ροµηθευτών, υ̟έρ τρίτων κ.λ.̟. είναι ̟λήρως 

τακτο̟οιηµένες άσχετα µε την ύ̟αρξη εικονικών τιµολογίων ό̟ως ̟ροανέφερα..». 

 

Ό̟ως όµως κατέδειξε  η διαδικασία στο ακροατήριο (αναγνωσθείσα 

έκθεση Μόσχογλου-Σκαµ̟αρδώνη) στα έτη 2000-2001, 2002 ανευρέθησαν 

ανύ̟αρκτες α̟οδείξεις του ΤΑ∆ΚΥ Προµηθευτών, ΤΑ∆ΚΥ υ̟αλλήλων , 

ΤΥ∆ΚΥ υ̟αλλήλων κλ.̟.  Με τον τρό̟ο αυτό «τακτο̟οίησε ̟λήρως» τις 

οφειλές του ∆ήµου ! 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Εξεταζόµενος την 7/3/2008 στην ερώτηση «̟οιος ήταν ο λόγος αν 

υ̟ήρχε κά̟οιος λόγος οιασδή̟οτε µορφής ̟ου ενώ γνωρίζατε ότι κάνατε 

ενέργειες ̟ου δεν ̟ροβλε̟όταν α̟ό το νόµο δεν διαµαρτυρόσασταν και δεν 

ζητούσατε την αλλαγή αντικειµένου»  α̟αντά : 
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«..Λόγω της χαλαρότητας στην εκτέλεση των καθηκόντων µου α̟ό 

α̟όψεως ωραρίου και δέσµευσης  σε συγκεκριµένο χώρο, καθώς και η 

ε̟ικοινωνία µου µε τους διάφορους Οργανισµούς, Τρά̟εζες, κ.λ.̟. 

υ̟ηρεσίες ̟ου ε̟ικοινωνούσα, µου ̟αρείχαν µία άνεση κοινωνική και 

̟ροσω̟ική, καθώς και οι γνωριµίες µου µε τους Προϊσταµένους , τους 

Αντιδηµάρχους λόγω της φύσης του αντικειµένου. Πίστευα σε βαθµό 

βεβαιότητας ότι εκτελούσα τις εντολές ̟ου µου εδίδοντο α̟ό τους ανωτέρους µου, 

τύγχανα της α̟όλυτης α̟οδοχής του και ̟ιστεύω ότι η κατάσταση ό̟ως εξελίχθηκε θα 

εξυ̟ηρετείται ̟άλι α̟ό ένα άτοµο το ο̟οίο θα το̟οθετηθεί στη θέση µου και ήδη αυτό 

έγινε µε α̟όφαση δηµάρχου ̟ου µε α̟αλλάσσει των καθηκόντων µου και 

διορίζει ως διαχειριστή τον Αλέξιο Καστανά. Πίστευα δε ̟ε̟λανηµένα ότι εφόσον οι 

∆ιευθυντές µου ενεργούσαν µ΄ αυτόν τον τρό̟ο χωρίς να ̟αρατηρηθώ καθ΄ 

οιονδή̟οτε τρό̟ο ότι ενεργώ εντός των ορίων των καθηκόντων µου µε τη δική τους 

υ̟όδειξη και συνεργασία..» 

 

Στην κατάθεση αυτή  ο Σαξώνης : 

 α) καταγράφει ως κίνητρο τέλεσης της ̟ράξης  την «χαλαρότητα του 

ωραρίου του» την «ε̟ικοινωνία του µε διάφορους οργανισµούς, τρά̟εζες, 

υ̟ηρεσίες» την «κοινωνική και ̟ροσω̟ική του άνεση» τις «γνωριµίες του µε 

τους Προϊσταµένους και αντιδηµάρχους»   ! 

 β) οµολογεί ότι ήδη την ηµέρα ̟ου εξετάζεται (7/3/2008) έχει 

α̟αλλαγεί των καθηκόντων του µε α̟όφαση του δηµάρχου (3ου 

κατηγορουµένου) 

γ) ισχυρίζεται ότι ενεργούσε  µε την «υ̟όδειξη των ∆ιευθυντών του».  

 

Ακολουθεί η  α̟ό 19/5/2010  α̟ολογία του ενώ̟ιον του Ανακριτού,  

ό̟ου εγκαταλεί̟ει το κίνητρο της «χαλαρότητας, της κοινωνικής άνεσης, των 

γνωριµιών κ.λ.̟» και ισχυρίζεται ότι ̟ροέβη στην ̟ράξη κατό̟ιν ̟ρότασης 
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̟ου του εγένετο α̟ό τον κ. Λεµούσια «µόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του»  και 

συµ̟ληρώνει    « ..Για τα δικά µου ωφελήµατα δεν είχαµε κάνει συγκεκριµένη 

συµφωνία, αλλά µου έδινε ο ίδιος (Λεµούσιας)  σε άλλους χρόνους διάφορα 

̟οσά κατά την κρίση του. Το σύνολο των χρηµάτων ̟ου έλαβα α̟ό αυτόν ανέρχεται 

σε ̟ερί̟ου 1.000.000 ευρώ, γι΄αυτό και α̟οδέχοµαι την κατηγορία της υ̟εξαίρεσης 

για το ̟οσό αυτό…» 

 

Ακολουθεί η α̟ολογία του στο ακροατήριο του ̟ρωτοβαθµίου 

∆ικαστηρίου, στο ο̟οίο εγκαταλεί̟ει τον ισχυρισµό ότι ο Λεµούσιας του  

έδινε «χωρίς συµφωνία, διάφορα ̟οσά, κατά την κρίση του» και ισχυρίζεται 

ότι έ̟αιρνε και ο ίδιος ωφελήµατα, τα ο̟οία τα καθορίζει µάλιστα  σε ένα 

̟οσοστό   10 %  και ̟ροσθέτει «  (σελ. 1495 ̟ρακτικών) «το ̟οσοστό µου του    

10 % ήταν συµφωνηµένο» !.  

 

Στην ίδια α̟ολογία του (σελ. 1471 ̟ρακτικών ) εγκαταλεί̟ει τον 

ισχυρισµό ότι ο ίδιος έλαβε συνολικά 1.000.000 ευρώ και ισχυρίζεται «.. δεν 

µ̟όρεσα να κάνω καµία ̟αρέµβαση για να το σταµατήσω όλο αυτό, διότι τότε άρχισα να 

̟αίρνω και εγώ το 10 % α̟ό τα χρήµατα αυτά, ̟ου ήταν µεγάλο ̟οσό . Σε ευρώ δηλαδή 

αντιστοιχούσαν σε  2,5 - 3- 3,5 εκατοµµύρια …»! 

 

ΠΕΜΠΤΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Α̟ολογούµενος ενώ̟ιον του Ανακριτού την 19η Μαίου 2010, 

ισχυρίζεται «.. Στην ̟ραγµατικότητα τα ̟οσά αυτά δεν ̟ήγαιναν στα Ταµεία, αλλά τα 

̟αρέδιδα ο ίδιος στα χέρια του Λεµούσια µια φορά κάθε εβδοµάδα». 

 

Α̟ολογούµενος στο ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο (σελ. 1495 ̟ρακτικών) 

ισχυρίζεται «…..Θυµήθηκα ότι δεν του έδινα τα λεφτά µία φορά την εβδοµάδα, αλλά 
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µία φορά στις δέκα ̟έντε ηµέρες,  όταν αυξήθηκε το ̟οσό ̟ου του έδινα.  Για µένα 

είναι το ίδιο. Μια φορά το µήνα του έδινα τα χρήµατα στα δύο ̟ρώτα χρόνια και 

µιλάµε για 5-6.000.000 δραχµές. Μετά έγινε µία φορά στις 15 ηµέρες….» ! 

 

ΕΚΤΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Α̟ολογούµενος συµ̟ληρωµατικά  ενώ̟ιον του κ. Ανακριτού την 

25/5/2011 και ερωτώµενος για τον ρόλο του Γ. Γραµµατέα στην διαχείριση 

των υ̟έρ τρίτων εισφορών α̟αντά «..Ο κ. Λεµούσιας ̟ρωτοστατούσε στη 

διαχείριση των οικονοµικών του ∆ήµου και συγκεκριµένα εξέδιδε εκατοντάδες 

̟ρόχειρα ιδιόγραφα σηµειώµατα µε υ̟ογραφή δική του και την ̟αραγγελία για 

την λήψη χρηµατικών ̟οσών α̟ό εµένα». 

 

Ό̟ως  όµως ̟λήρως α̟οδεικνύεται α̟ό την δικογραφία, ∆ΕΝ υ̟άρχει 

ούτε ένα τέτοιο ̟ρόχειρο ιδιόγραφο σηµείωµα του Μ. Λεµούσια ̟ρος τον 

Π. Σαξώνη. 

 

Παρά ταύτα η ψευδής  αναφορά του Σαξώνη ̟ερί «εκατοντάδων 

ιδιογράφων και ενυ̟ογράφων σηµειωµάτων» όχι α̟λώς συνεκτιµήθηκε, 

αλλά α̟ετέλεσε το «ιδιαίτερο χαρακτηριστικό» της ̟ράξης , το ο̟οίο 

ανεγράφη στο εκδοθέν σε βάρος του Μ. Λεµούσια ένταλµα ̟ροσωρινής 

κρατήσεως, ενώ ε̟ανελήφθη στο ̟αρα̟εµ̟τικό βούλευµα του Συµβουλίου 

Εφετών Θεσσαλονίκης!  

 

 ΕΒ∆ΟΜΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Α̟ολογούµενος ενώ̟ιον του ̟ρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου (σελ. 1469-

1470) αρνήθηκε ότι ̟ροέβη στην ̟λαστογράφηση των ̟αραστατικών του 

έτους 1998 ισχυριζόµενος «…Το έτος 1999 βρήκα τη λύση της ̟λαστογραφίας. Το 
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έτος 1998 δεν υ̟ήρχε ̟λαστό. Τα ̟αραστατικά εκείνα του έτους 1998 είναι 

γνήσια Εφόσον τα ̟αραστατικά µου όλα βρίσκονται στο χρηµατοκιβώτιο του 

∆ιευθυντή, τα έχω ̟αραδώσει, εγώ ̟ώς να τα ̟λαστογραφήσω ; Tα συγκεκριµένα 

̟αραστατικά του έτους 1998 δεν είναι δικά µου. Όταν µου τά έδειξε η κ. 

Τσεµ̟ερά της εί̟α ότι δεν είναι δικά µου. Τώρα ̟ώς βγήκαν α̟ό την 

̟ροηγούµενη χρήση δεν ξέρω ». 

 

Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ̟ροέκυψε ότι τα ̟αραστατικά 

των ̟ροηγούµενων ετών ουδέ̟οτε φυλάσσονταν στο «χρηµατοκιβώτιο» του 

∆ιευθυντή, αλλά ̟αρέµεναν σε ένα αρχείο, στο ο̟οίο είχε α̟όλυτη ̟ρόσβαση 

ο Π. Σαξώνης. Χαρακτηριστική ̟ερί αυτού υ̟ήρξε η κατάθεση της κ. 

Χριστοφορίδου-Κουρµ̟έτη, η ο̟οία δήλωσε χαρακτηριστικά ότι όταν 

ξέσ̟ασε το σκάνδαλο έσ̟ευσε η ίδια στο αρχείο, αναζητώντας φακέλους , 

φοβούµενη ότι ο Σαξώνης θα έχει υ̟εξαγάγει έγγραφα α̟ό το ̟εριεχόµενό 

τους.  Την ακώλυτη και ελεύθερη ̟ρόσβαση του Σαξώνη στο αρχείο 

ε̟ιβεβαίωσε και το σύνολο των εξετασθέντων µαρτύρων υ̟αλλήλων του 

∆ήµου.  

Ε̟ι̟λέον κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο ̟ροσκοµίσθηκε µε 

̟αρεµ̟ί̟τουσα α̟όφαση του ∆ικαστηρίου Σας  το ε̟ίσηµο βιβλίο 

κρατήσεων, ̟ου τηρούσε ο Σαξώνης, ό̟ως και οι φάκελοι κρατήσεων των 

ετών 1996, 1997, 1998, α̟ό τους ο̟οίους ̟ροέκυψε ότι :  

 

Ο Π. Σαξώνης  ανέσυρε α̟ό τον φάκελο κρατήσεων του οικ. έτους 1996 

δύο (2) γνήσια δι̟λότυ̟α µε αριθµούς  3801110/9-7-1996 και 6432061/14-2-

1997,  έθεσε φωτοτυ̟ίες αυτών µε την ένδειξη «ακριβές φ/αντίγραφο» στον 

φάκελο του 1996 και τα ̟ρωτότυ̟α αυτά δι̟λότυ̟α :  

 α) τα  νόθευσε ως ̟ρος την ηµεροµηνία εκδόσεως σε 9-7-1998 και 14-2-

1998 αντίστοιχα β) τα το̟οθέτησε στον φάκελο κρατήσεων του έτους 1998  γ)  

τα καταχώρησε ιδιόχειρα στο βιβλίο κρατήσεων στις  14-2-98 το υ̟΄αριθ. 
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6432061 δι̟λότυ̟ο της ∆ΥΟ Γενικών Εσόδων ̟οσού 39.662.269 δραχµών και 

στις 9-7-1998 το υ̟΄αριθ.  3801110 δι̟λότυ̟ο της ∆ΟΥ  Γενικών Εσόδων, 

̟οσού 19.051.597 δραχµών .  

 

Με τον τρό̟ο αυτό εµφάνισε στην κατάσταση α̟όδοσης κρατήσεων 

του έτους 1998 ότι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης «α̟έδωσε » στο Ταµείο Σύνταξης  

και τα ̟οσά των δύο αυτών δι̟λοτύ̟ων  (6432061  και 3801110) συνολικού 

ύψους  58.713.866 δραχµών, ̟ου ως γνήσια  α̟οδόθηκαν το οικονοµικό έτος 

1996 και στη συνέχεια ̟λαστογραφηµένα α̟ό τον Σαξώνη 

«χρησιµο̟οιήθηκαν» εκ νέου στο οικον. έτος 1998. 

 

Εξυ̟ακούεται ότι οι ισχυρισµοί του Π. Σαξώνη   ότι τα ̟αραστατικά 

του έτους 1998 είναι «γνήσια», ότι «ο ίδιος δεν έχει σχέση µε αυτά» και  «δεν 

ξέρει ̟ώς βγήκαν α̟ό την ̟ροηγούµενη χρήση» δεν α̟οδεικνύουν ̟αρά 

µόνο την ένταση και το µέγεθος  της ψευδολογίας του !. 

 

ΟΓ∆ΟΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ ΣΑΞΩΝΗ 

Εξεταζόµενος την 24 Ιουνίου 2009,  του ε̟ιδεικνύονται δι̟λότυ̟α 

είσ̟ραξης της ∆.Ο.Υ Γενικών εσόδων (εκ των ο̟οίων τα δύο χρήσης 1998)  

δύο  χρήσης  2001,  18   α̟οδείξεις   καταθετήρια ΕΤΕ κ.λ.̟. φορολογικά 

̟αραστατικά, τα ο̟οία, ό̟ως του δηλώνει η Ε̟ιθεωρήτρια είναι ̟λαστά, 

κατασκευάστηκαν και ̟ροσκοµίσθηκαν σε διάφορες υ̟ηρεσίες, ̟ροκειµένου 

να χρησιµο̟οιηθούν ως δικαιολογητικά στην εκταµίευση ̟οσών α̟ό το  

ταµείο του ∆ήµου. 

 Στην ερώτηση τί γνωρίζει να καταθέσει για τα ̟αραστατικά αυτά 

α̟αντά : « ….α̟ό το έτους 1998 τουλάχιστον και µετά την  ανάληψη της θέσης 

α̟ τον κ.Λεµούσια µου ζητήθηκε η εξεύρεση µεθοδολογίας ̟ροκειµένου να υ̟άρχει 

νοµιµοφανής τακτο̟οίηση των κρατήσεων ̟ου αφορούν ̟ροµηθευτές υ̟αλλήλους 
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εισφορές…Η συγκεκριµένη υ̟όδειξη τακτικής έγινε ̟ροκειµένου να καλυφθούν 

̟ροϋ̟άρχουσες εκταµιεύσεις ̟ου διατίθεντο για άλλους σκο̟ούς… ..η διαδικασία 

αυτή µου είχε υ̟οδειχθεί και την  εφάρµοζα, διότι  ο σκο̟ός τους ήταν να αναλάβουν 

τα χρήµατα τα ο̟οία εγώ τους ̟αρέδιδα και συγκεκριµένα στον Γ.Γ κ. Λεµούσια και ο 

ο̟οίος µου έλεγε «τα υ̟όλοι̟α θα τα κλείσεις  ό̟ως ξέρεις»… Οι οικονοµικοί  

διευθυντές είχαν αντίστοιχα οικονοµικά οφέλη, ό̟ως και οι Αντιδήµαρχοι α̟ό τις 

αντίστοιχες εξοφλήσεις των λογ/σµων των ̟ροµηθευτών». 

 

Είναι ̟ροφανές ότι ο Σαξώνης ψεύδεται όταν ισχυρίζεται ότι «…α̟ό το 

έτος 1998 τουλάχιστον»  ο Μ. Λεµούσιας του ζήτησε «µεθοδολογία» για 

̟αράνοµη υ̟εξαίρεση χρηµάτων α̟ό το ταµείο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης,  

ενώ κατ΄ εκείνο το χρόνο ∆ΕΝ ΕΙΧΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ. 

 

Η ψευδολογία κορυφώνεται, όταν η Ε̟ιθεωρήτρια του ε̟ιδεικνύει δύο 

φωτοτυ̟ίες ανε̟ίσηµου ηµερολογίου του ∆/ντή µε έκδοση 24/2/98  (26/2/98) 

ηµερ/κές ηµέρες 25 και 27, στην ο̟οία α̟εικονίζονται µε την ένδειξη τακ/ες 

εισ̟ράξεις µε χρεωµένο το όνοµά του µε α̟οδείξεις 502, 504, 505 και 507 και 

αναγωγή αντίστοιχων  ̟οσών. Ερωτώµενος τι αφορούν οι ̟αρα̟άνω 

εγγραφές α̟αντά : «…Στο ̟ρόχειρο µε ηµεροµηνία 25/2/1998 έχω να ̟αρατηρήσω 

ότι οι α̟εικονίσεις των ̟ληρωµών µε µετρητά δεν αφορούν ̟ραγµατική συναλλαγή, 

αλλά εικονική µε σκο̟ό την ̟αράδοση του αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού 

στους α̟οδέκτες ̟ου ̟ροανέφερα…..». 

Είναι ̟ροφανές ότι ο Σαξώνης   δεν έχει αντιληφθεί   ότι την 26 

Φεβρουαρίου 1998 δεν υ̟ήρχαν στην διοίκηση του ∆ήµου οι «α̟οδέκτες» τους 

ο̟οίους ̟ροσ̟αθεί να στοχο̟οιήσει ..!! (η νέα διοίκηση ανέλαβε καθήκοντα 

στις αρχές του 1999 )! 

Την 12η Νοεµβρίου 2009 ο Μ. Λεµούσιας υ̟έβαλε σε βάρος του 

έγκληση, καταµηνύοντάς τον για συκοφαντική δυσφήµηση, ψευδή 

καταµήνυση  κ.λ.̟.,  ο̟ότε την 10 ∆εκεµβρίου 2009 ο Π. Σαξώνης ̟ροσέρχεται 
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“αυθόρµητα”  ενώ̟ιον της  κ. Τσεµ̟ερά και καταθέτει “…..ο τρό̟ος κάλυψης για 

τα ̟οσά της µη α̟όδοσης των εισφορών ̟ου είχαν ̟αρακρατηθεί α̟ό τον ∆ήµο 

εστιάζεται την ̟ερίοδο 1999 αρχές !!!! ̟ου είχε αναλάβει Γενικός Γραµµατέας ο κ. 

Λεµούσιας Μιχάλης µε υ̟όδειξη, ̟ροτρο̟ή και ανοχή του ιδίου τακτο̟οιούνταν τα 

εντάλµατα µε ̟αραστατικά ̟λαστά και εικονικά ό̟ως έχω ̟εριγράψει..” . 

Η ̟ροκλητική ̟ροσ̟άθειά του να  “διορθώσει” τα αδιόρθωτα,  

καταρρέει, όταν σε αµέσως ε̟όµενο σηµείο αναφέρει “…..Η τακτο̟οίηση δε 

αυτή γινόταν µε καθυστέρηση και ενδεχοµένως κά̟οια ̟ου τακτο̟οιήθηκαν 

τοιουτοτρό̟ως το 1999 να αφορούσαν ̟αλαιότερα έτη….”  

Τελικά σε µία α̟οστροφή της α̟ό 24-6-2009 κατάθεσης ο Π. Σαξώνης 

οµολογεί α̟ερίφραστα την µακρόχρονη εγκληµατική δραστηριότητά του 

στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης καταθέτοντας «.. οι συγκεκριµένοι οικονοµικοί 

διευθυντές αφού λάµβαναν γνώση των ̟ραγµατικών καταστάσεων έσβηναν ή 

διόρθωναν ανάλογα και έδιναν εντολή ή µη ̟ερικο̟ής των αντιστοίχων κονδυλίων 

µάλιστα σε ̟ολλές α̟ό αυτές µ̟ορείτε να ̟αρατηρήσετε αυτούσιες διαγραφές η 

̟αρα̟οίηση των ̟αρα̟άνω στοιχείων. Αυτός ήταν ο λόγος ̟ου ̟οτέ δεν µ̟όρεσε 

κανένα οικονοµικό έτος µε τις οικονοµικές υ̟ηρεσίες ε̟ί δέκα οκτώ χρόνια 

̟ου ήµουν εγώ στη θέση ̟ου κατείχα τυ̟ική συµφωνία κλεισίµατος 

διαχειριστικού..» 

ΕΝΝΑΤΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Α̟ολογούµενος στο ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο αναφέρεται στον κοινό 

λογαριασµό (της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ)  ισχυριζόµενος «..Για τον κοινό λογαριασµό 

του Λεµούσια µε τον Πα̟αγεωργό̟ουλο µου εί̟ε ο ̟ρώτος τον Α̟ρίλη του έτους 

1999 αναφέροντας µου ότι αυτός κάνει κουµάντο στο λογαριασµό αυτό». 

Ό̟ως βέβαια α̟εδείχθη α̟ό την ανάγνωση του τρα̟εζικού 

λογαριασµού, αυτός ανοίχθηκε την 23 Αυγούστου 1999 και φυσικά είναι 

αδιανόητο να γνωρίζει κανείς την ύ̟αρξή του τέσσερις µήνες νωρίτερα!  

Α̟οκαλυ̟τική του θράσους και της µεθοδευµένης ψευδολογίας είναι και η 

α̟άντηση του Σαξώνη στην σχετική ε̟ισήµανση  « .. ∆εν έχω αντίρρηση σ΄ αυτό 
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̟ου µου αναφέρεται , ότι δηλαδή ο λογαριασµός µ̟ορεί να άνοιξε τον Αύγουστο του 

1999. ∆εν ασχολήθηκα..»!! (σελ. 1495 ̟ρακτικών) 

∆ΕΚΑΤΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Εξεταζόµενος την 24 Ιουνίου 2009 καταθέτει « Α̟ό το σύνολο των 

̟αραστατικών ̟ου µου δείχνετε υ̟άρχουν κανονικά και ̟λαστά και εικονικά. Τα 

̟λαστά τα κατασκεύασα µόνος µου µε σκανάρισµα του σχετικού εντύ̟ου..» 

Κατά την α̟ολογία ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου Σας  οµολόγησε ότι για 

την κατασκευή των ̟λαστών χρησιµο̟οίησε  «εξωτερικό συνεργάτη» ,  τα 

στοιχεία του ο̟οίου αρνήθηκε να α̟οκαλύψει  ! 

 ΕΝ∆ΕΚΑΤΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Ο Π. Σαξώνης εξετάζεται την 5 Μαρτίου 2008 (α̟ό την κ. Τσεµ̟ερά) 

την 7 Μαρτίου 2008 (α̟ό την κ. Τσεµ̟ερά) την 24 Ιουνίου 2009 (α̟ό την 

κ.Τσεµ̟ερά) την 10 ∆εκεµβρίου 2009 (α̟ό την κ. Τσεµ̟ερά) την 19 Μαίου 

2010 (α̟ό τον κ. Ανακριτή) την  16 Νοεµβρίου 2010 (α̟ό το Συµβούλιο 

Πληµ/κών Θεσσαλονίκης) την 25 Μαίου 2011 (α̟ό τον κ. Ανακριτή σε 

συµ̟ληρωµατική α̟ολογία).   

Στις ε̟τά (7) αυτές ανωµοτί καταθέσεις-α̟ολογίες άλλοτε έχει 

ισχυρισθεί ότι ενεργούσε µε υ̟όδειξη των ∆ιευθυντών του, ̟ροκειµένου να 

καλυφθούν τα ελλείµµατα ̟ου δηµιουργούσε η έκδοση των ειδικών εντολών 

µη ̟ληρωµής και άλλοτε έχει αναφερθεί στον κ. Λεµούσια (τότε Γ.Γραµµατέα 

του ∆ήµου), ισχυριζόµενος ότι τον βρήκε και τον ρώτησε ξεκάθαρα «̟ώς 

υ̟άρχει τρό̟ος να εκταµιεύουµε λεφτά». 

 

Μετά α̟ό τις ε̟τά (7)  αυτές διαφορετικές εκδοχές,  την 22 Ιουνίου 2011 

̟ροσέρχεται σε κατ΄ αντι̟αράσταση εξέταση µε τον κ. Λεµούσια και σ΄ αυτήν 

ισχυρίζεται ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ !!  ότι « γνωρίστηκα µε τον κ. Γενικό στις 

αρχές του 1999 στο γραφείο του κ. Λεµούσια ̟αρουσία γνωστών µου τότε,  
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του κ . Εγγλέζου, του κ. Καραµανλή ̟ου έχει α̟οβιώσει και του τότε 

αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Γερογιάννη..»  

 

Στην «συνάντηση» αυτή, στήριξε το ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο την 

κρίση ̟ερί της ενοχής του 3ου κατηγορουµένου , χωρίς να ̟ροβληµατισθεί  

στο ελάχιστο για το  ότι και αυτός ο όψιµος ψευδοισχυρισµός,  «εισφέρεται» 

α̟ό τον Π. Σαξώνη µετά α̟ό ε̟τά (7) ̟ροηγούµενες καταθέσεις του !!! (στις 

ο̟οίες δεν έχει ̟εί  το ̟αραµικρό) µετά ̟αρέλευση τριών και ̟λέον ετών  !!! 

α̟ό την αρχική του κατάθεση της 5/3/2008 και φυσικά µετά τον θάνατο του 

Σταµάτη Καραµανλή !!.   Αλλά το σηµαντικότερο, το ̟ρωτοβάθµιο 

∆ικαστήριο α̟οδέχεται ως αληθινή την «συνάντηση» αυτή, και διαρθρώνει 

̟άνω της την κρίση ̟ερί ένοχής του 3ου κατηγορουµένου (µε το σκε̟τικό ότι 

«δεν µ̟ορεί» ο Σ. Καραµανλής ως αδελφικός φίλος του να µην του µετέφερε 

τα διαδραµατισθέντα) χωρίς να υ̟άρχει ο̟οιοδή̟οτε άλλο α̟οδεικτικό 

µέσο,  διασταυρωτικό  της ψευδολογίας του Σαξώνη.  

 

Και όχι µόνο αυτό, αλλά το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο   Α Γ Ν Ο Ε Ι 

̟αντελώς ότι τα ̟ρόσω̟α, τα ο̟οία ο Σαξώνης εµφανίζει ως δήθεν ̟αρόντα 

στην «συνάντηση», διέψευσαν µε τον ̟ιο κατηγορηµατικό τρό̟ο την 

̟αρουσία τους σ΄  αυτήν.  

Ειδικότερα, ο κ. Εγγλέζος εξεταζόµενος ενώ̟ιον του ̟ρωτοβαθµίου 

∆ικαστηρίου (σελ. 1384 ̟ρακτικών) «..∆ιαψεύδω κατηγορηµατικά ότι έγινε 

συνάντηση στο γραφείο του Λεµούσια µεταξύ εµού, του Λεµούσια και του 

Σαξώνη. ∆εν ̟ήγα στο γραφείο του Λεµούσια. Εγώ δεν ήµουν κάν στο ∆ήµο το 

έτος 1999, ήµουν στενοχωρηµένος, ̟ου δεν είχα εκλεγεί…» Ε̟ίσης ο 

Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Γερογιάννης ερωτηθείς σχετικά µε την 

«συνάντηση» αυτή δήλωσε (σελ. 1495 ̟ρακτικών»  Αρνούµαι ότι συµµετείχα 

εγώ στη συνάντηση µε τους Σαξώνη, Λεµούσια, Εγγελέζο και Σταµάτη 

Καραµανλή» 
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Η δ ι ά ψ ε υ σ η των ̟αρα̟άνω ̟ροσώ̟ων ( ̟ου α̟ολαµβάνουν 

κύρους στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης) δεν διερευνήθηκε ούτε κατ΄ 

ελάχιστο α̟ό το ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο 

 

Και όχι µόνο αυτό, αλλά το ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο δέχθηκε  ακόµη 

και την «βελτιωµένη έκδοση» ̟ου ̟αρουσίασε ο Σαξώνης στην α̟ολογία του, 

ότι δηλαδή µετά την «̟ρώτη συνάντηση του»  µε τους Σταµάτη Καραµανλή, 

Εγγλέζο,  Γερογιάννη,  Λεµούσια,  ακολούθησε δήθεν και «δεύτερη 

συνάντησή του µε τον αείµνηστο Σ. Καραµανλή» !! (σελ. 1468 ̟ρακτικών…Το 

ίδιο α̟όγευµα βρέθηκα µε τον Σταµάτη Καραµανλή και του εί̟α τα  ̟άντα. Εγώ 

φοβόµουνα µή̟ως είναι στηµένο. Αυτός µου εί̟ε ότι δεν υ̟άρχει ̟ρόβληµα και να 

κάνω ό,τι θέλει ο Λεµούσιας, ̟ου είναι στην ιεραρχία, αµέσως µετά το ∆ήµαρχο, να του 

έχω εµ̟ιστοσύνη… ».  Και η «δεύτερη αυτή συνάντηση»  στην ο̟οία ο Σαξώνης 

εµ̟λέκει ανερυθρίαστα ένα νεκρό, ως «γνώστη» των ̟αρανοµιών του, ως 

«συµµετέχοντα και υ̟οθάλ̟οντα» αυτές,  γίνεται δεκτή α̟ό το ̟ρωτοβάθµιο 

∆ικαστήριο,  χωρίς κανένα ̟ροβληµατισµό για το ότι όλα αυτά κατατίθενται 

α̟ό τον Σαξώνη ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ το έτος 2013, δηλαδή ̟έντε ολόκληρα 

χρόνια µετά την έναρξη των καταθέσεων του !! χωρίς ΚΑΜΙΑ 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ  ̟ροσβάλλοντας µε τον ̟ιο βάναυσο τό̟ο την µνήµη ενός 

ανθρώ̟ου,  ̟ου διήλθε τον βίο του  µε  ήθος και εντιµότητα.  

 

΄Ετσι στην σελ. 2186 του σκε̟τικού το ∆ικαστήριο δέχεται ότι  «Για το 

λόγο αυτό ήταν (ο Σαξώνης) διστακτικός και α̟ευθύνθηκε στο Σταµάτη Καραµανλή, 

στον ο̟οίο  εξιστόρησε ̟λήρως την ̟ρόταση του Γενικού Γραµµατέα . Αυτός 

(δείχνοντας ότι γνωρίζει το θέµα) τον διαβεβαίωσε ότι δεν διατρέχει κανένα κίνδυνο, 

̟ροσφερόµενος µάλιστα να τον στηρίζει…!!    
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∆ιερωτάται , ̟οιο α̟οδεικτικό στοιχείο εισφέρθηκε  στο ∆ικαστήριο  

για το ότι ο αείµνηστος νεκρός, «έδειξε ότι γνωρίζει το θέµα» « έδωσε 

διαβεβαίωση στον Σαξώνη ότι δεν διατρέχει κίνδυνο» και «ότι ̟ροσφέρθηκε 

να τον στηρίξει» στις ̟αρανοµίες  του , εκτός α̟ό την ψευδολογία του Π. 

Σαξώνη ? .  Πώς µ̟ορεί η εµφανής ψευδολογία ενός κατηγορουµένου να 

α̟οτελεί το α̟οκλειστικό α̟οδεικτικό έρεισµα της  καταδίκης ενός άλλου 

κατηγορουµένου ? Πώς µ̟ορεί η καταδίκη ενός κατηγορουµένου στην 

εξοντωτική ̟οινή της ισοβίου καθείρξεως να ερείδεται στην υιοθέτηση  

α̟οκλειστικά και µόνο των κατά̟τυστων ισχυρισµών του Π. Σαξώνη,  ̟ου 

φυσικά δεν διασταυρώνονται α̟ό οιοδή̟οτε άλλο στοιχείο της δικογραφίας ? 

Πώς η «συνάντηση» µε τον αείµνηστο Σ. Καραµανλή,  ιστορηθείσα µετά τον 

θάνατο εκείνου και µετά ̟άροδο 7 καταθέσεων, εµ̟λουτισµένη µε «δεύτερη 

συνάντηση», ̟ου ̟ροστέθηκε στο ακροατήριο του ̟ρωτοβαθµίου 

δικαστηρίου, µ̟ορεί να α̟οτελεί το «γεγονός» στο ο̟οίο το ∆ικαστήριο 

στήριξε την κρίση ̟ερί ενοχής του Β. Πα̟αγεωργό̟ουλου ?  

Για όλα τα ̟αρα̟άνω η υ̟εράσ̟ιση του κατηγορουµένου ̟εριορίζεται 

να ̟αραθέσει  αυτολεξεί τις ενδοιαστικές , συµ̟ερασµατικές και αφοριστικές 

σκέψεις της ̟ρωτοδίκου α̟οφάσεως  (σελ. 2186-2187…Α̟ό το ανωτέρω και µόνο 

γεγονός µε ασφάλεια θα µ̟ορούσε να συναχθεί ότι γνώστης όλων των 

σχεδιαζοµένων ήταν και ο δήµαρχος Βασίλειος Πα̟αγεωργό̟ουλος, για την ενίσχυση 

της ̟αράταξης του ο̟οίου άλλωστε θα γινόταν η «εξόρµηση» στο Ταµείο του ∆ήµου. Ο 

Σταµάτης Καραµανλής ήταν ο εξ α̟ορρήτων αδελφικός φίλος του. ∆εν θα µ̟ορούσε 

να γνωρίζει µία τέτοια «̟ρόταση» του γενικού γραµµατέα ̟ρος το διαχειριστή και να 

µη την γνωστο̟οιήσει στον αδελφικό του φίλο. Ούτε ο γενικός γραµµατέας θα 

µ̟ορούσε να κάνει την «̟ρόταση» αυτή εν γνώσει του Σταµάτη Καραµανλή ερήµην 

και εν αγνοία του δηµάρχου. Αν ο Μ. Λεµούσιας ενεργούσε για ίδιο 

α̟οκλειστικό όφελος, ̟αρά τη θέληση και εν αγνοία του Β. Πα̟αγεωργό̟ουλου , ο 

Σταµάτης Καραµανλής είναι βέβαιο ότι θα τον ενηµέρωνε κατάλληλα και εκείνος θα 

τον α̟έ̟εµ̟ε. Ωστόσο, ο Β. Πα̟αγεωργό̟ουλος είχε ευθεία ενηµέρωση για όλα τα 

ανωτέρω και όσα ακολούθησαν α̟ό τον ίδιο το γενικό του γραµµατέα..Στην 

̟ραγµατικότητα όµως, λόγω των ̟ολύ στενών σχέσεών του µε το γενικό του 
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γραµµατέα ο ο̟οίος δεν ήταν δυνατό να ενεργεί χωρίς τη γνώση και συγκατάθεσή 

του, γνώριζε και ενέκρινε τα ̟άντα, αλλά άφηνε την εκτέλεσή τους στο δεξί του χέρι, το 

γενικό γραµµατέα, ώστε να µη µ̟ορεί να κατηγορηθεί». 

 

∆ιατηρούµε εδραία την ̟ε̟οίθηση ότι δεν υ̟άρχει ̟ανελληνίως, αλλά  

και ̟αγκοσµίως,  η ̟ερί̟τωση της  κήρυξης ενός ̟ροσώ̟ου ως ενόχου και η 

καταδίκη του στην ̟οινή της ισοβίου καθείρξεως, µε την ̟αραδοχή µιας 

κατασκευασµένης και όψιµης ψευδολογίας  («συνάντηση» και στη συνέχεια 

«συναντήσεις» µε Σ. Καραµανλή) ̟ου διαψεύδεται α̟ό όλους τους 

εµ̟λεκόµενους, αλλά ανάγεται  σε «γεγονός» και οικοδοµείται ̟άνω σ΄ αυτήν 

η δήθεν «γνώση» του  Β. Πα̟αγεωργό̟ουλου. Μια «γνώση», η ο̟οία δεν 

εδράζεται σε α̟οδείξεις, αλλά σε ενδοιαστικά συµ̟εράσµατα του τύ̟ου «θα 

µ̟ορούσε να συναχθεί µε ασφάλεια» «δεν θα µ̟ορούσε να γνωρίζει  και να 

µη τη γνωστο̟οιήσει» «ούτε θα µ̟ορούσε να κάνει  την ̟ρόταση ερήµην του 

δηµάρχου» «Αν ενεργούσε για ίδιο όφελος» «δεν ήταν δυνατόν να ενεργεί 

χωρίς τη γνώση και συγκατάθεσή του..»! 

 

Η ψευδολογία του Σαξώνη  αναδεικνύεται ανάγλυφα α̟ό όλες τις 

µέχρι σήµερα το̟οθετήσεις του. Είναι αδιανόητο να ̟ροστρέχει κανείς στα 

ψεύδη του για να αναδείξει ε̟ιχείρηµα υ̟έρ ή σε βάρος ενός 

κατηγορουµένου.  Είναι όµως άξιο µνείας ότι στην σελίδα 1491 των 

̟ρακτικών  ερωτώµενος για την «συνάντηση» µε τον Σ. Καραµανλή α̟αντά « 

∆ΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Ο ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΤΑ ΕΙΧΕ 

ΠΕΙ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΑΡΧΟ» .  Η ̟ερικο̟ή αυτή, ούτε µνηµονεύεται, ούτε 

αξιο̟οιείται στο σκε̟τικό της ̟ρωτοδίκου α̟οφάσεως, ̟ροφανώς διότι 

α̟οδυναµώνει την συµ̟ερασµατική κρίση του ∆ικαστηρίου ̟ερί της 

«γνώσης» του Β. Πα̟αγεωργό̟ουλου.    Εξίσου χαρακτηριστική είναι η 

αναφορά στο σκε̟τικό (σελ. 2190) ότι « το συµ̟έρασµα ̟ου διατύ̟ωσε ο Π.  

Σαξώνης στην α̟ολογία του ότι µετά τη ρήξη του 2006 ο δήµαρχος δεν 
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συνέχισε να λαµβάνει µέρισµα α̟ό τα υ̟εξαιρεθέντα ̟οσά, ̟ου ̟αρέδινε 

στον Μ. Λεµούσια συνιστά µία ̟ροσω̟ική του εκτίµηση ̟ου δεν 

ε̟ιβεβαιώθηκε..».  Με τον τρό̟ο αυτό το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο εξοβελίζει 

την δήθεν ευµενή α̟ολογία του Σαξώνη για τον 3ο κατηγορούµενο, µε την 

ε̟ίκληση ότι είναι «̟ροσω̟ική του εκτίµηση ̟ου δεν ε̟ιβεβαιώθηκε»!!  ωσάν 

όλα τα υ̟όλοι̟α ̟ου κατέθεσε να είναι  ̟ραγµατικά ̟εριστατικά ̟ου 

διασταυρώθηκαν α̟ό άλλες α̟οδείξεις !!! 

 

∆Ω∆ΕΚΑΤΗ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΑ 

 Ο Π. Σαξώνης εξετάζεται ανωµοτί την 5η Μαρτίου 2008, την 7 

Μαρτιου 2008, την 24 Ιουνίου 2009  και την 10 ∆εκεµβρίου 2009 (ενώ̟ιον της 

κ.  Τσεµ̟ερά), ενώ α̟ολογείται την 19 Μαΐου 2010 ενώ̟ιον του κ. Ανακριτού. 

Σε ο̟οιαδή̟οτε α̟ό τις ̟αρα̟άνω ̟έντε (5) ανωµοτί καταθέσεις –α̟ολογίες 

δεν αναφέρει ο,τιδή̟οτε σχετικά µε την δηµοτική ̟αράταξη 

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ». Τελικά την 25 Μαίου 2011 ̟ροσερχόµενος σε 

συµ̟ληρωµατική α̟ολογία ισχυρίζεται ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ότι «τα έτη 1999 

και 2000 τα χρήµατα γνώριζα ότι ̟ήγαιναν στη  δηµοτική ̟αράταξη 

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» του τέως δηµάρχου Θεσσαλονίκης κ. Πα̟αγεωργό̟ουλου..».  

 

Προσκρούει στην στοιχειώδη κοινή λογική και ̟ροσβάλλει την 

νοηµοσύνη του µέσου συνετού ανθρώ̟ου, ότι ένας συνδικαλιστής της 

ΠΑΣΚΕ δέχεται να τελέσει υ̟εξαίρεση, ̟ροκειµένου να «ενισχύσει» µια 

δηµοτική ̟αράταξη, στην ο̟οία όχι µόνο δεν ανήκει, αλλά είναι και ̟ολιτικά 

αντίθετος.!  Και όλα αυτά, χωρίς καµία συµφωνία για δικά του ωφελήµατα, 

(τουλάχιστον κατά την αρχική α̟ολογία του) ε̟αφιέµενος σε όσα θα του 

έδινε κατά την κρίση του ο Μ. Λεµούσιας.! Και όλα αυτά να ιστορούνται µετά 

α̟ό ̟έντε (5) ̟ροηγούµενες καταθέσεις-α̟ολογίες και µετά ̟άροδο τριών και 

̟λέον ετών α̟ό την αρχική του εξέταση. ! 
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Στην ̟ραγµατικότητα, η όψιµη ανάµειξη της δηµοτικής ̟αράταξης 

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» δεν υ̟ήρξε καθόλου τυχαία. Ο Σαξώνης έχει λάβει 

γνώση  (µέσω του τύ̟ου) ότι διατάχθηκε ̟ροκαταρκτική εξέταση αναφορικά 

µε τον συγκεκριµένο τρα̟εζικό λογαριασµό.  Η διερεύνηση του λογαριασµού  

έλαβε µεγάλη δηµοσιότητα, ενώ στον ηµερήσιο τύ̟ο δόθηκε ακόµη και η 

κίνηση του. Συνε̟ώς  ο Σαξώνης εξυ̟ηρετεί συγκεκριµένο σκο̟ό, όταν τρία 

χρόνια µετά τις αρχικές α̟ολογίες του µεταβάλλει θέση και  ισχυρίζεται ότι το 

̟ροϊόν των υ̟εξαιρέσεων ̟ου διέ̟ραττε  κατέληγε τα ̟ρώτα χρόνια στην 

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» . 

 

 Και είναι  εντυ̟ωσιακό του θράσους  ̟ου τον διακρίνει , ότι όταν 

ερωτάται  για τα θέµατα αυτά α̟αντά (σελ. 1490 ̟ρακτικών ̟ρωτοβαθµίου 

α̟οφάσεως)  «… Το ότι δέχθηκα να δώσω χρήµατα για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ χωρίς 

να ζητήσω κά̟οιο αντάλλαγµα, ̟ου µε ρωτάτε, έχω να ̟ώ ότι ίσως να µήν το 

σκέφθηκα…» !! 

 

 Και όταν ερωτάται ̟ώς καταθέτει για την ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ τρία 

χρόνια αργότερα α̟αντά  (σελ. 1496 ̟ρακτικών) «…∆εν  θυµάµαι να µην 

ανέφερα στις καταθέσεις µου στην Τσεµ̟ερά και στις α̟ολογίες µου ότι ο Λεµούσιας 

µου ζήτησε τα χρήµατα για ενίσχυση της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»  ό̟ως µου αναφέρεται. 

Εγώ το εί̟α στην κ. Τσεµ̟ερά.  Αν δεν το εί̟α ̟άντως, δεν έγινε εσκεµµένα.  Ισως  

να το είχα ξεχάσει !!   

 

Και όταν ερωτάται για την συγκεκριµένη σχέση του  τότε ∆ηµάρχου µε 

την «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» α̟αντά (σελ. 1490 ̟ρακτικών) «..Ο ∆ήµαρχος δεν 

ασχολούνταν , ούτε και οι Αντιδήµαρχοι». 
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Και όµως το ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο,  δέχθηκε και στην ̟ερί̟τωση 

αυτή την θέση του Π. Σαξώνη, ό̟ως ακριβώς την διατύ̟ωσε σε µία 

συµ̟ληρωµατική α̟ολογία, χωρίς να ̟ροβληµατισθεί στο ελάχιστο  µε το ότι 

: α) ̟ρόκειται για όψιµη εκδοχή, η ο̟οία ακολούθησε 5  ̟ροηγούµενες 

καταθέσεις, στις ο̟οίες δεν ανέφερε τί̟οτε σχετικό, β) η εκδοχή αυτή 

α̟οκρούεται α̟ό τους κανόνες της κοινής λογικής (ένας άνθρω̟ος 

δια̟ράττει αξιό̟οινη ̟ράξη ανιδιοτελώς για να ενισχύσει µία αντί̟αλη 

̟ολιτική ̟αράταξη..!!).  και γ) η εκδοχή αυτή δεν διασταυρώνεται α̟ό 

ο̟οιοδή̟οτε άλλο α̟οδεικτικό µέσο  . 

 

΄Ετσι,   οι αναφορές στο σκε̟τικό της ̟ρωτοδίκου α̟οφάσεως ότι  (σελ. 

2185 « Αναζητούσε (ο Λεµούσιας) µία ̟ηγή στις οικονοµικές υ̟ηρεσίες του δήµου, 

α̟ό την ο̟οία ο ε̟ιτήδειος υ̟άλληλος θα µ̟ορούσε να εκταµιεύσει κά̟οια ̟οσά µε 

̟ροβαλλόµενο ̟ρόσχηµα την οικονοµική ενίσχυση της δηµοτικής ̟αράταξης  του Β. 

Πα̟αγεωργό̟ουλου «Αναγέννηση»  ότι (σελ. 2186) «ως ̟ρόσχηµα για τις 

̟ροτεινόµενες εκταµιεύσεις ̟ρόβαλε την ανάγκη της οικονοµικής ενίσχυσης µε αυτές 

της ̟αράταξης του δηµάρχου « Αναγέννηση»  ότι (σελ. 2188) «µε τον τρό̟ο αυτό 

γενικός γραµµατέας και διαχειριστής έβαλαν µ̟ροστά τη µηχανή των υ̟εξαιρέσεων µε 

στόχο για το τρέχον έτος 1999 ̟οσό ̟ερί τα 60.000.000 δρχ. ̟ρος ενίσχυση της 

«Αναγεννήσεως» ό̟ως χαρακτηριστικά έλεγε ο Μ. Λεµούσιας για να εξωραίσει τα 

κίνητρα της ̟ροτάσεώς του..» ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ  ΟΠΟΙΟ∆ΗΠΟΤΕ  

ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ ΕΡΕΙΣΜΑ , ̟λήν της οψίµου ψευδολόγου 

συµ̟ληρωµατικής α̟ολογίας του κατηγορουµένου Π. Σαξώνη. 

∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΣΑΞΩΝΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ 3ο 

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟ 

 

1) Στην α̟ό 5 Μαρτίου 2008 ανωµοτί εξέταση, η ο̟οία διαρκεί 5, 5  

ώρες (9.30 έως την λήξη του ωραρίου) ο Σαξώνης ̟αρίσταται µε τον συνήγορό 

του και ∆ΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο,ΤΙ∆ΗΠΟΤΕ για τον 3ο κατηγορούµενο. 
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Σηµειωτέον ότι στον χρόνο ̟ου δίνει την ̟αρα̟άνω κατάθεση έχει ήδη 

κληθεί µε δικαστικό ε̟ιµελητή α̟ό τον ∆ήµο (22 Φεβρουαρίου 2008) για να 

̟αραδώσει το αρχείο του.  

 

2) Στην α̟ό 7 Μαρτίου 2008 κατάθεση α̟αντώντας σε ερώτηση της 

Ε̟ιθεωρήτριας σχετικά µε ̟λαστά ̟αραστατικά ̟ου ̟ροσκόµισε ως 

α̟οδεικτικά ̟ληρωµής χρηµατικών ̟οσών ̟ου του ̟αραδόθηκαν ̟ρος 

εξόφληση των κρατήσεων α̟αντά «µε ̟ροτρο̟ή , γνώση και εντολή των αρµοδίων 

φορέων του ∆ήµου και συγκεκριµένα ∆/ντων Ταµειακής Και Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, 

Αντιδηµάρχων ̟ου ̟ροσυ̟έγραψαν τις εντολές για ̟αρακράτηση των εισφορών, 

Γενικού Γραµµατέα του ∆ήµου ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΩ ΑΝ ΓΝΩΡΙΖΕ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

̟ροσω̟ικά..» 

 

3) ∆έκα ̟έντε (15) µήνες αργότερα και συγκεκριµένα την 24-6-2009 

̟ροσέρχεται στην Ε̟ιθεωρήτρια και για ̟ρώτη φορά ισχυρίζεται «Γνώστης 

ε̟ίσης  της όλης κατάστασης ήταν ο ίδιος ο ∆ήµαρχος και η εταιρία 

«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ̟ου στο  τέλος του έτους έκανε τον έλεγχο του κλεισίµατος ο 

ο̟οίος ∆ήµαρχος  έδινε αντίστοιχες εντολές και διετύ̟ωνε  ̟αρατηρήσεις «̟ολλές 

εισφορές ̟ληρώνουµε σα ∆ήµος, ενώ α̟΄ ότι γνωρίζω α̟ό την ΚΕ∆ΚΕ οι άλλοι ∆ήµοι 

δεν ̟ληρώνουν τί̟οτε δώστε εντολή στους αρµόδιους αντιδηµάρχους και 

Οικονοµικούς ∆ιευθυντές να κάνουν ̟ερικο̟ές. Εξάλλου ̟εριµένουµε να γίνει  

οικονοµική ρύθµιση κα θα τα ̟ληρώσουµε τότε..» 

 

 Είναι ̟ροφανές ότι ακόµη και στην κατάθεση αυτή, ̟ου δίνεται την 

ε̟οµένη της α̟ολύσεώς του (23 Ιουλίου 2009) , ο Σαξώνης δεν ισχυρίζεται 

ευθέως ότι ο 3ος κατηγορούµενος γνωρίζει την υ̟εξαιρετική δραστηριότητά 

του, αλλά ότι ως δήµαρχος διαµαρτύρεται για τις αυξηµένες εισφορές ̟ου 

καταβάλει ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης, διαβεβαιώνοντας ότι όλες οι εισφορές ΘΑ 

ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ µόλις γίνει η ε̟ικείµενη νοµοθετική ρύθµιση.  
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4) Στις 19 Μαίου 2010 α̟ολογείται ενώ̟ιον του κ. Ανακριτού και 

ερωτώµενος , αν εκτός α̟ό τη ρητή συνεννόηση µε τον Μ. Λεµούσια είχε ̟οτέ 

άλλη σχετική συζήτηση µε ο̟οιονδή̟οτε α̟ό τους υ̟ηρεσιακούς ή ̟ολιτικούς 

του ̟ροϊσταµένους ή ̟αρευρέθηκε σε µεταξύ άλλων συζήτηση για το θέµα 

αυτό α̟αντά «για την υ̟εξαίρεση µετρητών α̟ό το ταµείο δεν είχα ̟οτέ 

συζήτηση µε κανένα άλλον υ̟άλληλο η αξιωµατούχο του ∆ήµου, ούτε 

̟αραβρέθηκα ̟οτέ σε συζήτηση άλλων ̟ου να αφορά το θέµα αυτό»  

 

Σε άλλο σηµείο της ίδιας α̟ολογίας (σελ. 25) αναφέρει «ο Γκαίτατζής 

συναντήθηκε µε τον ∆ήµαρχο µόλις αυτός ε̟έστρεψε α̟ό το Ντουµ̟άι και τον 

ενηµέρωσε για το έλλειµµα στο ΤΥ∆Κ και τον διακανονισµό. Ο Πα̟αγεωργό̟ουλος 

τότε α̟οφάσισε να δώσει δηµοσιότητα στο θέµα και να διατάξει έρευνα για το έλλειµµα 

µε σκο̟ό να τα χρεώσει όλα στον Λεµούσια. Ο Πα̟αγεωργό̟ουλος δεν γνώριζε 

όµως ακριβώς τι συνέβαινε, ούτε το ̟ραγµατικό ύψος του ελλείµµατος, αλλά 

µόνο ̟αραλάµβανε χρήµατα, χωρίς να γνωρίζει α̟ό ̟ού ̟ροέρχονταν και 

χωρίς να ρωτάει διότι δεν ήθελε να ξέρει.  

 

4) στις 16-11-2010 εξεταζόµενος ενώ̟ιον του Συµβουλίου Πληµ/κών 

Θεσσαλονίκης (για την εξακολούθηση της ̟ροσωρινής κρατήσεως του) 

καταθέτει «..Θεωρώ ότι οι δύο ο Γενικός Γραµµατέας  Λεµούσιας και ο αντιδήµαρχος 

Οικονοµικών Τσουρέκας ήταν ενήµεροι. ∆ΕΝ ΞΕΡΩ αν και οι άλλοι ̟ου 

υ̟έγραφαν ήταν υ̟εύθυνοι ακόµη και ο ∆ήµαρχος» 

 

 5) στις 25-5-2011 στην συµ̟ληρωµατική α̟ολογία του καλείται να 

α̟αντήσει συγκεκριµένα «̟οια α κ ρ ι β ώ ς ̟ρόσω̟α στο ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης τελούσαν σε γνώση των µεθόδων ̟ου χρησιµο̟οιούσε και 

̟οίων α κ ρ ι β ώ ς ̟ροσώ̟ων είχε την κάλυψη ή την ανοχή και α̟αντά « 
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θεωρώ ότι ήταν όλοι οι ∆ιευθυντές της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας, ο ∆ιευθυντής 

Οικονοµικών, ο Γενικός Γραµµατέας και οι Αντιδήµαρχοι Οικονοµικών..» 

 

6) στην α̟ολογία του στο ακροατήριο του ̟ρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου  

σελ. 1479) αναφερόµενος στον 3ο κατηγορούµενο καταθέτει «την ε̟όµενη   

χρονιά κατάλαβα ότι κά̟οια χρήµατα τα αφήνει στο γραφείο δί̟λα α̟ό το γραφείο του 

∆ηµάρχου, χωρίς να γνωρίζει ο ∆ήµαρχος τον τρό̟ο ̟ροέλευσης των χρηµάτων 

αυτών. ∆ΕΝ ΝΟΜΙΖΩ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΑ ΗΞΕΡΕ ΟΤΙ ΕΓΩ ΥΠΕΞΑΙΡΩ. Αυτό 

̟ου εί̟α στην ̟ρώτη κατάθεσή µου, ήταν ότι ο ∆ήµαρχος δεν ήξερε α̟ό ̟ού 

̟ροέρχονταν τα χρήµατα. Μετά το έτος 2001 και κυρίως το 2003 ̟ου ̟ήγαµε στα 

3.000000 ευρώ, ήµουν ̟λέον σίγουρος ότι ήταν εν γνώσει του ∆ηµάρχου η όλη ιστορία 

Αλλά δεν γνωρίζω αν αυτός γνώριζε ότι τα χρήµατα ̟ροέρχονταν α̟ό τη 

δική µου υ̟εξαίρεση. ∆εν ξέρω ̟όσα χρήµατα έφταναν στην καρέκλα του 

∆ηµάρχου. Ο  Λεµούσιας δεν µου εί̟ε ̟οτέ ότι τα χρήµατα ̟ου του δίνω τα 

µοιράζεται. Πολύ ̟ιθανό ο ∆ήµαρχος να µην ήξερε ότι µετά την ενίσχυση 

της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ συνεχίζεται η υ̟εξαίρεση α̟ό µένα..» 

 

7) Στην α̟ολογία του ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου Σας υ̟ό το ̟ρίσµα 

των συντρι̟τικών στοιχείων ̟ου εισέφερε σε βάρος του η υ̟εράσ̟ιση του 3ου 

κατηγορουµένου, κατέβαλε την τελευταία ατυχή ̟ροσ̟άθεια δηµιουργίας 

εντυ̟ώσεων, ισχυριζόµενος ότι εκτός α̟ό τις ̟αρα̟άνω καταθέσεις-

α̟ολογίες υ̟άρχει και  µία άλλη κατάθεση του στο Σ∆ΟΕ. Φυσικά τέτοια 

κατάθεση ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΚΟΓΡΑΦΙΑ, ούτε βέβαια ̟ροσκοµίσθηκε 

̟οτέ τέτοια κατάθεση α̟ό τον Π. Σαξώνη σε ο̟οιοδή̟οτε στάδιο της 

διαδικασίας.  Η το̟οθέτηση αυτή αντιγράφει την ψευδολογία των 

«εκατοντάδων ̟ροχείρων σηµειωµάτων» ̟ου ισχυρίζετο ότι διαθέτει για τον 

Μ. Λεµούσια, χωρίς να ̟ροσκοµίσει ούτε ένα. Η υ̟εράσ̟ιση του 3ου 

κατηγορουµένου ευελ̟ιστεί ότι αυτό ήταν το «κύκνειο άσµα» µιας 

κατά̟τυστης ψευδολογίας.  
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Στην ίδια ψευδολογία εντάσσεται ότι «̟ίστευε ότι θα τύχει κάλυψης α̟ό 

την ∆ιοίκηση» και όταν αντελήφθη ότι αυτό δεν θα γίνει, ̟ροχώρησε σε 

καταγγελίες. Ό̟ως α̟οδεικνύεται α̟ό τα αναγνωσθέντα στο ακροατήριο 

έγγραφα ο 3ος κατηγορούµενος σε συνέντευξη τύ̟ου της 19-2-2008 

δηµοσιο̟οίησε το θέµα, την 20-2-2008 κατετέθη αίτηση συντηρητικής 

κατάσχεσης εναντίον του Π. Σαξώνη, η ο̟οία του κοινο̟οιήθηκε αυθηµερόν 

µε ̟ροσωρινή διαταγή, ̟ου α̟αγορεύει την µεταβολή κάθε κινητής και 

ακίνητης ̟εριουσίας του, την  22-2-2008 του κοινο̟οιήθηκε µε την 2262β/22-

2-2008  έκθεση του δικαστικού Ε̟ιµελητού  Θεσ/νίκης Εµµ  Σακελιάδη κλήση 

για να ̟αραδώσει τα στοιχεία ̟ου διαχειρίστηκε, την  22-2-2008 συνεκλήθη η 

∆ηµαρχική Ε̟ιτρο̟ή και α̟οφάσισε την άσκηση έγκλησης εναντίον του και 

εναντίον ̟αντός υ̟ευθύνου, την 29-2-2008 κατετέθη έγκληση-µήνυση 

εναντίον του και κατά ̟αντός υ̟ευθύνου, ενώ την 7 Μαρτίου 2008 ο 3ος 

κατηγορούµενος εισήγαγε ̟ρός το Υ̟ηρεσιακό Συµβούλιο υ̟αλλήλων ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης θέµα «της θέσης του σε αργία».  Το γεγονός ότι ψευδολογεί 

ασύστολα , λέγοντας ότι ̟ερίµενε «κάλυψη»,  α̟οδεικνύεται α̟ό την ίδια την 

α̟ολογία του στο ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο,  (σελ. 1475-1476) «…εγώ όµως µε το 

∆ήµαρχο, µέχρι τότε δεν είχα καµία ε̟αφή στο ∆ηµαρχικό Μέγαρο. Μ̟ορεί αυτός να 

είχε έρθει 2 φορές στο µαγαζί µου και να τον χαιρέτησα, σε κά̟οιο χορό, είχε έρθει µε 

̟αρέα, αλλά τί̟οτα ̟ερισσότερο.»…. «κά̟οια στιγµή ο Γκαιδατζής σίγουρα 

θορυβηµένος, στέλνει τους συναδέλφους Χατζηλία, Γρέγο και Φουτισούδη να µε βρούν 

και να µου ζητήσουν να του µιλήσω, ιδιαιτέρως , για να βρούµε λύση. Ηταν όµως 

αργά.  Είχε ήδη δοθεί η συνέντευξη τύ̟ου α̟ό το δήµαρχο..». 

 

  ΄Ετσι α̟οδεικνύεται ότι -ακόµη και µε την ψευδολογία του Σαξώνη-  

η εκ̟νοή κάθε  ελ̟ίδας για «κάλυψη» ταυτίζεται µε τον χρόνο ̟ου ο 3ος 

κατηγορούµενος, τότε ∆ήµαρχος ̟αραχώρησε συνέντευξη τύ̟ου,  

δηµοσιο̟οιώντας όσα του είχε γνωστο̟οιήσει ο κ. Γκαιτατζής.  



68 

 

 

Τελειωτικά, οι καταθέσεις-α̟ολογίες του Σαξώνη, στις ο̟οίες άλλοτε 

δεν αναφέρει ούτε µία λέξη ̟ερί ε̟ιλήψιµης συµ̟εριφοράς του ∆ηµάρχου 

(κατάθεση 5/3/2008), άλλοτε καταθέτει ότι δεν ξέρει αν ο ∆ήµαρχος γνώριζε 

την ̟αράνοµη δραστηριότητά του (7/3/2008), άλλοτε ισχυρίζεται ότι  ο 

∆ήµαρχος ήταν γνώστης της κατάστασης, υ̟ό την έννοια της διαµαρτυρίας 

του για την ̟ληρωµή ̟ολλών εισφορών (24/6/2009), άλλοτε συνοµολογεί ότι 

δεν είχε ̟οτέ συνάντηση ή συζήτηση για την υ̟εξαίρεση µε κανένα άλλο 

αξιωµατούχο του ∆ήµου (εκτός α̟ό τον Λεµούσια) και ότι ο 3ος 

κατηγορούµενος  δεν γνώριζε τι ακριβώς συνέβαινε, ούτε γνώριζε το 

̟ραγµατικό ύψος του ελλείµµατος (19/5/2010 α̟ολογία) άλλοτε θεωρεί ως 

ενήµερους τον Μιχαήλ Λεµούσια και τον αντιδήµαρχο Οικονοµικών Α̟. 

Τσουρέκα και δεν ξέρει αν όλοι οι άλλοι ακόµη  και ο δήµαρχος ήταν 

υ̟εύθυνοι (16-11-2010) και όταν καλείται να ονοµάσει «̟οιους ακριβώς» 

θεωρεί γνώστες των µεθόδων του και ̟αρέχοντες ανοχή και κάλυψη σ΄ αυτόν 

̟αραθέτει ονόµατα (χωρίς µεταξύ αυτών να α̟αριθµεί το όνοµα του 3ου 

κατηγορουµένου (25-5-2011) άλλοτε ισχυρίζεται  ότι ο Λεµούσιας δεν του εί̟ε 

̟οτέ ότι µοιράζεται τα χρήµατα (̟ρωτόδικη α̟ολογία) και τελειωτικά ότι δεν 

νοµίζει ότι ο ∆ήµαρχος ήξερε ότι αυτός υ̟εξαιρεί (̟ρωτόδικη α̟ολογία) είναι 

ανάξια σχολιασµού και διαψεύσεως  και εµ̟ί̟τουν σαφώς στην διάταξη του 

άρθρου 211 Α ΚΠοιν∆. 

 

«ΘΥΜΑΤΑ» ΤΩΝ ΨΕΥ∆ΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΣΑΞΩΝΗ 

΄Ολες οι καταθέσεις-α̟ολογίες  του Σαξώνη διατρέχονται α̟ό µία 

συστηµατική ̟ροσ̟άθεια να  εµ̟λέξει όσο το δυνατόν ̟ερισσότερα ̟ρόσω̟α 

στην δραστηριότητά του, καταθέτοντας ασύστολα ψεύδη σε βάρος τους 

(υ̟ολαµβάνοντας ότι θα τύχει ευεργετηµάτων ).  
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Ειδικότερα : 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Στην α̟ό  7 Μαρτίου 2008 ανωµοτί κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι « µε 

̟ροτρο̟ή, γνώση και εντολή των αρµοδίων φορέων του ∆ήµου και συγκεκριµένα 

∆ιευθυντών  Ταµειακής και Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών, Αντιδηµάρχων, ̟ου 

̟ροσυ̟έγραφαν τις εντολές για ̟αρακράτηση των εισφορών , Γενικού Γραµµατέα του 

∆ήµου… οδηγήθηκα στη συµ̟λήρωση των ελλειµµάτων µε ̟λαστά έγγραφα..».  

 

Την  «στοχο̟οίηση» των ίδιων ̟ροσώ̟ων ε̟αναλαµβάνει και στην 

α̟ό 24-6-2009 ανωµοτί κατάθεσή του «.οι ενέργειες αυτές και η µεθόδευση ̟ου 

χρησιµο̟οιείτο ήταν σε α̟όλυτη γνώση των ∆ιευθυντών , συγκεκριµένα τον κ. 

Γκόλα, τον κ. Σερέτη, τον κ. Γκαϊδατζή, την κ. Κα̟λανίδου….οι οικονοµικοί 

διευθυντές είχαν αντίστοιχα οικονοµικά οφέλη , ό̟ως και οι Αντιδήµαρχοι α̟ό 

τις αντίστοιχες εξοφλήσεις των λογαριασµών των ̟ροµηθευτών. συγκεκριµένα σε κάθε 

̟ληρωµή µε τον τρό̟ο της δεύτερης ̟ληρωµής έ̟αιρναν «̟ ο σ ο σ τ ά» και 

υ̟έγραφαν τις εικονικές α̟οδείξεις..»  

 

Την «στοχο̟οίηση» των ίδιων ̟ροσώ̟ων (∆ιευθυντών των 

Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών και των Αντιδηµάρχων) ε̟αναλαµβάνει και στην 

α̟ό 25/5/2011 συµ̟ληρωµατική α̟ολογία του ό̟ου ερωτώµενος «̟οια 

ακριβώς ̟ρόσω̟α τελούσαν σε γνώση των µεθόδων σας και ̟οίων ακριβώς ̟ροσώ̟ων 

είχατε την κάλυψη ή ανοχή» α̟αντά «.. Θεωρώ ότι ήταν όλοι οι ∆ιευθυντές της 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας, ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών, ο Γενικός Γραµµατέας και οι 

αντιδήµαρχοι Οικονοµικών». 

 

ΟΜΩΣ στην α̟ολογία του στο ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο  

αναφερόµενος στους Αντιδηµάρχους Οικονοµικών  δηλώνει (σελ, 1497) 
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«…Είµαι ̟ε̟εισµένος ότι οι Ζορ̟ίδης και Αθανάσαρος δεν γνώριζαν ότι γινόταν 

υ̟εξαίρεση»!   

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΡΕΤΗ 

Στην α̟ό 5-3-2008 ανωµοτί κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι   « οι 

̟ροµηθευτές του ∆ήµου κλήθηκαν να υ̟οβάλλουν νέα δικαιολογητικά των ήδη 

εξοφληθεισών α̟αιτήσεων τους και αυτοί α̟άντησαν  εγγράφως σε σχέδιο 

̟ροτυ̟ωµένο και δεικνυόµενο α̟ό τον διευθυντή Σερέτη ό̟ου αναγράφονταν 

φουσκωµένες οι οφειλές και έτσι κατέστη δυνατή η υ̟αγωγή του δήµου στη 

δανειοδότηση». 

 

Την ίδια «στοχο̟οίηση» του κ. Σερέτη εξακολουθεί και στην α̟ό  7 

Μαρτίου 2008 κατάθεση «εξάλλου το ειδικό έντυ̟ο µη ̟ληρωµής των εργολάβων 

και λοι̟ών ̟ροµηθευτών είχε καταρτισθεί α̟ό το τµήµα εκκαθάρισης δα̟ανών καθ΄ 

υ̟όδειξη του διευθυντή Σερέτη»  

 

Την ίδια «στοχο̟οίηση» διατηρεί στην α̟ό 24 Ιουνίου 2009 κατάθεσή 

του « οι ενέργειες ήταν σε α̟όλυτη γνώση των ∆ιευθυντών , συγκεκριµένα τον κ. 

Γκόλα, τον κ. Σερέτη» , ό̟ως και στην α̟ό 25/5/2011 συµ̟ληρωµατική 

α̟ολογία του « θεωρώ ότι ήταν …ο ∆ιευθυντής Οικονοµικών…»  

 

ΟΜΩΣ α̟ολογούµενος στο ακροατήριο του ̟ρωτοβαθµίου 

∆ικαστηρίου (σελ. 1486) δηλώνει «..ο Σερέτης δεν είχε σχέση µε τη δική µου 

ενέργεια, αλλά καθηµερινά ενηµερωνόταν , ως ∆ιευθυντής των Οικονοµικών 

Υ̟ηρεσιών , για το ̟οσό των εκταµιεύσεων. Αυτός δεν είχε καµία ε̟αφή µε τα 

̟αραστατικά ..» 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

Στην α̟ό 24 -6-2009 κατάθεσή του «στοχο̟οιεί» τον Παν. 

Πα̟αδό̟ουλο «… Γνώστης της µη ορθής λειτουργίας ως ̟ρος την α̟όδοση 

κρατήσεων ήταν και ο ∆ντής οργάνωσης και Μεθόδων Πα̟αδό̟ουλος 

Παναγιώτης, ο ο̟οίος ενώ αρχικά εξέδιδε τις καταστάσεις µε τα ορθώς 

̟αρακρατηθέντα ̟οσά, στη συνέχεια κα υ̟όδειξη του Γκόλα, των αντιδηµάρχων, 

γενικού γραµµατέα και οικονοµικών διευθυντών αφού λάµβαναν γνώση των 

̟ραγµατικών καταστάσεων .έσβηναν και διόρθωναν ανάλογα..»  

 

ΟΜΩΣ α̟ολογούµενος στο ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο (σελ. 1484 

̟ρακτικών) δηλώνει  «…εγώ έκανα την ε̟έµβαση στις καταστάσεις µε τους 

µαρκαδόρους και τις σηµειώσεις εν αγνοία του Πα̟αδό̟ουλου…δεν 

̟ιστεύω ότι ο Παναγιώτης Πα̟αδό̟ουλος ήξερε ότι µε τις µειωµένες 

καταστάσεις ̟ου αυτός έδινε, εγώ υ̟εξαιρούσα..»  ! 

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΙΝΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ 

Στην α̟ό 7-3-2008 κατάθεση ερωτώµενος,  «αν είχε α̟ευθυνθεί σε 

ανώτερους ̟ροϊσταµένους του γνωρίζοντάς τους  ότι ̟αρανοµεί µε τη 

διαδικασία αυτή , σε ̟οιους αναφέρθηκε και τι του α̟άντησαν»  α̟αντά « 

..̟ροφορικά δεκάδες φορές διατύ̟ωσα τη ρητή αντίρρησή µου στους διευθυντές και 

αντιδηµάρχους και συγκεκριµένα το ανέφερα στην κ. Πα̟αδο̟ούλου Καίτη, 

̟ροϊσταµένη εξόδων µαζί µε την ο̟οία και το ανέφερα ̟αρουσία της και στον 

διευθυντή µου Γκόλα, τα ανέφερα στο διευθυντή  Σερέτη και στους αντιδηµάρχους»   

 

ΟΜΩΣ α̟ολογούµενος στο ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο δηλώνει (σελ. 1485) 

«..γινόταν έλεγχος και α̟ό την Κατίνα Πα̟αδο̟ούλου…εγώ έδινα το φάκελο µου µε τα 

̟αραστατικά όλου του έτους στην ̟ροϊσταµένη µου ̟ου τον έλεγχε. θεωρώ ότι η 

Κατίνα Πα̟αδο̟ούλου δεν ήξερε το  δικό µου σκηνικό» 
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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΦΑΙ∆ΡΑΣ ΚΑΠΛΑΝΙ∆ΟΥ 

Στην α̟ό 5 Μαρτίου 2008 ανωµοτί κατάθεση «στοχο̟οιεί» την 

Προϊσταµένη του τµήµατος εκκαθάρισης δα̟ανών κ. Κα̟λανίδου, για την 

ο̟οία δηλώνει « οι ̟ροµηθευτές εκαλούντο και ̟ροσήρχοντο στο τµήµα εκκαθάρισης 

δα̟ανών µε την ̟ροϊσταµένη κ. Κα̟λανίδου Φαίδρα βάζανε τα νούµερα ̟ου 

θέλανε και υ̟έγραφαν». 

 

Τα ίδια ε̟αναλαµβάνει στην α̟ό 7-3-2008 κατάθεσή του «..το ειδικό 

έντυ̟ο µη ̟ληρωµής είχε καταρτισθεί καθ΄ υ̟όδειξη του Σερέτη, του Γκόλα του 

Αντιδηµάρχου Τσουρέκα, του Γενικού Γραµµατέα Λεµούσια και της ̟ροϊσταµένης 

Φαίδρας Κα̟λανίδου». 

 

ΟΜΩΣ α̟ολογούµενος στο ̟ρωτόδικο δικαστήριο (σελ. 1486 

̟ρακτικών) δηλώνει « ..την Βαλσάµη την έ̟ιασε ξώφαλτσα ο οίστρος της 

Τσεµ̟ερά, το ίδιο και την Κα̟λανίδου..»! 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΜΠΕΤΗ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙ∆ΟΥ 

Στην α̟ό 5 Μαίου 2010 ανωµοτί κατάθεσή του ισχυρίζεται ότι η κάθε  

βεβαίωση ̟αρακράτησης φόρων , (τις ο̟οίες υ̟έγραφε η ̟ροισταµένη του 

Λογιστηρίου κ. Κουρµ̟έτη)  «…ήταν δυνατόν να χρησιµο̟οιηθεί α̟ό τον 

̟ροµηθευτή και για ε̟όµενες συναλλαγές,  αφού δεν υ̟ήρχε κανένα διακριτικό 

στοιχείο και γνώρισµα της συγκεκριµένης βεβαίωσης..». 

 

Η κ. Κουρµ̟έτη εξεταζόµενη ενώ̟ιον της κ. Τσεµ̟ερά κατέθεσε το α̟ό 

14-7-2010 υ̟όµνηµα , στο ο̟οίο διευκρινίζει ότι «είναι  άκρως αναληθής η 

σχετική ε̟ισήµανση, εφόσον στις βεβαιώσεις αναγράφονται τα ̟λήρη 

στοιχεία του ̟ροµηθευτή, τα  στοιχεία του εντάλµατος, οι αριθµοί των 
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̟αραστατικών ̟ου εξέδωσε, η ηµεροµηνία έκδοσής τους, η αξία τους και ο 

φόρος ̟αρακράτησης. Ως εκ τούτου είναι αδύνατον να χρησιµο̟οιηθεί η 

ίδια βεβαίωση ̟ολλές φορές, και είναι ευκόλως διασταυρούµενη α̟ό τις 

φορολογικές αρχές (σελ. 5-6 υ̟οµνήµατος)». 

 

΄Ετσι,  α̟ολογούµενος στο ̟ρωτόδικο δικαστήριο (σελ. 1487) δηλώνει 

«η κ. Χριστοφορίδου δεν είχε καµία σχέση»!  

 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΘΩΜΑΗΣ ΓΕΩΡΓΑΚΑΡΑΚΟΥ 

 Στην α̟ό 7η Μαρτίου 2008 ανωµοτί εξέτασή του ισχυρίζεται “…συνέβη 

̟ολλές φορές ̟ροσω̟ικά η Προϊσταµένη του Προσω̟ικού µε εντολή του Γ. Γραµµατέα 

να ερευνά τους χώρους του καταστήµατος της συζύγου µου για να δια̟ιστώσει αν και 

̟οιοι υ̟άλληλοι του ∆ήµου α̟ασχολούνται εκεί..”. 

 

Η Κ. Γεωργακαράκου  εξετάσθηκε την 16 Μαρτίου 2010 ενώ̟ιον της 

Οι. Ε̟ιθεωρήτριας και διέψευσε κατηγορηµατικά τον Σαξώνη δηλώνοντας “ 

ουδέ̟οτε ̟ήρα εντολή α̟ό τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ήµου η α̟ό 

ο̟οιοδή̟οτε άλλο ̟ρόσω̟ο, εντολή να ελέγξω εάν α̟ασχολούνται υ̟άλληλοι 

του ∆ήµου στις δραστηριότητες της συζύγου του. ΄Οτι ο ισχυρισµός αυτός είναι 

̟αντελώς ψευδής α̟οδεικνύεται α̟ό το γεγονός ότι εγώ ορίσθηκα ∆/ντρια Προσω̟ικού 

21-7-2005 σύµφωνα την αριθ. 65451/21-72005 α̟όφαση ∆ηµάρχου. Άλλωστε έχω 

την ̟ε̟οίθηση ότι κανείς α̟ό την διοίκηση δεν γνώριζε την εξωδηµοτική 

δραστηριότητα του Σαξώνη…”. Τα ίδια ε̟ανέλαβε και κατά την εξέτασή της 

ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου Σας. 

 

Φυσικά το «κίνητρο» όλων των  ̟αρα̟άνω ψευδοκαταγγελιών 

α̟οκαλύ̟τεται α̟ό τον ίδιο στην α̟ό 15 Μαίου 2010  α̟ολογία του  ενώ̟ιον  
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του Ανακριτού, ό̟ου α̟ροκάλυ̟τα καταθέτει  «….συναισθανόµενος την ευθύνη 

̟ου µε βαρύνει και για να µειώσω τις συνέ̟ειες των ̟ράξεών µου ̟αρουσιάστηκα 

αυθόρµητα στην οικονοµική ε̟ιθεωρήτρια κ. Τσεµ̟ερά, ό̟ου της ̟αρείχα καθοριστικές 

̟ληροφορίες για την ανεύρεση των συγκεκριµένων λογαριασµών και εγγράφων καθώς 

και τον εντο̟ισµό των ̟ροσώ̟ων ̟ου ήταν αναµεµειγµένα στο οικονοµικό σκάνδαλο 

του ∆ήµου. Συγκεκριµένα έδωσα τέσσερις αυθόρµητες ̟ροανακριτικές καταθέσεις..». 

 

Σηµειωτέον  ότι ο κατηγορούµενος ̟ου εµ̟λέκει όλους τους 

υ̟αλλήλους της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας, τους αντιδηµάρχους,  τον Γ. 

Γραµµατέα,  και τον 3ο  κατηγούµενο , όταν ερωτάται α̟ό τον κ. Ανακριτή 

εάν  «είχε συγκεκριµένους συνεργάτες ή ̟ρόσω̟α ̟ου τον κάλυ̟ταν εκτός του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης ̟.χ υ̟αλλήλους στη Θ΄ ∆.Ο.Υ Θεσσαλονίκης ή στους εκάστοτε 

ασφαλιστικούς φορείς»  α̟αντά : ΚΑΝΩ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΣΙΩΠΗΣ ΜΟΥ ΚΑΙ ∆ΕΝ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΑΠΑΝΤΗΣΩ !! 

 

 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΚΑΛΟΥΜΕΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ 

ΠΡΩΤΟΝ 

Είναι άξιο ε̟ισηµάνσεως ότι το ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο δεχόµενο τις 

ανερµάτιστες, αντιφατικές, αλληλοαναιρούµενες και χωρίς οιαδή̟οτε 

διασταύρωση ανωµοτί καταθέσεις και α̟ολογίες του Π. Σαξώνη κατέληξε 

στην κρίση ̟ερί της δήθεν «γνώσης» του 3ου κατηγορουµένου και συνδροµής 

του (δια ̟αραλείψεως) στην ̟ραγµάτωσή της. 

 

  Η ̟ρωτόδικη α̟όφαση βρίθει α̟ό ενδοιαστικές και συµ̟ερασµατικές 

κρίσεις (σελ.  1972 «…το ̟ιθανότερο είναι ότι τα 2 δι̟λότυ̟α «δηµιουργήθηκαν» 
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µετά την α̟οκάλυψη του σκανδάλου το 2008 α̟ό κά̟οιο συγκατηγορούµενο του 

Σαξώνη για να δηµιουργηθεί η εντύ̟ωση ότι ο τελευταίος διέ̟ραττε υ̟εξαιρέσεις και 

̟ρό του 1999» (σελ. 2075 «το γεγονός ότι  δεν βρέθηκαν ̟λαστά (το 1999) δεν 

σηµαίνει αναγκαστικά ότι δεν κατασκευάστηκαν , διότι είναι ̟ολύ ̟ιθανό να µην 

εντο̟ίστηκαν α̟ό την ε̟ιθεωρήτρια Τσεµ̟ερά « (σελ. 2077 «δύο τινά συµβαίνουν 

..» (σελ. 2077 «µάλλον ̟ρόκειται για  τη δήλωση Μαρτίου» (σελ.  2078 

«συµ̟εραίνεται λοι̟όν ότι το υ̟εξαιρεθέν..» (σελ. 2209 «..καταλήγει στο 

συµ̟έρασµα ότι..» Είναι αξιοσηµείωτο ότι το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο   δεν 

αρκείται να ̟αραθέσει συµ̟ερασµατικές κρίσεις,  εικασίες και εκδοχές, 

̟ροκειµένου να υ̟οστηρίξει την  δήθεν «γνώση» του 3ου κατηγορουµένου. 

Πλέον αυτών , ε̟ιδίδεται σε «ερµηνευτικές» ̟ροσεγγίσεις των διαλόγων, ̟ου 

υ̟οτίθεται ότι είχε ο Π. Σαξώνης µε τον Μ. Λεµούσια, και µε την «νοηµατική» 

ερµηνεία αυτών οδηγείται στο συµ̟έρασµα ότι και ο τότε ∆ήµαρχος γνώριζε 

τα διαδραµατιζόµενα και ̟αρείχε  -δια ̟αραλείψεως-  συνδροµή στην 

τελούµενη αξιό̟οινη συµ̟εριφορά.  

 

΄Ετσι στην σελ. 2187 του σκε̟τικού  ̟αρατίθεται ως «δεδοµένη»  (ενώ 

δεν έχει ̟ροκύψει α̟ό ο̟οιοδή̟οτε α̟οδεικτικό µέσο) η α̟άντηση του Μ. 

Λεµούσια στον Σαξώνη,  κατά την ο̟οία  φέρεται να εί̟ε « Ο ∆ήµαρχος δεν 

θέλει να γνωρίζει α̟ό ̟ού ̟ροέρχονται τα χρήµατα, αν ̟ροέρχονται α̟ό χορηγούς ή 

α̟ό αλλού».  Στη συνέχεια το ∆ικαστήριο δεν αρκείται να α̟οδεχθεί την 

φράση, αλλά ̟ροβαίνει και στην  «ερµηνεία» της « Το   ν ό η µ α    της φράσης 

αυτής  σ υ ν ά δ ε ι µε την ̟ροσ̟οιητή στάση άγνοιας ̟ου κρατούσε ο 

κατηγορούµενος Β. Πα̟αγεωργό̟ουλος..» Τέλος, το ∆ικαστήριο καταλήγει στο 

αφοριστικό συµ̟έρασµα, το ο̟οίο δεν στηρίζεται σε οιοδή̟οτε α̟όδειξη ότι « 

Στην ̟ραγµατικότητα όµως, λόγω των ̟ολύ στενών σχέσεών του µε τον γενικό του 

γραµµατέα, ο ο̟οίος δεν ήταν δυνατόν να ενεργεί χωρίς τη γνώση και συγκατάθεσή 

του , γνώριζε και ενέκρινε τα ̟άντα..» .  
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Η ίδια ακριβώς ̟ροσέγγιση υ̟άρχει και σε ̟λείστα άλλα σηµεία του 

σκε̟τικού (σελ. 2188 ..΄Ετσι ξεκίνησε ο Σαξώνης τις υ̟εξαιρέσεις του.. ̟αραδίνοντας 

τα κάθε φορά υ̟εξαιρούµενα.. ̟οσά στον Μ. Λεµούσια. Αυτός στη συνέχεια ̟αρέδινε 

ένα µέρος στο δήµαρχο Β. Πα̟αγεωργό̟ουλο, ο ο̟οίος «δεν ήθελε να γνωρίζει την 

̟ροέλευση των χρηµάτων» κατά την έκφραση του Μ. Λεµούσια, ̟ου µετέφερε στο 

δικαστήριο ο Π. Σαξώνης,  ε ν ν ο ώ ν τ α ς  ότι ̟αρέµεινε στο ̟αρασκήνιο και 

̟ροσ̟οιούνταν άγνοια, ενώ καλά ήξερε ότι ήταν ̟ροϊον υ̟εξαίρεσης και µάλιστα α̟ό 

την ̟ηγή «Σαξώνη». 

 

∆ΕΥΤΕΡΟΝ 

Στις σελ. 2187 της εκκαλουµένης α̟οφάσεως, συµ̟εραίνεται ότι   «δεν 

είναι δυνατόν» να ενεργούσε ο Μ. Λεµούσιας χωρίς τη γνώση και 

συγκατάθεση του 3ου κατηγορουµένου, εφόσον  «εµφανίζουν κοινή  

υ̟ερασ̟ιστική στάση  µέχρι και την εκδίκαση της υ̟οθέσεως αυτής στο ακροατήριο» .  

Στη συνέχεια στις  σελ. 2220-2221 «Η κοινή λοι̟όν συµ̟όρευση των δύο 

κατηγορουµένων δηµάρχου και γενικού γραµµατέα α̟αρχής µέχρι και την ̟αρουσία κι 

στάση τους στη δίκη αυτή καταδεικνύουν ότι κοινή ήταν η ̟ορεία τους και σε όλα όσα 

διαδραµατίστηκαν στις οικονοµικές υ̟ηρεσίες του δήµου».  

 

Είναι τουλάχιστον ατυχές το ∆ικαστήριο να στηρίζει µία κρίση ̟ερί 

ενοχής,  και µία καταδίκη σε ̟οινή ισοβίου καθείρξεως όχι σε συγκεκριµένα 

α̟οδειχθέντα ̟εριστατικά και σαφείς και διασταυρωµένες α̟οδείξεις, αλλά 

σε εσφαλµένα και αυθαίρετα συµ̟εράσµατα «κοινής υ̟ερασ̟ιστικής 

γραµµής».  Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό την ε̟ισκό̟ηση των ̟ρακτικών της 

̟ρωτοδίκου α̟οφάσεως, η υ̟εράσ̟ιση ενός εκάστου του 2ου και 3ου των 

κατηγορουµένων υ̟ήρξε α̟ολύτως διακριτή,  και τούτο διατηρήθηκε µέχρι 

το στάδιο της αγορεύσεως των συνηγόρων τους. Ειδικότερα, στις σελ.  1874-

1904  των ̟ρακτικών καταγράφεται κείµενο 30 σελίδων µε την υ̟ερασ̟ιστική 

ε̟ιχειρηµατολογία του κ. Λεµούσια (ό̟ως ανε̟τύχθη ̟ροφορικά α̟ό τους 
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συνηγόρους του) , ενώ στην σελ. 1904-1947 καταγράφεται κείµενο  43 σελίδων, 

̟ου ̟εριγράφει τα ε̟ιχειρήµατα ̟ου α̟οδεικνύουν την αθωότητα του 3ου 

κατηγορουµένου.  Τα υ̟ερασ̟ιστικά ε̟ιχειρήµατα ενός εκάστου των 

κατηγορουµένων είναι εντελώς διαφορετικά  και το µόνο κοινό σηµείο είναι η 

άρνηση της ενοχής και η α̟όκρουση των ψευδολογιών του Π. Σαξώνη, σε όσα 

σηµεία  αναφέρεται στον καθένα. Τέτοια όµως υ̟εράσ̟ιση  εµφάνισε το 

σύνολο των κατηγορουµένων, τους ο̟οίους ενέ̟λεξε ο Σαξώνης µε τα 

ψευδολογήµατά του. ∆ιερωτάται ̟οια άλλη υ̟εράσ̟ιση εκτός α̟ό την 

άρνηση µ̟ορεί να αρθρώσει ένας  κατηγορούµενος ̟ου βάλλεται α̟ό 

ψευδολογίες του συγκατηγορουµένου του ; Κατά ̟οία λογική κρίνεται ως 

«κοινή» και ελέγχεται ως «ε̟ιλήψιµη» η υ̟εράσ̟ιση του 3ου κατηγορουµένου  

και του κ. Λεµούσια, ενώ δεν ̟αρέχεται αντίστοιχος χαρακτηρισµός για την 

̟ανοµοιότυ̟η υ̟εράσ̟ιση (α̟όλυτης άρνησης) των λοι̟ών τότε 

συγκατηγορουµένων ;  Oύτε φυσικά  έχει θέση σε µία καταδικαστική 

αιτιολογία η ̟ερικο̟ή του σκε̟τικού  (σελ. 2220) ότι ενώ ρωτήθηκε για την 

̟ερί̟τωση ̟ου ο Μ. Λεµούσιας ενήργησε ερήµην και εν αγνοία του «δεν 

τόλµησε να το̟οθετηθεί» και α̟λώς δήλωσε «θα ̟εριµένω την κρίση του 

∆ικαστηρίου µε α̟όλυτο σεβασµό».  Η δήλωση αυτή του 3ου κατηγορουµένου 

α̟εικονίζει  το ήθος , την σοβαρότητα , την σταθερότητα , και την 

εµ̟ιστοσύνη µε την ο̟οία ̟εριβάλλει τους συνεργάτες του και δεν µ̟ορεί να 

εκλαµβάνεται ως υ̟εκφυγή, ή να ερµηνεύεται ως ένδειξη « κοινής ̟ορείας 

και γνώσης στα θέµατα της οικονοµικής διαχείρισης του δήµου».   

 

Πολύ ̟ερισσότερο δεν µ̟ορεί να τύχει α̟οδοχής η ̟ρόταση του κ. 

Εισαγγελέως της  έδρας  του Πενταµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης, ο ο̟οίος 

ε̟αναλαµβάνοντας ε̟ί λέξει το ̟αρα̟άνω σκε̟τικό ̟ροσέθεσε  ως 

«ενδείκτη» και το ότι «µετά την ̟ρωτόδικη καταδίκη τους σε ισόβια κάθειρξη 

διαµένουν στον ίδιο θάλαµο κρατουµένων στο Γενικό Κατάστηµα Κράτησης 

Θεσσαλονίκης». Είναι οδυνηρό η τραγικότερη στιγµή στην ζωή ενός 

ανθρώ̟ου, ̟ου έχει να ε̟ιδείξει µία λαµ̟ρά αθλητική διαδροµή , ̟ου διήλθε 
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α̟ό τον δηµόσιο βίο,  χωρίς καµία σκιά,  και εγκλείεται µε µία ̟ε̟λανηµένη 

α̟όφαση του ∆ικαστηρίου στις φυλακές, να χρησιµο̟οιείται ως ένδειξη 

α̟όλυτης ταύτισης (ωσάν να καθορίζει ο κρατούµενος τον χώρο και την 

ε̟ιλογή των συγκρατουµένων του) και όχι µόνο αυτό να ερµηνεύεται ως  

α̟όδειξη «γνώσης και συµµετοχής στις υ̟εξαιρέσεις του Π. Σαξώνη» !  

 

ΤΡΙΤΟΝ 

Οι ακραίες ̟ιθανολογήσεις και οι ̟ροφανείς αντιφάσεις της 

̟ρωτόδικης α̟όφασης συνεχίζονται  σε άλλα σηµεία του σκε̟τικού (σελ. 

2188-2189)  «…η διανοµή του µερίσµατος µεταξύ των δύο ανδρών (Λεµούσια 

Πα̟αγεωργό̟ουλου) φυσικά γινόταν µυστικά σε κατ΄ ιδίαν συναντήσεις τους, χωρίς 

να έχουν ̟ροκύψει τα µεγέθη της µεταξύ τους ̟οσόστωσης…»  Στη συνέχεια 

όµως το ∆ικαστήριο ε̟ιχειρεί να ̟ροσδιορίσει αυθαίρετα και ενδοιαστικά  

ακόµη και το ̟ροϊόν της δήθεν «διανοµής» καταγράφοντας στο σκε̟τικό 

(σελ. 2196) «̟αραλάµβανε στην κατοχή του ο ̟ρώτος α̟ ΄ αυτούς (γενικός 

γραµµατέας) α̟ό τον αυτουργό των υ̟εξαιρέσεων και στη συνέχεια ̟αρέδιδε µέρος 

αυτού, το ύψος του ο̟οίου δεν διαγνώσθηκε (το ̟ιθανότερο είναι να 

ακολουθούσε ισοµερής διανοµή)  στο δεύτερο (δήµαρχο) ενώ και οι δύο τελούσαν 

σε γνώση..» !! 

 

ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

Σε ε̟όµενο σηµείο του σκε̟τικού (σελ.  2191) το ∆ικαστήριο δέχεται ότι 

« Η ̟ηγή της γνώσης του για τη δραστηριότητα του Π. Σαξώνη ήταν  ο έµ̟ιστος 

γενικός του γραµµατέας, ο καρδιακός φίλος του Σ..Καραµανλής, ̟ροσω̟ική δε 

ε̟ιβεβαίωση δε για τις τελούµενες υ̟εξαιρέσεις είχε και ο ίδιος α̟ό την τακτική 

̟αραλαβή του αναλογούντος σ΄ αυτόν µέρους  του ̟ροϊόντος των υ̟εξαιρέσεων..» .  
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΄Ετσι τελειωτικά το ∆ικαστήριο στηρίζει την  δήθεν «γνώση» του Β. 

Πα̟αγεωργό̟ουλου για την τέλεση της υ̟εξαίρεσης α̟ό τον Π. Σαξώνη  1) 

στην  ε̟ίκληση  ενός νεκρού  !  2)  στην ε̟ίκληση του Μ. Λεµούσια,  ο ο̟οίος 

α̟ό την ̟ρώτη στιγµή αµφισβήτησε την ψευδολογία του Σαξώνη και 3) 

εµφανίζοντας ως δεδοµένο το ζητούµενο !! (δέχεται ως «̟ηγή γνώσης» το  ότι 

ο 3ος ̟αρελάµβανε µέρος του ̟ροϊόντος της υ̟εξαίρεσης, χωρίς αυτό να έχει 

α̟οδειχθεί α̟ό ο̟οιοδή̟οτε α̟οδεικτικό στοιχείο ! 

 

ΠΕΜΠΤΟΝ 

Το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο ̟αρακολουθώντας τους ψευδείς 

ισχυρισµούς του Π. Σαξώνη , ό̟ως τους διαµόρφωσε για ̟ρώτη φορά στην 

α̟ολογία του στο ακροατήριο κατέληξε στις σελ. 2075-2077 της εκκαλουµένης 

α̟οφάσεως στην εκδοχή ότι «υ̟εξαιρέθηκε ̟οσό 58.216.863 δραχµών το έτος 

1999, ̟ου αφορά Φόρο Μισθωτών Υ̟ηρεσιών (Φ.Μ.Υ)»  διευκρινίζοντας 

µάλιστα ότι το ̟οσό αυτό είναι «σε α ρ µ ο ν ί α» µε τους ισχυρισµούς του 

Σαξώνη !! 

 

Στη διάρκεια της διαδικασίας ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου Σας  α̟ό την 

εξέταση των µαρτύρων Θεοδωρο̟ούλου-Γιδαράκου α̟εδείχθη  ότι όλοι οι 

αριθµητικοί υ̟ολογισµοί, µε τους ο̟οίους το ∆ικαστήριο οδηγήθηκε στην 

α̟οδοχή της ψευδολογίας του Σαξώνη είναι εσφαλµένοι . Σχετικώς 

κατατέθηκε έγγραφο αναλυτικό σηµείωµα, ̟ου κατεχωρήθη στα ̟ρακτικά . 

Ενδεικτικά και µόνο ε̟ισηµαίνεται ότι 

 α) ενώ το ∆ικαστήριο δέχεται την τελική εκδοχή του Σαξώνη ότι 

υ̟εξαιρεί «α̟ό τα µέσα έως τα τέλη Α̟ριλίου 1999» ̟ολλα̟λασιάζει 9 µήνες 

(και όχι 8 ή 8 1/2 ) Χ 6.000.000 (και όχι 5.000.000) και µε αυτή την αυξητική 

̟ροσέγγιση (̟ου ξε̟ερνά ακόµη και την ψευδολογία του Σαξώνη) 
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αναβιβάζει το υ̟εξαιρεθέν ̟οσό στα 54.000.000 δρχ,  (το ο̟οίο βέβαια 

υ̟ολεί̟εται κατά ̟ολύ των 58.216.863 δραχµών). 

β) ενώ το ∆ικαστήριο δέχεται ότι το έτος 1999 ο ∆ήµος συµψήφισε  

̟λεόνασµα  38.828.150 δρχ, (του έτους 1998) στη συνέχεια δέχεται ότι «λεί̟ει 

κά̟οια ̟ροσωρινή δήλωση του έτους 1999 και «µάλλον» ̟ρόκειται για τη 

δήλωση του Μαρτίου». Είναι όµως ̟ροφανές ότι «δεν λεί̟ει» καµία δήλωση, 

α̟λώς στον µήνα Μάρτιο έγινε ο συµψηφισµός του ̟ιστωτικού υ̟ολοί̟ου 

του έτους 1998, δηλαδή συµψηφίσθηκε το ̟λεόνασµα των 38.828.150 δρχ, 

Αυτό α̟οδεικνύεται εµφανέστατα α̟ό το ότι το χαρτόσηµο της ̟ροσωρινής 

δήλωσης Μαρτίου είναι  1.522.898 δρχ, ενώ ο φόρος είναι µικρότερος 

1.490.776 δρχ 

 γ) ό̟ως α̟εδείχθη α̟ό τις καταθέσεις των Θεοδωρο̟ούλου-

Γιδαράκου, εσφαλµένα το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο αφαιρεί ανόµοια ̟οσά  ̟.χ  

α̟ό ένα  ̟οσό καθαρού φόρου 879.605.704 δραχµών αφαιρεί ένα ̟οσό 

821.388.841 δρχ, (στο  ο̟οίο εµ̟εριέχεται φόρος, χαρτόσηµο και φόρος 

χαρτοσήµου !!) 

Στην ̟ραγµατικότητα το έτος 1999 δεν υ̟ήρξε υ̟εξαίρεση ΦΜΥ και 

αυτό α̟οδεικνύεται α̟ό το ότι η Θ΄∆ΥΟ καταλόγισε στην έκθεση ̟ου 

συνέταξε  µία διαφορά ̟ρος καταλογισµό, 168.361.376 δρχ.  ̟ου ̟ροκύ̟τει 

α̟ό τα ̟οσά ̟ου φέρονται α̟οδοθέντα στο βιβλίο κρατήσεων  (879.605.704 

δρχ) µείον -  τα ̟οσά ̟ου α̟οδόθηκαν µε βάση τις ̟ροσωρινές δηλώσεις 

(711.244.328 δρχ)   

 Όµως στα ̟οσά ̟ου φέρονται ̟αρακρατηθέντα στο βιβλίο κρατήσεων 

̟εριέχεται και  ένα ̟οσό 129.247.195 δραχµών και 12.896 δραχµών, δηλαδή 

συνολικά 129.260.091 δρχ. Το ̟οσό αυτό,  ό̟ως α̟εδείχθη κατά την 

διαδικασία, ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ στους υ̟αλλήλους του ∆ήµου (λόγω 

νοµοθετικής µεταβολής του φορολογικού συντελεστή). Σχετικά κατέθεσε ο 

Παν. Πα̟αδό̟ουλος (Προϊστάµενος Οργανώσεως και Μεθόδων)  ο ο̟οίος 

̟ροσκόµισε στο ∆ικαστήριό Σας και αναγνώσθηκαν τα ̟αραστατικά , ̟ου 



81 

 

α̟οδεικνύουν την ε̟ιστροφή και την είσ̟ραξη των ως άνω ̟οσών α̟ό τους 

δικαιούχους υ̟αλλήλους . Αν στο  ̟οσό αυτό των 129.260.180 δραχµών 

̟ροστεθεί και το ̟οσό των 38.828.150 δραχµών (δηλαδή το ̟λεόνασµα έτους 

1998 ̟ου συµψηφίσθηκε εντός του 1999)  αλλά εκ των υστέρων δεν ενέκρινε η 

Εφορία τον συµψηφισµό, τότε το άθροισµα  129.260.180 + 38.828.150 = 

168.088.330 δραχµών, ισούται µε το ̟οσό ̟ου θεωρεί η Θ΄∆ΥΟ ως διαφορά 

̟ρος καταλογισµό.  

Συνε̟ώς εσφαλµένα το ̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο δέχθηκε αυτό ̟ου για 

̟ρώτη φορά υ̟οστήριξε στην α̟ολογία του ο Σαξώνης και µε λανθασµένους 

αριθµητικούς υ̟ολογισµούς ̟ροσ̟άθησε να α̟οδείξει την «α ρ µ ο ν ί α» των 

ισχυρισµών του!  

Το γεγονός ότι ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Φ.Μ.Υ το έτος 1999 

α̟οδεικνύεται ̟λέον των άλλων, α̟ό την αναγνωσθείσα υ̟΄ αριθ. 2/2013 

̟ράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το ο̟οίο ερευνώντας τους λογαριασµούς 

του οικον. έτους 1999 , δεν καταλογίζει οιοδή̟οτε ̟οσό για µη α̟όδοση 

ΦΜΥ οικ. έτους 1999. Αντιθέτως  καταλογίζει σε βάρος του Σαξώνη (και 

µόνο αυτού) χρηµατικά ̟οσά για την µη α̟όδοση ασφαλιστικών εισφορών 

ΤΑ∆ΚΥ και ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ , ̟ράξεις ̟ου φέρονται να λαµβάνουν 

χώρα α̟ό αυτόν στα τέλη του 1999 και ειδικότερα την 19 Νοεµβρίου 1999, 

την 24 ∆εκεµβρίου 1999,  την 17 Α̟ριλίου 2000.    

Τούτο α̟οδεικνύει ότι : α) ψεύδεται ο Σαξώνης όταν ισχυρίζεται ότι µε 

̟ροτρο̟ή του Μ. Λεµούσια άρχισε να υ̟εξαιρεί α̟ό τα µέσα-τέλη Α̟ριλίου 

1999 .  Στην ̟ραγµατικότητα µε την αλλαγή της διοίκησης το έτος 1999 

έ̟αυσε την εγκληµατική του δραστηριότητα ε̟ί αρκετούς µήνες για να την 

ε̟αναλάβει στα τέλη του ίδιου έτους (και ̟άντως µε υ̟εξαίρεση 

ασφαλιστικών εισφορών και όχι ΦΜΥ, ό̟ως ψευδέστατα υ̟οστήριξε για 

̟ρώτη φορά στο  ̟ρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο).   Σηµειωτέον ότι τα ̟οσά αυτά 

(ασφαλιστικές εισφορές τις ο̟οίες δεν α̟έδωσε), καταλογίζονται α̟ό το 

Ελεγκτικό Συνέδριο εξ ολοκλήρου σε βάρος του Π. Σαξώνη  , ο ο̟οίος ως 

υ̟όλογος διαχειριστής ευθύνεται για την υ̟εξαίρεσή τους. . Σε ότι αφορά 
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στον τότε ∆ήµαρχο Β. Πα̟αγεωργό̟ουλο το Ελεγκτικό Συνέδριο του 

α̟οδίδει µόνο ̟αράλειψη,  εγκειµένη στην έκδοση ειδικών εντολών 

̟ληρωµής το έτος 1999 α̟ό τον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών, οι ο̟οίες ναι µέν 

̟ληρώθηκαν, αλλά χωρίς την σύγχρονη έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων 

(δηλαδή αιτία α̟ολύτως άσχετη µε την ̟ράξη της  υ̟εξαίρεσης).  

ΕΚΤΟΝ 

 Η α̟όλυτη ταύτιση του ̟ρωτοδίκου ∆ικαστηρίου µε τις θέσεις του 

Σαξώνη (αγνοώντας τον χρόνο, τις ̟άµ̟ολλες ̟αραλλαγές µε τις ο̟οίες 

εισφέρθηκαν και την ανυ̟αρξία οιασδή̟οτε διασταύρωσης) είναι 

εντυ̟ωσιακή όταν στην σελ.  2076 σχολιάζοντας τον ισχυρισµό του Σαξώνη 

ότι «…υ̟άρχουν ̟λαστά ̟αραστατικά ̟ου συντάχθηκαν στις αρχές του 2000 για να 

κλείσει η χρήση 1999» δέχεται  ε̟ί λέξει «Ό̟ως όµως ̟ροαναφέρθηκε, τέτοιο ̟λαστό 

δεν βρέθηκε. ∆ύο τινά µ̟ορεί να συµβαίνουν : Η υ̟ήρξε και α̟ωλέσθηκε τυχαία ή 

αφαιρέθηκε α̟ό κά̟οιον ̟ου είχε ̟ρόσβαση στο αρχείο του δήµου και ήθελε να 

α̟οδείξει ότι το 1999 δεν υ̟ήρξε υ̟εξαίρεση και να διαψεύσει έτσι τον Παν. Σαξώνη» .     

Είναι ̟ροφανές ότι η εκδοχή να ψεύδεται ο Σαξώνης, ό̟ως το έχει ̟ράξει σε 

̟ληθώρα ̟ερι̟τώσεων, δεν φαίνεται να α̟ασχολεί ούτε ως ενδεχόµενο το 

̟ρωτόδικο ∆ικαστήριο !.  

 

ΕΒ∆ΟΜΟΝ 

Στην ίδια ενότητα (της α̟όλυτης α̟οδοχής των θέσεων Σαξώνη)  είναι 

όσα καταγράφονται στην σελ. 1971 του σκε̟τικού «…δεν έχει διακριβωθεί 

ασφαλώς ̟ότε ακριβώς και α̟ό ̟οιόν έγινε η νόθευση και κατασκευή των δύο αυτών 

δι̟λοτύ̟ων της ∆ΥΟ (̟ρόκειται για τα δύο δι̟λότυ̟α του 1998) και δή αν έγινε το 

1998  το 1999 ή και µεταγενέστερα α̟ό κά̟οιον τρίτο για να καταδειχθεί µε την 

κατασκευή τους ότι Π. Σαξώνης υ̟εξαιρούσε ήδη µόνος του διάφορα χρηµατικά ̟οσά 

α̟ό το 1998. Εάν τα δι̟λότυ̟α αυτά κατασκευάσθηκαν α̟ό τον Π. Σαξώνη το 

έτος 1998 για να δικαιολογήσουν ισό̟οσες ̟αράνοµες «εκταµιεύσεις» αυτού 

εντός του έτους 1998, θα έ̟ρε̟ε κατ΄ αρχήν να είναι καταχωρισµένα στο 
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χειρόγραφο βιβλίο κρατήσεων ̟ου τηρούσε µέχρι το 2005 ο Π. Σαξώνης, ό̟ως 

ήδη ̟ροαναφέρθηκε.  Ε̟ίσης θα έ̟ρε̟ε τα δι̟λότυ̟α αυτά να έχουν ε̟ισυναφθεί ως 

δικαιολογητικά σε κά̟οιο α̟ό τα εντάλµατα ̟ου ό̟ως ̟ροαναφέρθηκε εκδίδονταν σε 

χρόνο µεταγενέστερο της ̟ληρωµής α̟ό το τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών κατά το σύστηµα ̟ου ίσχυε µέχρι και το έτος 

2004. Η έρευνα όµως της ε̟ιθεωρήτριας κ. Τσεµ̟ερά ουδόλως κατέδειξε ότι τα 

δύο αυτά δι̟λότυ̟α α) έχουν καταχωρισθεί στο χειρόγραφο βιβλίο 

κρατήσεων του Π. Σαξώνη και β)  έχουν ε̟ισυναφθεί ως δικαιολογητικά σε κά̟οιο 

α̟ό τα εντάλµατα ̟ου εκδόθηκαν α̟ό το Τµήµα Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας της 

∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών για τις α̟οδόσεις ΦΜΥ του έτους 1998».     

΄Ο̟ως όµως ̟λήρως α̟έδειξε η ακροαµατική διαδικασία ενώ̟ιον του 

∆ικαστηρίου Σας,  και οι δύο σκέψεις του ̟ρωτοβαθµίου ∆ικαστηρίου, µε τις 

ο̟οίες ε̟ιχείρησε να «α̟ενοχο̟οιήσει» τον Π. Σαξώνη α̟ό την κατάρτιση 

των δύο ( 2 ) ̟λαστών ̟αραστατικών του έτους 1998 είναι εξ ολοκλήρου 

ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ,  εφόσον : 

 α) στο ̟ροσκοµισθέν χειρόγραφο βιβλίο κρατήσεων ΕΧΕΙ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙ Ι∆ΙΟΧΕΙΡΩΣ  ο  ίδιος ο Σαξώνης τα δύο ̟λαστά 

̟αραστατικά του έτους 1998 !!! 

β) εσφαλµένα το ∆ικαστήριο αξιώνει να έχουν ε̟ισυναφθεί τα ̟λαστά 

δικαιολογητικά του έτους 1998, ως αιτιολογία α̟όδοσης Φ.Μ.Υ του έτους 

1998. Είναι δεδοµένο ότι δεν ̟ρόκειται για ̟αραστατικά α̟οδόσεως ΦΜΥ 

αλλά για ̟αραστατικά µε κωδικό 0824, (δηλαδή για ̟αραστατικά του 

Ταµείου Σύνταξης) .  

 

ΟΓ∆ΟΟΝ 

Στην ίδια ενότητα ̟ρέ̟ει να ενταχθεί και η ΠΡΟ∆ΗΛΗ ΑΝΤΙΦΑΣΗ 

των σκέψεων του ̟ρωτοδίκου ∆ικαστηρίου , εφόσον στην σελ.  1972 

«α̟ενοχο̟οιεί» τον Π. Σαξώνη α̟ό την κατάρτιση των τριών ̟λαστών 

̟ροσωρινών δηλώσεων έτους 1997 ,  µε το αιτιολογικό ότι «στις ̟ροσωρινές 
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αυτές δηλώσεις δεν αναγράφεται ό̟ως θα έ̟ρε̟ε αν ̟ράγµατι είχαν 

χρησιµο̟οιηθεί για τη δικαιολόγηση ισό̟οσων υ̟εξαιρεθέντων ̟οσών, και 

ο αντίστοιχος αριθµός του δι̟λοτύ̟ου, ̟ου αφορά την καταβολή του σχετικού 

̟οσού. ..Τέτοιος αριθµός δεν αναφέρεται.. Αρα µε αυτές δεν θα µ̟ορούσε να 

δικαιολογηθεί  η δήθεν ̟ληρωµή στη ∆ΥΟ κά̟οιου ̟οσού ως ΦΜΥ».   

ΟΜΩΣ σε  αµέσως ε̟όµενο σηµείο του σκε̟τικού (σελ. 1973-1974) το 

∆ικαστήριο δέχεται  «..Η Θ΄∆ΥΟ (βλ. την Έκθεση ̟ροσωρινού ελέγχου της 

Θ΄∆ΥΟ της Ευγ. Γιδαράκου σελ. 37-41) αντίθετα αναφέρει ότι την ε̟οχή εκείνη 

(1993)  δ ε ν      εκδίδονταν          α̟ό τις ∆ΥΟ δι̟λότυ̟ες εισ̟ράξεις για 

κάθε ∆ήλωση ξεχωριστά, αλλά ένα συγκεντρωτικό στο τέλος της ηµέρας α̟ό 

τα Ταµείο..» !!   

 

ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΑΞΩΝΗ ΠΟΛΥ ΠΡΟ ΤΗΣ 1.1.1999 

 Ό̟ως ̟ροκύ̟τει εκ της δικογραφίας  και ό̟ως κατέδειξε η ενώ̟ιόν Σας 

α̟οδεικτική διαδικασία, η συγκεκριµένη ̟ράξη της υ̟εξαίρεσης τελείται α̟ό 

τον Π. Σαξώνη  ̟ολύ ενωρίτερον της 1.1.1999 ( ο̟ότε ο 3ος κατηγορούµενος 

ανέλαβε τα καθήκοντα του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης. 

Συνε̟ώς δεν νοείται άµεση συνέργεια ( υ̟ό την έννοια ̟ου την καθορίζει το 

άρθρο 46 ̟αρ. 1 β ΠΚ, δηλαδή  ̟αροχή συνδροµής  ̟αρεχόµενης κατά τέτοιο 

τρό̟ο ώστε χωρίς αυτήν να είναι ανέφικτη  η τέλεση του εγκλήµατος, υ̟ό τις 

̟εριστάσεις υ̟ό τις ο̟οίες αυτό δια̟ράχθηκε )   όταν το ίδιο ̟ρόσω̟ο σε 

̟ροηγούµενο  χρόνο έχει α̟οφασίσει αυτόβουλα και έχει τελέσει την ίδια 

αξιό̟οινη ̟ράξη, χωρίς ο̟οιαδή̟οτε βοηθητική ενέργεια του φεροµένου ως 

αµέσου συνεργού. 

Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση : 

Α) σύµφωνα µε την δήλωση του συνηγόρου της ̟ολιτικής αγωγής στην 

διαδικασία ενώ̟ιον του Συµβουλίου Εφετών Θεσσαλονίκης (σελ.  4 των 

υ̟΄αρθ. 355/2012 ̟ρακτικών συνεδριάσεως) «υ̟ήρξε σχεδιασµός να 
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φορτωθούν όλα στο Σαξώνη, ο ο̟οίος δρούσε στον ∆ήµο ε̟ί 15 έτη, χωρίς 

να ανακαλυφθεί τί̟οτα, ε̟ειδή οι υ̟ηρεσίες του ∆ήµου δεν 

λειτουργούσαν..»   

Β) Ανεγνώσθη  η έκθεση ̟ροσωρινού ελέγχου φόρου και χαρτοσήµου 

µισθωτών υ̟ηρεσιών  των υ̟αλλήλων της Θ΄∆ΥΟ Θεσσαλονίκης 

Θεοδωρο̟ούλου-Γιδαράκου. Στο συµ̟έρασµα της έκθεσης αυτής αναφέρεται 

ότι δεν α̟οδόθηκαν σε ταµεία και στο δηµόσιο µεγάλα ̟οσά 

̟αρακρατηθέντων φόρων.  Η έκθεση ανατρέχει στις χρήσεις 1993 και εφεξής 

και ορίζει ότι στην χρήση 1993  (σελ. 38 εκθέσεως) «ο έλεγχος ̟ροκειµένου να 

εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για να ̟ροσδιορίσει µε στοιχεία την α̟όδοση στο δηµόσιο 

του ̟αρακρατηθέντος φόρου, ̟ου εµφανίζεται στις ̟ροσωρινές δηλώσεις, οι ο̟οίες 

βρέθηκαν στο αρχείο της ∆.Ο.Υ ζήτησε και ̟αρέλαβε α̟ό την Τρά̟εζα της 

Ελλάδος  τις ηµερήσιες καταθέσεις ε̟ιταγών τους ∆.Ο.Υ του έτους 1993. Ε̟ίσης 

ζήτησε α̟ό τον ∆ήµο και  έλαβε αντίγραφα των ε̟ιταγών µε τις ο̟οίες έγινε η 

καταβολή. Α̟ό τη διασταύρωση των καταστάσεων ε̟ιταγών ̟ου έστειλε ο 

∆ήµος, όσο και η Τρά̟εζα της Ελλάδος ̟ροέκυψε η είσ̟ραξη των ̟οσών ̟ου 

αναφέρονται στον ̟ίνακα ̟ροσωρινών δηλώσεων Φ.Μ.Υ.  Ακολούθως (σελ. 40 

εκθέσεως) α̟ό τον έλεγχο του βιβλίου κρατήσεων,  δια̟ιστώθηκε ότι έγιναν 

κρατήσεις για φόρο , χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου ό̟ως καταγράφονται 

στον σχετικό ̟ίνακα.  Στην ίδια σελίδα (40 έκθεσης) αναφέρεται ότι α̟ό τον 

έλεγχο των µισθολογικών καταστάσεων, δια̟ιστώθηκε  ότι έγιναν κρατήσεις 

για φόρο, χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτοσήµου, ̟ου αναλυτικά εµφανίζονται 

στον ̟ίνακα ̟ου υ̟άρχει στην σελίδα. 

 

 Έτσι , τελικά α̟ό την αντι̟αραβολή των τριών στοιχείων (βιβλίο 

κρατήσεων, µισθολογικές καταστάσεις, και α̟οδοθέντα ̟οσά βάσει 

υ̟οβληθεισών ̟ροσωρινών δηλώσεων) η ∆.Ο.Υ κατέληξε ότι ∆ΕΝ α̟εδόθη 

για το έτος 1993 χρηµατικό ̟οσό 47.439.799 δραχµών  (ήτοι 139.221, 71 ευρώ)  

+ χαρτόσηµο 13.078, 36 + ΟΓΑ χαρτοσήµου 2.619, 93 το ο̟οίο  και 

καταλογίζει (σελ. 14 έκθεσης ελέγχου) 
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Στην ίδια έκθεση ελέγχου η ∆ΥΟ κατέληξε ότι  ∆ΕΝ α̟εδόθη για το 

έτος 1993 χρηµατικό ̟οσό 83.156.873 δραχµών (ήτοι  241.210, 46 ευρώ)  α̟ό 

φόρους αιρετών κ.λ.̟. + χαρτόσηµο 2.357, 48 + 472, 77 ΟΓΑ χαρτοσήµου) τα 

ο̟οία οµοίως και καταλογίζει (σελ. 22 έκθεσης).   

Τα ̟αρα̟άνω α̟οδεικνύουν ότι τουλάχιστον α̟ό το έτος 1993 είχε 

αφετηριασθεί ή αξιό̟οινη δραστηριότητα του Π. Σαξώνη,  εφόσον τα 

̟αρακρατούµενα ̟οσά, ̟ου εµφανίζονταν στο βιβλίο κρατήσεων, δεν 

συνέ̟ι̟ταν µε αυτά ̟ου α̟οδίδονταν βάσει των ̟ροσωρινών δηλώσεων.  

Έτσι µόνο για τη χρήση 1993 η ∆ΥΟ καταλογίζει στον ∆ήµο  συνολικό ̟οσό 

398.335, 12 ευρώ.  Το ̟οσό αυτό έγινε ̟ροσ̟άθεια α̟ό την ̟ολιτική 

αγωγή να εµφανισθεί ως «έλλειµµα»  και µάλιστα µικρό !! ̟ροκειµένου να 

υ̟οβαθµιστεί η εγκληµατική δραστηριότητα του Σαξώνη  στον ̟ροηγούµενο 

χρόνο ! 

Γ) Στην ̟ορισµατική έκθεση της κ.Τσεµ̟ερά σελ. 386 κ.ε̟ ̟εριγράφεται 

ότι τουλάχιστον α̟ό το 1997  υ̟ήρχε µέθοδος µεταφοράς κονδυλίων εκ 

µέρους του 1ου κατηγορουµένου στα ε̟όµενα οικονοµικά έτη. 

 

∆) στην α̟ό 24-6-2009 κατάθεση ο Π. Σαξώνης αναφέρει ότι «̟οτέ δεν 

µ̟όρεσε κανένα οικονοµικό έτος µε τις οικ/κές υ̟ηρεσίες ε̟ί δέκα οκτώ χρόνια ̟ου 

ήµουν εγώ στη θέση ου κατείχα τυ̟ική συµφωνία κλεισίµατος διαχ/κού»  

 

Ε) στη διαδικασία στο ακροατήριο ̟ροσκοµίσθηκαν τρεις ̟λαστές 

̟ροσωρινές δηλώσεις οικ. έτους 1997  (Μαίου, Ιουλιου και Νοεµβρίου)  µε τις 

υ̟ογραφές «Μ̟άκη-Αυγουλά» οι ο̟οίες έχουν  καταγραφεί ιδιόχειρα α̟ό 

τον Π. Σαξώνη στο βιβλίο κρατήσεων , εµφανίζοντας σ΄αυτό ότι δήθεν  

«α̟έδωσε» τον φόρο, το χαρτόσηµο και τον ΟΓΑ χαρτοσήµου ̟ου 

̟αρακρατήθηκαν . Οι δηλώσεις αυτές  : 
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 α) βρέθηκαν στο βιβλίο κρατήσεων, ό̟ως ε̟ισηµαίνεται στην  έκθεση 

ελέγχου των Μόσχογλου-Σκαµ̟αρδώνη (σε.8-9) 

 β) διαβιβάστηκαν α̟ό τους Μόσχογλου-Σκαµ̟αρδώνη στην κ. 

Τσεµ̟ερά, η ο̟οία όχι µόνο δεν τις  ε̟ισύναψε ως α̟οδεικτικό υλικό,  αλλά 

αντιθέτως ισχυρίσθηκε στην εξέτασή της ότι « ̟ρίν το έτος 1997 δεν 

δια̟ιστώθηκε η ύ̟αρξη ̟λαστών..το έτος 1997 δεν µου δόθηκαν στοιχεία α̟ό 

το δήµο για να ελέγξω για την ύ̟αρξη ̟λαστών..» !! «δεν τηρούνταν βιβλίο 

κρατήσεων, ̟αρά υ̟ήρχαν µόνο   κά̟οιες σελίδες στο Τµήµα Εξόδων..» !! 

 γ) καταγράφονται ως «καταρτισθείσες» (̟λαστές) στην ειδική έκθεση 

ελέγχου  άρθρου 14 του Ν. 2523/1997  της Θ΄∆ΥΟ (σελ. 22) ενώ  τα µη 

α̟οδοθέντα ̟οσά τους καταλογίζονται σε βάρος του ∆ήµου για τη χρήση 

1997 (σελ. 24 της ως άνω έκθεσης) 

δ) ο Π. Σαξώνης αρχικά δήλωσε ότι «δεν τις ξέρει», στη συνέχεια εί̟ε 

ότι «δεν αναγράφουν  δι̟λότυ̟ο», άρα δεν α̟οδεικνύουν ̟ληρωµή  .  Ό̟ως 

όµως α̟εδείχθη για το έτος αυτό (1997) δεν εκδίδονταν δι̟λότυ̟ο είσ̟ραξης 

για κάθε δήλωση, αλλά  ένα συγκεντρωτικό στο τέλος της ηµέρας α̟ό το 

ταµείο  (σχετικό το αναγνωσθέν υ̟ αρ. ̟ρω. 7652/10-6-2008 έγγραφο της 

Θ΄∆ΥΟ ̟ρος την κ. Τσεµ̟ερά). Συνεχίζοντας και ̟αραλλάσσοντας την 

ψευδολογία του  εί̟ε ότι «̟ρέ̟ει να τις δούµε ,  υ̟άρχουν και γνήσια 

̟αραστατικά µε σφραγίδες «Μ̟άκης-Αυγουλά» ! (σελ. 1494 α̟ολογίας του 

στο ̟ρωτόδικο) ενώ ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου Σας υ̟οστήριξε ότι είναι 

γνήσιες και τα ̟οσά ̟ληρώθηκαν!  

 

 Όταν µε ̟αρεµ̟ί̟τουσα α̟όφαση του ∆ικαστηρίου Σας η Τρά̟εζα 

της Ελλάδος α̟άντησε εγγράφως ότι οι εν λόγω δηλώσεις ουδέ̟οτε 

̟ληρώθηκαν εξακολουθούσε ̟ροκλητικά και ψευδόµενος ασύστολα να 

ισχυρίζεται ότι ̟ληρώθηκαν!!.  
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ΣΤ) στη διαδικασία στο ακροατήριο α̟εδείχθη η ̟λαστογράφηση δύο 

̟αραστατικών µε κωδικό 0824 (δηλαδή του Ταµείου Σύνταξης), ̟ου 

χρησιµο̟οιήθηκαν νόµιµα στη χρήση 1996, και στη συνέχεια ανασύρθηκαν 

α̟ό το αρχείο και αφού νοθεύθηκαν  α̟ό τον Π.Σαξώνη ως ̟ρος την 

χρονολογία έκδοσης χρησιµο̟οιήθηκαν εκ νέου για την εκταµίευση 

χρηµάτων το έτος 1998. Σχετικά κατατέθηκε αναλυτικός αυτοτελής 

ισχυρισµός ̟ου καταχωρήθηκε στα ̟ρακτικά.  Ό̟ως α̟εδείχθη α̟ό το 

̟ροσκοµισθέν βιβλίο κρατήσεως, ο Π. Σαξώνης καταχώρησε ιδιόχειρα τα 

γνήσια δι̟λότυ̟α στη χρήση 1996, και στη συνέχεια καταχώρησε ιδιόχειρα 

τα ̟λαστογραφηµένα α̟ό αυτόν δι̟λότυ̟α στις 14 Φεβρουαρίου 1998 και 

στις  9  Ιουλίου 1998.   Η Ε̟ιθεωρήτρια κ.Τσεµ̟ερά στην χειρόγραφη υ̟΄αριθ. 

651/09 έκθεσή της ε̟ισηµαίνει (σελ. 18 ..το µε αριθ. 6432061/14-2-1998 

δι̟λότυ̟ο…εκδόθηκε το έτος 1997. Αλλά χρησιµο̟οιήθηκε (αφού 

διορθώθηκε µε σφραγίδα η ηµεροµηνία και το έτος)  ξ α ν ά   τ ο   έ τ ο ς 1998 

̟ροκειµένου να αναληφθεί εκ νέου α̟ό το ταµείο του δήµου ισό̟οσο του 

κατασκευασµένου ̟λέον δι̟λοτύ̟ου ̟οσό) 

 

Το Ελεγκτικό Συνέδριο µε την υ̟΄αριθ.  2/2012 ̟ράξη ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΕ 

σε βάρος του Π. Σαξώνη το συνολικό χρηµατικό ̟οσό των δύο αυτών 

δι̟λοτύ̟ων 58.713.866 δρχ, µε το σκε̟τικό ότι «εκταµιεύθηκαν α̟ό τον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης, και ενώ εµφανίζονται ότι α̟οδόθηκαν,  δεν ε̟αληθεύεται η 

α̟όδοσή τους».  Με την ίδια ̟ράξη  καταλογίσθηκε σε βάρος του Σαξώνη 

̟οσό  400.000 δραχµών, διότι  ενώ εισέ̟ραξε α̟ό τον Σύλλογο Εργαζοµένων  

̟οσό 2.843.400 δραχµών , α̟έδωσε 2.443.400 δραχµών. !  

 

Ό̟ως α̟εδείχθη, η εν λόγω ̟ράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου , 

κοινο̟οιήθηκε στον ∆ήµο τον Οκτώβριο του 2012. Συνε̟ώς όταν οι 

µάρτυρες ̟ολιτικής αγωγής κατέθεταν ενώ̟ιον του ̟ρωτοβαθµίου 

∆ικαστηρίου (Νοέµβριος 2012) είχαν ̟λήρη γνώση του ̟εριεχοµένου της,. 
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Όµως α̟οσιώ̟ησαν ̟αντελώς την ύ̟αρξή της,  ̟ροκειµένου να α̟οκρυβεί 

ότι η υ̟εξαίρεση του Σαξώνη εκδηλώθηκε ̟ρίν α̟ό την ανάληψη της 

διοίκησης Πα̟αγεωργό̟ουλου. 

 

Ζ)  Κατά την διαδικασία στο ακροατήριο αναγνώσθηκαν τα 

ηµερολόγια ταµείου των ∆ιευθυντών της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας ετών 1996 , 

1997 και 1998 και δια̟ιστώθηκε ότι ο Π. Σαξώνης ̟αρελάµβανε µετρητά α̟ό 

τις τακτο̟οιητέες εισ̟ράξεις και την Ι∆ΙΑ ΜΕΡΑ ή την αµέσως ε̟οµένη, 

κατέθετε στην ALPHA Τρά̟εζα , υ̟οκατάστηµα δί̟λα στο ∆ηµαρχιακό 

Μέγαρο, το ΙΣΟΠΟΣΟ των αναληφθέντων χρηµατικών ̟οσών, ή 

συµ̟λήρωνε ένα µικρό ̟οσό και τα κατέθετε στον ̟ροσω̟ικό λογαριασµό 

του ή στο λογαριασµό της συζύγου του !. 

 

Οι ισό̟οσες ή σχεδόν ισό̟οσες  καταθέσεις ̟ου ̟ραγµατο̟οιεί σε 

ανύ̟ο̟το χρόνο, δηλαδή ̟ρίν την ανάληψη της δηµαρχίας α̟ό τον 3ο 

κατηγορούµενο είναι εντυ̟ωσιακές εφόσον ̟. χ  :  

την 20-11-1997 λαµβάνει α̟ό το Ταµείο του ∆ήµου 461.826 δραχµές 

και την ίδια µέρα καταθέτει αυτούσιο το ̟οσό 461.826 δρχ, στον ατοµικό 

λογαριασµό του 

την 12-6-1998  λαµβάνει 698.347 δραχµές και την ίδια µέρα καταθέτει 

698.500 δραχµές στον ατοµικό λογαριασµό του 

την 16-10-1998 λαµβάνει 1.079.366 δραχµές και την ίδια µέρα 

καταθέτει 1.080.000 δραχµές στον ατοµικό λογαριασµό του 

 

Στην διαδικασία στο ακροατήριο αναγνώσθηκε ένας µεγάλος αριθµός 

αντίστοιχων χρηµατικών ̟οσών, ̟ου ανέλαβε α̟ό το ταµείο και κατέθεσε σε 

τρα̟εζικούς λογαριασµούς του.  
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Ο Σαξώνης ερωτηθείς σχετικά α̟άντησε ότι «τα χρήµατα δεν έχουν 

σχέση µε την υ̟εξαίρεση, αλλά ̟ροέρχονται α̟ό τις νόµιµες ε̟ιχειρήσεις του, 

οι ο̟οίες τότε ̟ήγαιναν καλά».  Όταν του υ̟εδείχθη η α̟όλυτη ταύτιση των 

̟αραλαµβανοµένων και κατατιθεµένων ̟οσών εί̟ε ότι είναι «σύµ̟τωση».!!  

Στην  ε̟όµενη συνεδρίαση,  και αφού έτυχε των αναλόγων νοµικών 

συµβουλών κατέθεσε γρα̟τό σηµείωµα,  στο ο̟οίο ισχυρίσθηκε για ̟ρώτη 

φορά ότι ̟ρόκειται για ΑΤΟΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ !! ̟ου ̟αρείχε ̟ρος τους 

συναδέλφους του (υ̟αλλήλους του ∆ήµου) και ότι αυτά ε̟εστράφησαν.   

 

Η όψιµη και µεθοδευµένη αυτή το̟οθέτηση δεν έχει ίχνος ε̟αφής µε 

την αλήθεια, ό̟ως άλλωστε και όλοι οι ισχυρισµοί του. Το ψευδές της θέσης 

του α̟οκαλύφθηκε α̟ό το ΣΥΝΟΛΟ των εξετασθέντων µαρτύρων 

υ̟αλλήλων του δήµου (Μαρίνος, Σκαµ̟αρδώνης, Καµ̟άκη,), αλλά και των 

∆ιευθυντών (Χατζής) και Προϊσταµένων (Γεωργακαράκου)  και των 

υ̟αλλήλων της Γραµµατείας (Καραδήµος) οι ο̟οίοι βεβαίωσαν ότι  ουδέ̟οτε 

ο Σαξώνης ̟αρείχε τέτοια άτοκα δάνεια σε οιονδή̟οτε. Στη συνέχεια  

̟ροσ̟άθησε να  υ̟οστηρίξει ότι ε̟ρόκειτο για «̟ροκαταβολές µισθών», για 

να αντικρουσθεί και ̟άλι α̟ό τους συναδέλφους ους, οι ο̟οίοι διευκρίνισαν 

ότι τέτοιες ̟ροκαταβολές µ̟ορούσε να ̟αρέχει (µε την σύµφωνη γνώµη του 

∆ιευθυντού της Ταµειακής και των Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών)  µόνο το Τµήµα 

Προµηθειών και όχι βέβαια ο διαχειριστής των υ̟έρ τρίτων κρατήσεων! 

 

Στην ̟ραγµατικότητα η ταυτότητα των ̟οσών, η ταυτόχρονη 

κατάθεσή τους στους τρα̟εζικούς λογαριασµούς του  α̟οδεικνύει µε τον ̟ιο 

αψευδή τρό̟ο  την υ̟εξαιρετική δραστηριότητά του ̟ου  εντο̟ίζεται 

τουλάχιστον α̟ό του έτους 1996 (αν υ̟ήρχαν τα βιβλία κρατήσεων 

̟ροηγουµένων ετών είναι βέβαιο ότι θα εντο̟ίζονταν ανάλογα «κρούσµατα» 

και  ̟αλαιότερα) 
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Ζ) το ότι η δράση του ανάγεται σε διάστηµα ενωρίτερο της 1-1-1999 

α̟οδεικνύεται και α̟ό την οµολογία του ενώ̟ιον του ̟ρωτοβαθµίου 

∆ικαστηρίου, αλλά και α̟ό το διατακτικο της εκκαλουµένης α̟οφάσεως 

 

Ειδικότερα, κατά την έναρξη της συνεδρίασης του ̟οωτοδίκου 

∆ικαστηρίου, ο Σαξώνης κληθείς να λάβει θέση ε̟ί της κατηγορίας α̟αντά 

«α̟οδέχοµαι την κατηγορία µέχρι το χρηµατικό ̟οσό ̟ου αναφέρεται στη 

δικογραφία µε αριθµό ̟ινακίου 13».  

 

 Η δικογραφία αυτή αφορά στο αδίκηµα της νοµιµο̟οίησης εσόδων 

α̟ό εγκληµατική δραστηριότητα και έχει χρόνο τέλεσης α̟ό 1ης Ιανουαρίου 

1998. !   

 

Πράγµατι,  σύµφωνα µε το αιτιολογικό της ̟ρωτοδίκου α̟οφάσεως 

(σελ. 275) «ο Σαξώνης ̟ροέβαινε ̟οικιλότρο̟α σε αναλήψεις των 

κατατεθειµένων χρηµατικών ̟οσών, ό̟ως συνάγεται α̟ό την κατάθεση της 

Ε̟ιθεωρήτριας Τσεµ̟ερά και δή α̟ό την εκ µέρους της καταγραφή των 

ετησίων χρεώσεων των λογαριασµών του µε ̟οσό  167.096, 66 ευρώ 

(56.938.189 δραχµές ) για το έτος 1998.   Εν συνεχεία στο διατακτικό της 

α̟οφάσεως (σελ. 2235) κηρύσσεται ένοχος του ότι «..Α̟ό 1 Ιανουαρίου 1998 

δέχθηκε στην κατοχή του ̟οσό  145.169, 70 ευρώ …τα ο̟οία χρηµατικά ̟οσά 

̟ροήλθαν, ό̟ως γνώριζε, α̟ό την  ̟αρα̟άνω κοινή και συγκλίνουσα στο 

ίδιο α̟οτέλεσµα εγκληµατική δραστηριότητα της υ̟εξαίρεσης κατ 

εξακολούθηση του ιδίου στην υ̟ηρεσία..» 

 

ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗΣ 
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Η διαδικασία στο ακροατήριο ανέδειξε τρείς διαφορετικούς τρό̟ους 

µε τους ο̟οίους ο Π. Σαξώνης τελούσε α̟ό ̟ολλών ετών την υ̟εξαίρεση. 

Ειδικώτερα,  µε την ̟ρώτη µέθοδο ̟αραλάµβανε χρηµατικά ̟οσά α̟ό 

τις τακτο̟οιητεές εισ̟ράξεις για να εξοφλήσει εισφορές σε διάφορα 

ασφαλιστικά ταµεία και δεν έκανε καµία ̟ληρωµή, αλλά υ̟εξαιρούσε το 

σύνολο του σχετικού ̟οσού. Σχετικά κατατέθηκε αναλυτικό σηµείωµα ̟ου 

καταχωρήθηκε στα ̟ρακτικά µε 152 ̟ερι̟τώσεις, ̟ου ανάγονται στα έτη 

1996-1998 . Είναι αξιοσηµείωτο, ότι  στις α̟οδείξεις ̟αραλαβής (̟ροκειµένου 

να ενθυµείται το ̟οσό ̟ου υ̟εξαιρεί το ̟ερικλείει µέσα σε ένα 

«̟αραλληλόγραµµο» για τα έτη 1996 και 1997 ή σε µία ̟αρένθεση (…….) για 

το 1998.  Σχετικά κατατέθηκαν και αναγνώσθηκαν όλες οι α̟οδείξεις. 

 

Με την δεύτερη µέθοδο ̟αραλαµβάνει χρηµατικά ̟οσά, ̟λην όµως 

̟ληρώνει στα ασφαλιστικά ταµεία ένα µέρος αυτών (και συγκεκριµένα το 

̟οσό ̟ου αντιστοιχεί στα τελευταία ψηφία), ενώ υ̟εξαιρεί το υ̟όλοι̟ο.  

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ̟ερί̟τωση αυτή , σηµειώνει ιδιόχειρα στο 

κάτω µέρος της α̟όδειξης το ̟οσό ̟ου υ̟εξαιρεί !! ̟ροφανώς για να το 

ενθυµείται και να καταρτίσει τα ανάλογα ̟λαστά ̟αραστατικά . Σχετικά 

κατατέθηκε αναλυτικό σηµείωµα, ̟ου καταχωρήθηκε στα ̟ρακτικά µε 

δεκάδες ̟ερι̟τώσεις, ̟ου ανάγονται στα έτη 1996-1998 και αναγνώσθηκαν  οι 

σχετικές α̟οδείξεις µε τις ιδιόχειρες εγγραφές στο κάτω µέρος των 

υ̟εξαιρεθέντων. 

 

Με την τρίτη µέθοδο ο  Π. Σαξώνης ̟αραλαµβάνει α̟ό τον ∆ιευθυντή 

της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας  ε̟ιταγή, και ̟ληρώνει µε αυτήν το Ταµείο 

σύνταξης,  αλλά και άλλα µικρότερα ταµεία. Στη συνέχεια εισ̟ράττει εκ νέου  

µετρητά , ̟ροκειµένου να εξοφλήσει τα µικρότερα ταµεία (ενώ ήδη  τα έχει 

̟ληρώσει µε ένα µέρος της ε̟ιταγής) 
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Σχετικά κατατέθηκε αναλυτικό σηµείωµα µε δεκάδες ̟ερι̟τώσεων  

δι̟λής, αλλά και τρι̟λής ̟αραλαβής του ίδιου ̟οσού  για την ίδια αιτία !. 

Ενδεικτικά ε̟ισηµαίνεται ότι την 9-10-1997 λαµβάνει  455.641 δρχ. για 

∆ιαδοχική Ασφάλιση, την  22-10-1997 λαµβάνει ε̟ιταγή για την ∆ΥΟ γεν. 

Εσόδων ̟οσού 22.495.468 δραχµών και µε αυτήν ̟ληρώνει σύνταξη 

20.789.449 δρχ και µε το υ̟όλοι̟ο ̟οσό της ε̟ιταγής ̟ληρώνει άλλα  

µικρότερα ταµεία -και µεταξύ αυτών 455.641 δραχ, για διαδοχική ασφάλιση. 

Στη συνέχεια 31-10-1997 λαµβάνει για εκ νέου το ίδιο ̟οσό 455.641 δρχ. για 

διαδοχική ασφάλιση. 

Είναι ̟ρόδηλο ότι οι µεθοδολογίες τέλεσης της υ̟εξαίρεσης είχαν 

ολοκληρωθεί α̟ό τον Π. Σαξώνη ̟ολύ χρόνο ̟ρό της αναλήψεως των 

καθηκόντων του 3ου κατηγορουµένου ως ∆ηµάρχου,  ο̟ότε στερείται 

ουσιαστικής, αλλά και νοµικής βασιµότητας η κατηγορία της αµέσου 

συνεργείας για την ο̟οία κατεδικάσθη.  Α̟ό ο̟οιοδή̟οτε αξιό̟ιστο 

α̟οδεικτικό στοιχείο δεν α̟εδείχθη ότι ο τότε ∆ήµαρχος  γνώριζε αυτή τη 

δραστηριότητα και του ̟αρείχε (δια ̟αραλείψεως) τέτοια βοηθητική 

ενέργεια, ώστε χωρίς αυτήν να είναι ανέφικτη η τέλεση της ̟ράξης α̟ό τον 

Σαξώνη. Ακόµη και ο τελευταίος , µέσα στις κατά̟τυστες ψευδολογίες του, 

δηλώνει α̟ολογούµενος στο ̟ρωτόδικο  «δεν νοµίζω ότι ήξερε ο ∆ήµαρχος 

ότι εγώ υ̟εξαιρώ». 

 

∆ΙΑΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

Α̟ό την διαδικασία στο ακροατήριο, τις καταθέσεις των µαρτύρων και τα 

αναγνωσθέντα έγγραφα της δικογραφίας ̟ροέκυψε ότι σε όλη την διάρκεια 

της θητείας του 3ου κατ/νου ως δηµάρχου Θεσσαλονίκης υ̟ήρχε µία σειρά 

α̟ό διασφαλίσεις , ̟ροερχόµενες α̟ό θεσµοθετηµένους φορείς για το καλώς 

έχειν της οικονοµικής διαχείρισης του ∆ήµου.  
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ΠΡΩΤΟΝ 

Προλη̟τικός και κατασταλτικός έλεγχος του  Ελεγκτικού  Συνεδρίου 

Κάθε έτος ο α̟ολογισµός, ισολογισµός του ∆ήµου, συνοδευόµενος α̟ό την 

έκθεση των ορκωτών ελεγκτών υ̟οβάλλονταν για έλεγχο (̟ρολη̟τικό) στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο µε την αντίστοιχη ̟ράξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 

η υ̟οβολή ανακοινώνετο  στον Γενικό Γραµµατέα Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας ( Άρθρο 163 ̟αρ. 5 ν. 3463/05) 

Στην διάρκεια όλων των ενδίκων διαχειριστικών χρήσεων το Ελεγκτικό 

Συνέδριο δεν έθεσε ̟οτέ θέµα ανε̟άρκειας ή ελλείψεων ή ̟αρατυ̟ιών των  

̟αραστατικών ̟ληρωµής και γενικά ̟ληµµελούς λειτουργίας της 

οικονοµικής διαχείρισης. 

Το έτος  2006 κοινο̟οιήθηκε στον ∆ήµο  η υ̟΄αριθ. 0042/Συνεδ7η/10-4-2006 

έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Β΄Κλιµάκιο) . Είχε  ̟ροηγηθεί η υ̟΄αριθ. 

100/2003 εντολή διενεργείας ελέγχου .  Μετά ̟αρέλευση µηνών συνετάγη η 

α̟ό 23.4.2004 έκθεση του εισηγητή Ε̟ιτρό̟ου κ. Αθανασιάδη, η ο̟οία 

συµ̟ληρώθηκε µε όλα τα στοιχεία ̟ου ζητήθηκαν µε τα Πρακτικά της 13ης 

Συν/12.12.204 και  τελικά εκδόθηκε η ̟ράξη 42/10-4-2006. 

 

Στην ̟ράξη αυτή εκτίθεται ότι «δεν ̟ροέκυψε καµία χρηµατική έλλειψη η 

λογιστική ανωµαλία σε βάρος των υ̟ολόγων»  ενώ εν συνεχεία 

κηρύσσονται  «ως ορθώς έχ0ντες οι λογαριασµοί του ∆ήµου Θεσσαλονίκης 

οικονοµικού έτους 2000». 

Στην σελ. 2  της ̟αρα̟άνω ̟ράξης αναφέρεται ρητά ότι µεταξύ των 

αντικειµένων ελέγχου είναι «..ε. η  έγκαιρη και κανονική α̟όδοση στους 

οικείους  δικαιούχους των υ̟έρ τρίτων εισ̟ραττοµένων µέσω της ελεγχόµενης 

διαχειρίσεως νοµίµων δικαιωµάτων (κρατήσεις υ̟έρ τρίτων, ασφαλιστικές 

εισφορές κλ.̟.) 
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Συνε̟ώς ο µακρόχρονος και διεισδυτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

δεν α̟οκάλυψε ο̟οιαδή̟οτε ̟αρατυ̟ία στην α̟όδοση των κρατήσεων και 

ασφαλιστικών εισφορών και κήρυξε ως ορθώς έχοντες τους λογαριασµούς 

του ∆ήµου. Η διαβεβαίωση αυτή, ̟ου ̟αρέχεται µάλιστα το 2006, α̟οτελεί 

την ̟λέον σηµαντική εξασφάλιση ότι οι λογαριασµοί του οικονοµικού έτους 

2000 έχουν καλώς και ότι η οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου α̟ό την έναρξη 

της θητείας του 3ου κατ/νου δεν εµφανίζει ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόβληµα. 

 

Η ̟ολιτική αγωγή, αντιλαµβανόµενη ότι η συγκεκριµένη α̟όφαση για το 

«καλώς έχειν» του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι ιδιαίτερα κρίσιµη και 

δικαιολογεί α̟όλυτα και καταλυτικά  την εµ̟ιστοσύνη του 3ου 

κατηγορουµένου για την εύρυθµη λειτουργία των Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών 

του ∆ήµου ̟ου διοικούσε, έσ̟ευσε να ε̟ισηµάνει ότι ο συγκεκριµένος έλεγχος 

ήταν δειγµατολη̟τικός και όχι καθολικός !.   Προς αντίκρουση του εν λόγω 

κακό̟ιστου ισχυρισµού, διευκρινίζουµε ότι δεν υ̟άρχει έλεγχος, ̟ου να 

καλύ̟τει το σύνολο των ελεγχοµένων ̟αραστατικών του ερευνώµενου 

φυσικού ή νοµικού ̟ροσώ̟ου.  Ό̟ως κατέθεσε ο εξετασθείς µάρτυς 

υ̟ερασ̟ίσεως Ιγνάτιος Καιτεζίδης (δήµαρχος Πανοράµατος-Πυλαίας-

Χορτιάτη) ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συµβουλίου είναι το «ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ» των 

∆ηµάρχων. Και ναι µέν είναι δειγµατολη̟τικός, αλλά  ενεργείται α̟ό 

εµ̟ειρότατα στελέχη, ̟ου χρησιµο̟οιούν συγκεκριµένους κωδικούς και είναι 

αδύνατο να διαλάθει κάτι το ουσιώδες της ̟ροσοχής τους.  Παράλληλα η 

µάρτυς υ̟ερασ̟ίσεως κ. Κουρµ̟έτη-Χριστοφορίδου µετέφερε α̟ό ̟ροσω̟ική 

αντίληψη ότι  οι ελεγκτές του Ελεγκτικού Συνεδρίου ̟αρέλαβαν τον φάκελο 

των κρατήσεων του ερευνώµενου έτους,  τον κράτησαν ̟ρος έλεγχο ε̟ί 3 

ολόκληρους µήνες και τον έψαξαν , ό̟ως χαρακτηριστικά κατέθεσε «φύλλο 

και φτερό».  

 

ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 
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Στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης ο έλεγχος της νοµίµου λειτουργίας των οικονοµικών 

υ̟ηρεσιών και η ορθή α̟εικόνιση της οικονοµικής θέσης στις  οικονοµικές 

καταστάσεις  είχε ανατεθεί σε εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.Η 

ανάθεση της εν λόγω εργασίας διενεργείτο ̟άντοτε µε διενέργεια δηµοσίου 

τακτικού διαγωνισµού βάσει του Π.∆ 28/80. Η σχετική διακήρυξη (̟ου 

συντάχθηκε σύµφωνα µε έγγραφο του Ε̟ο̟τικού Συµβουλίου του Σώµατος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών) α̟ετέλεσε ̟ρότυ̟ο σχέδιο και για άλλους 

∆ήµους. 

 

Πρίν α̟ό την διεξαγωγή του δηµόσιου διαγωνισµού το Σώµα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών καθορίζει τον ελάχιστο χρόνο ελέγχου για το ∆ήµο, το  

κόστος ανά ώρα, καθώς και τις εταιρίες ̟ου  δραστηριο̟οιούνταν νόµιµα 

στην Ελλάδα και βάσει των στοιχείων αυτών συντάσσετο η αντίστοιχη 

διακήρυξη, και διενεργείτο ο δηµόσιος διαγωνισµός,  κατό̟ιν δηµοσίευσης-

̟ρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε εφηµερίδες ευρείας κυκλοφορίας. 

 

Με α̟όφαση ∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής κατακυρώνετο το α̟οτέλεσµα του 

διαγωνισµού, και εν συνεχεία εγκρίνετο α̟ό την Περιφέρεια κεντρικής 

Μακεδονίας, ο̟ότε συντασσόταν  η σχετική σύµβαση. Σχετικό ̟ερί όλων 

αυτών το αναγνωσθέν α̟ό 30-4-2008 έγγραφο της ∆/νσης Οικονοµικών µε 

τίτλο «Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» 

 

Στα συµφωνητικά ̟ου υ̟εγράφησαν (αναγνώσθηκαν στο ακροατήριο) 

̟ροβλέ̟εται ότι οι ορκωτοί ελεγκταί αναλαµβάνουν «την εκτέλεση εργασίας 

ελέγχου των µηχανογραφηµένων βιβλίων, των δικαιολογητικών, 

̟αραστατικών, την εγκυρότητα καταχώρισης των εγγράφων, ̟ράξεων για 

την δια̟ίστωση εάν οι οικονοµικές καταστάσεις α̟εικονίζουν µε ορθό και 

ακριβή τρό̟ο τα οικονοµικά δεδοµένα, την ανακάλυψη λογιστικών 
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σφαλµάτων και την διόρθωσή τους, ώστε ο Ισολογισµός και τα 

α̟οτελέσµατα χρήσης να ̟ροσδιορίζουν ε̟ακριβώς την οικονοµική θέση 

του ΟΤΑ και γενικών όλων των στοιχείων και µεταβολών.» 

 

Στα συµφωνητικά αυτά  ̟ροβλέ̟ονταν ως ελάχιστος χρόνος ελέγχου οι 1480 

ώρες, ενώ ̟ροβλέ̟ονταν υ̟οχρέωση των Ορκωτών να ̟αραστούν σε ειδική 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  ̟ροκειµένου να διαβεβαιώσουν το 

Σώµα ότι δεν υ̟άρχει τί̟οτε µεµ̟τό στην οικονοµική διαχείριση του 

∆ήµου. 

 

Στις συµβάσεις –λόγω της σ̟ουδαιότητος του ανατιθεµένου έργου- οι ορκωτοί 

ελεγκτές αναλαµβάνουν την ευθύνη «για κάθε ζηµία ̟ου ̟ιθανόν θα 

̟ροκληθεί α̟ό ̟αράλειψη ή άλλη αιτία κατά τον έλεγχο». 

 

Σε εκτέλεση των συµβάσεων αυτών οι Ορκωτοί Ελεγκταί ήλεγξαν κάθε χρόνο 

όλα τα  βιβλία, δικαιολογητικά, ̟αραστατικά, έγγραφα, ̟ράξεις κ.λ.̟. και 

συνέταξαν σχετικό ̟ιστο̟οιητικό ελέγχου, το ο̟οίο ̟ροσαρτάται στον 

Ισολογισµό κάθε χρήσης.  

Στα ̟ιστο̟οιητικά αυτά αναφέρεται : 

α) ότι ο έλεγχος   έγινε σύµφωνα µε τις ελεγκτικές διαδικασίες ̟ου έκριναν 

κατάλληλες, µε βάση τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής ̟ου ακολουθεί το 

σώµα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών οι ο̟οίοι είναι σύµφωνοι µε τις βασικές 

αρχές των ∆ιεθνών Ελεγκτικών Προτύ̟ων 

 β) ότι ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ∆ήµων 

και Κοινοτήτων 

  γ) στον Ισολογισµό του έτους 2002 αναφέρουν ότι ο ∆ήµος άρχισε να τηρεί 

λογιστικά βιβλία µε την δι̟λογραφική µέθοδο α̟ό την 1η Ιανουαρίου 2002 



98 

 

και το άνοιγµά τους έγινε µε βάση την α̟ογραφή ̟ου διενεργήθηκε σύµφωνα 

µε την ̟αρ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 

 δ) Τέλος, σε όλα τα ̟ιστο̟οιητικά διαβεβαιώνουν ότι οι Οικονοµικές 

καταστάσεις οι ο̟οίες ̟ροκύ̟τουν α̟ό τα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου 

α̟εικονίζουν την ̟εριουσιακή  διάρθρωση και την οικονοµική θέση του 

∆ήµου στο τέλος κάθε ̟εριόδου, καθώς και τα α̟οτελέσµατα της χρήσεως 

̟ου έληξε αυτή τη ηµεροµηνία βάσει των σχετικών διατάξεων ̟ου ισχύουν 

και λογιστικών αρχών, οι ο̟οίες έχουν γίνει γενικά ̟αραδεκτές. 

 

Ο κορυφαίος ρόλος των ορκωτών ελεγκτών α̟οκαλύ̟τεται στο α̟ό 12-11-

2010 έγγραφο τη Νοµικής Υ̟ηρεσίας ̟ρος τον Πρόεδρο της Οικονοµικής 

Ε̟ιτρο̟ής  του ∆ήµου, ό̟ου και συνοµολογείται  «στην ̟ερί̟τωση του ορκωτού 

ελεγκτή-λογιστή τούτος ̟αρουσιάζεται ως ο ειδικός ̟ου έχει την δυνατότητα 

να δια̟ιστώσει κατά ̟όσον οι ελεγχόµενες χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις ̟αρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονοµική θέση και τα 

α̟οτελέσµατα χρήσεως της ελεγχόµενης µονάδας» « µετά τη χορήγηση της 

έκθεσης ελέγχου, ο ελεγκτής ̟ρέ̟ει να συντάξει ειδική έκθεση ελέγχου (έκθεση 

υ̟οδείξεων) α̟ευθυνόµενη ̟ρος το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ΟΤΑ. Σκο̟ός της 

έκθεσης αυτής είναι να γνωστο̟οιηθεί στο ∆Σ οι αδυναµίες και οι ελλείψεις, 

̟ου τυχόν δια̟ιστώθηκαν, οι ελλείψεις στα διάφορα δικαιολογητικά της 

διαχείρισης, τα λογιστικά σφάλµατα κ.λ.̟. ώστε να ληφθούν τα κατάλληλα 

µέτρα για την τακτο̟οίησή τους» «∆ια̟ιστώνεται ότι στις εκθέσεις οικονοµικού 

ελέγχου της ̟ροσφεύγουσας των ετών 2002-2009 δεν είχε γίνει καµία ̟αρατήρηση για 

θεµελιώδεις ελλείψεις κατά τη λειτουργία των οικονοµικών υ̟ηρεσιών του ∆ήµου, 

κατά ̟αράβαση διατάξεων νόµου, ό̟ως ̟.χ για την µη ορθή εφαρµογή του 

δι̟λογραφικού συστήµατος , ..γεγονός ̟ου ̟ιθανότατα θα είχε οδηγήσει σε 

ορθή εφαρµογή του δι̟λογραφικού συστήµατος και θα α̟έτρε̟ε την 

δυνατότητα καταχρήσεων σε βάρος του ∆ήµου..». 

Τα ̟αρα̟άνω σηµατοδοτούν ότι οι ορκωτοί ελεγκταί είναι ο σηµαντικότερος 

̟υλώνας εξασφάλισης της ορθής λειτουργίας των οικονοµικών υ̟ηρεσιών και 
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στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση το γεγονός ότι σε όλα τα ε̟ίδικα οικονοµικά έτη 

διαβεβαίωναν µε ειδική έκθεση ελέγχου και µε την αυτο̟ρόσω̟η ̟αρουσία 

τους στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι τα ̟άντα ελέγχθηκαν και έχουν καλώς δεν 

κατέλι̟ε ο̟οιαδή̟οτε αµφιβολία στον 3ο κατηγορούµενο για την νοµιµότητα 

της λειτουργίας των οικονοµικών υ̟ηρεσιών του ∆ήµου.  

 

 

 

 

 

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ  ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕ 

Α)  Με την υ̟΄αριθ. 2140/2001 ΟΜΟΦΩΝΗ α̟όφαση ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ανετέθη στην ως άνω εταιρία η ̟αροχή λογιστικών υ̟ηρεσιών 

και υ̟οστήριξης του ∆ι̟λογραφικού συστήµατος, µε συνολική καταβλητέα  

δα̟άνη το ̟οσό των  40.000.000 δρχ. 

Β)  α̟ό το σχετικό έγγραφο ̟ροκύ̟τει ότι για την σύναψη της σχετικής 

σύµβασης εισηγήθηκε το Τµήµα Προµηθειών. 

Γ) ο τότε νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος της εταιρίας κ. ∆ηµήτριος Πανοζάχος 

διευκρίνισε ότι οι υ̟εύθυνοι του ∆ήµου εισηγήθηκαν την σύναψη σύµβασης 

µε την εταιρία του, διότι είχαν γνωρίσει τον ίδιο και τους συνεργάτες του το 

έτος 2001  ως εισηγητές σε ε̟ιµορφωτικά σεµινάρια  του Υ̟ουργείου 

Εσωτερικών. Παράλληλα διευκρίνισε ότι εκτός α̟ό τον  ∆ήµο Θες/νίκης 

είχαν αναλάβει µε συµβάσεις την στήριξη του δι̟λογραφικού και σε  ̟ολλούς 

άλλους  µεγάλους δήµους  της χώρας(Πειραιά, Πάτρα, Λάρισα, Βόλο. 

Καλαµαριά, Περιστέρι).  
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Εν συνεχεία της αρχικής αναθέσεως (µε οµόφωνη α̟όφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου)  η ε̟όµενη σύµβαση ε̟ίβλεψης του δι̟λογραφικού,  ̟ου αφορά 

στο διάστηµα 2002-2006, έγινε µε την  υ̟οβολή ̟ροτάσεως εκ µέρους του 

∆ιευθυντή των Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών κ. Σερέτη (αρ. ̟ρωτ. 43541/057/7-6-

2002),   µε την ανάρτηση διακήρυξης  δηµόσιου τακτικού διαγωνισµού µε 

κριτήριο κατακύρωσης την συµφερότερη ̟ροσφορά, µε την  συγγραφή 

υ̟οχρεώσεων  α̟ό τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή κ. Σερέτη και την ̟ροϊσταµένη 

εκκαθάρισης δα̟ανών η. Κα̟λανίδου, ενώ ακολούθησε ̟ρακτικό 

αξιολόγησης των συµµετασχόντων  α̟ό την Τριµελή Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης , 

ελήφθη οµόφωνη α̟όφαση (783/23-2-2005) της ∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής για 

την διάθεση σχετικής ̟ίστωσης και τελικώς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, στο ο̟οίο 

α̟λώς ήταν ̟αρών ο 3ος κατηγορούµενος , και δεν ψήφισε (α̟αγορεύεται 

κατά νόµο),  α̟εφάσισε την σύναψη  σύµβασης ̟αροχής λογιστικών 

εργασιών ε̟ίβλεψης του δι̟λογραφικού µε την εταιρεία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, 

η ο̟οία ε̟ελέγη α̟ό την Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης. Η ίδια ακριβώς διαδικασία 

(̟ρόταση οικονοµικού διευθυντού, διακήρυξη δηµόσιου τακτικού 

διαγωνισµού, σύνταξη συγγραφής υ̟οχρεώσεων και ̟ρακτικού αξιολόγησης 

υ̟οψηφίων , α̟όφαση δηµαρχιακής ε̟ιτρο̟ής για διάθεση ̟ίστωσης, 

α̟όφαση δηµοτικού συµβουλίου, µε ̟αρουσία (και όχι ψήφο) του 3ου 

κατηγορουµένου (δηµάρχου) τηρήθηκε και σε ότι αφορά την  ε̟ίβλεψη 

δι̟λογραφικού συστήµατος στο διάστηµα α̟ό 2007 έως 2009. 

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ  

Ό̟ως  ̟ροέκυψε α̟ό την αναγνωσθείσα στο ακροατήριο α̟ό 24/10/2003 

εντολή φορολογικού ελέγχου, η Θ΄ ∆.Ο.Υ Θεσσαλονίκης διέταξε τον έλεγχο 

ΦΠΑ και λοι̟ών ̟αρακρατουµένων φόρων του ∆ήµου Θεσσαλονίκης. Το 

έγγραφο υ̟ογράφεται α̟ό τον κ. Τσακούµη και ως ελεγκταί ορίσθησαν οι 

εφοριακοί κ. Πάκα και Βαρλάµη. 
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Όταν η κ. Τσεµ̟ερά, ρωτήθηκε για τον έλεγχο αυτό, ισχυρίσθηκε αρχικά ότι 

ο έλεγχος ̟ροκλήθηκε α̟ό «καταγγελία του OLAF»,  και ότι δεν 

ολοκληρώθηκε γιατί οι ελεγκτές συνάντησαν «δυσκολία στη συνεργασία τους 

µε τους υ̟αλλήλους του ∆ήµου και α̟οχώρησαν».  Όταν της ζητήθηκε να 

̟ροσκοµίσει στο ∆ικαστήριο το ̟όρισµα του ελέγχου,  δια̟ιστώθηκε ότι :                 

i) αφορµή για τον έλεγχο α̟οτέλεσε ανώνυµη καταγγελία δηµοτών της 

Καλαµαριάς (σελ. 7-8 της έκθεσης ελέγχου) ̟ου δεν αφορούσε τον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης, αλλά τον δήµο Καλαµαριάς (άρα α̟οδεικνύεται ψευδής ο 

ισχυρισµός της ̟ερί «καταγγελίας του OLAF», η ο̟οία µάλιστα µεταφέρθηκε 

µε ̟ηχυαίους τίτλους στον ηµερήσιο τύ̟ο !), 

 

 ii) οι ελεγκτές, ̟αρά το ότι η καταγγελία δεν αφορούσε τον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης  ̟ραγµατο̟οίησαν ε̟ί 3 µήνες έλεγχο (η εντολή ελέγχου έχει 

ηµεροµηνία 24/10/2013 και η έκθεση ελέγχου ολοκληρώθηκε στην 30η 

Ιανουαρίου 2004) άρα α̟οδεικνύεται ψευδής ο ισχυρισµός της ότι µετέβησαν 

δύο φορές στο ∆ήµο για δύο µόλις ηµέρες! 

 

ii)  στην διάρκεια του ελέγχου οι ελεγκτές είχαν συνεργασία µε όλα τα  

τµήµατα του ∆ήµου (σελ. 8 έκθεσης..κατά δήλωση των ∆/ντων ̟ου 

συνεργάσθηκαν µαζί µας α̟ό τα διάφορα τµήµατα, ̟.χ λογιστηρίου, 

µισθοδοσίας, Παρακρατούµενων φόρων, ΦΠΑ, εντάλµατων κ.λ.̟…), άρα 

α̟οδεικνύεται ψευδής ο ισχυρισµός της ότι «̟αρακωλύθηκαν» στην άσκηση 

του ελεγκτικού έργου 

 

iv)  οι ελεγκτές έλαβαν φωτοτυ̟ίες α̟ό όλα τα ̟αραστατικά ̟ου 

αναζήτησαν «σελ. 9 έκθεσης …ε̟ισυνά̟τουµε φωτοτυ̟ίες α̟ό όλο το φάσµα 

εργασιών για µία έκτακτη ̟εριοδική δήλωση ΦΠΑ…..οι φωτοτυ̟ίες ̟ου 

̟αραλάβαµε α̟ό τα ̟ρωτότυ̟α ̟αραστατικά του λογιστηρίου του ∆ήµου 
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Θεσσαλονίκης.. σελ. 11 ̟ήραµε εκτύ̟ωση των βιβλίων του ∆ήµου ̟ου 

τηρούνται µέσω Η/Υ τον µήνα …οι φωτοτυ̟ίες ε̟ισυνά̟τονται και είναι 

̟ιστά αντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων» 

v)  οι ελεγκτές εξέτασαν και  κατέγραψαν µε λε̟τοµέρεια τις δια̟ιστώσεις 

τους (σελ. 10..ερευνήσαµε και τα έσοδα α̟ό τις θέσεις στάθµευσης..όσον 

αφορά την α̟όδοση Φόρου Μισθωτών Υ̟ηρεσιών δια̟ιστώσαµε 

ότι..̟ροβήκαµε και σε δειγµατολη̟τικό έλεγχο σχετικά µε τους 

̟αρακρατούµενους φόρους..κατό̟ιν ελέγξαµε δειγµατολη̟τικά την 

̟αρακράτηση των εκλεγµένων  µελών..» και τελικά το ̟όρισµα του ελέγχου 

καταλήγει ότι «ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΧΕΤΙΚΟΎΣ 

ΝΟΜΟΥΣ».  

 

Είναι ̟ροφανές ότι εφόσον ο εξειδικευµένος ελεγκτικός µηχανισµός της ∆.Ο.Υ 

δεν κατέστη δυνατό να ανακαλύψει την µη α̟όδοση οφειλοµένων φόρων, 

ήταν α̟ολύτως αδύνατο για τον 3ο κατηγορούµενο να αντιληφθεί  οτιδή̟οτε 

σχετικό.  

 

ΛΗΨΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ 

Ό̟ως ̟ροέκυψε α̟ό την διαδικασία στο ακροατήριο και τα αναγνωσθέντα 

έγγραφα,  ο δήµος λάµβανε στην διάρκεια των ενδίκων ετών ασφαλιστική και 

φορολογική ενηµερότητα, ενώ ουδέ̟οτε  είχε οχληθεί για οφειλές 

ασφαλιστικών εισφορών ή κρατήσεων. 

 

Κατά την εξέτασή της ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου Σας η υ̟εύθυνη του ΤΥ∆ΚΥ  

κ. Σολοµωνίδου κατέθεσε ότι  µέχρι του 2004 είχαν εξοφληθεί α̟ευθείας όλες 

οι α̟αιτήσεις του Ταµείου α̟ό το δάνειο του ΤΠΚ∆. Όταν εντο̟ίσθηκε το 

̟ρόβληµα στην καταβολή των δύο µηνών, οι τηλεφωνικές οχλήσεις 

α̟ευθύνθηκαν α̟ό τις συναδέλφους της µόνο ̟ρος τον αρµόδιο υ̟άλληλο 
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του ∆ήµου, δηλαδή τον Π. Σαξώνη, χωρίς ̟οτέ να ενοχληθεί ̟ροφορικά ή 

έγγραφα ο 3ος κατ/νος (τότε δήµαρχος).  Ό̟ως δήλωσε, µέχρι τότε ̟ίστευαν 

ότι ε̟ρόκειτο για διαφορά , και δεν είχαν καµία υ̟οψία για δολία 

κατάχρηση, ο̟ότε κανείς α̟ό το ΤΥ∆ΚΥ δεν ενόχλησε τον δήµαρχο. Ο  Π. 

Σαξώνης, κατά την κατάθεση της κ.Σολοµωνίδου, ̟ροσήλθε και ̟ροσ̟άθησε 

να µ̟ερδέψει τις συναδέλφους της, ο̟ότε ε̟ικράτησε µία ένταση µεταξύ τους. 

Κατά την εκτίµηση της µάρτυρος, ο Π.Σαξώνης εκµεταλλεύθηκε ένα ελλι̟ές 

σύστηµα ελέγχου, αφού λειτουργούσαν χωρίς µηχανοργάνωση και χωρίς 

διεύθυνση .  Περί αυτών η Ε̟ιθεωρήτρια κ. Τσεµ̟ερά  α̟οδίδει στην σελ. 403 

του δακτυλογραφηµένου ̟ορίσµατός της «τεράστιες ευθύνες στον ορισθέντα 

υ̟όλογο για τη διασφάλιση των συµφερόντων του ΤΥ∆ΚΥ». 

 

Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο αναγνώσθηκαν έγγραφα, ̟ου 

βεβαιώνουν την ανυ̟αρξία οχλήσεων α̟ό τα ασφαλιστικά ταµεία και 

ειδικότερα : 

Α) το υ̟΄αριθ. 85845/4-11-208 µε υ̟ογραφή του κ. Χατζή 

 Β) το υ̟΄αριθ.  36853 µε υ̟ογραφή της κ. Μόσχογλου 

Γ) το υ̟΄αριθ. 67600/26-8-2009,  ̟ου βεβαιώνει ότι α̟ό έρευνα στο εσωτερικό 

̟ρωτόκολλο δεν βρέθηκαν έγγραφες οχλήσεις α̟ό ασφαλιστικά ταµεία 

 

Α̟ό τη διαδικασία στο ακροατήριο ̟ροέκυψε ότι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

έλαβε τουλάχιστον (6) φορολογικές ενηµερότητες α̟ό την Θ΄∆ΥΟ (την ο̟οία 

υ̟οχρεούτο να λαµβάνει για τα ε̟ιδοτούµενα έργα) . 

 

Ε̟ισηµαίνεται ότι στο ακροατήριο ανεγνώσθη η ̟ορισµατική έκθεση της κ. 

Τσεµ̟ερά, (̟ου αφορά στην άλλη δικογραφία µε ̟ράξεις α̟ιστίας, ψευδούς 

βεβαιώσεως κ.λ̟. σε βάρος εφοριακών  της Θ΄∆ΥΟ).  Στην εν λόγω 
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̟ορισµατική αναφορά η κ. Τσεµ̟ερά  α̟οδίδει ευθύνες σε δεκάδες 

υ̟αλλήλων της Θ΄∆ΥΟ για την χορήγηση των εν λόγω φορολογικών 

ενηµεροτήτων µε την  χαρακτηριστική ε̟ισήµανση ότι  έχει καταστραφεί ο 

φάκελος ώστε να µην µ̟ορεί να εντο̟ισθεί το ̟ρόσω̟ο του υ̟αλλήλου ή των 

υ̟αλλήλων ̟ου τις χορήγησαν.    

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην α̟ό 25-5-2011 συµ̟ληρωµατική α̟ολογία του 

ο Π.Σαξώνης  ερωτώµενος εάν διαθέτει «συνεργάτες» ή ̟ρόσω̟α ̟ου τον 

«κάλυ̟ταν» εκτός ∆ήµου, ̟.χ υ̟αλλήλους ∆.Ο.Υ  κάνει  χρήση του 

δικαιώµατος σιω̟ής και δεν α̟αντά !! 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ –ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ  

Ό̟ως ̟ροέκυψε α̟ό τα αναγνωσθέντα έγγραφα, οι α̟ολογισµοί της 

Ταµειακής ∆ιαχείρισης του ∆ήµου Θεσσαλονίκης όλων των ενδίκων ετών, 

ετέθησαν υ̟ό την κρίση της ∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής (δια̟αραταξιακό 

όργανο) και στην συντρι̟τική τους ̟λειοψηφία εγκρίθηκαν µε οµόφωνη 

α̟όφαση. 

 

Εν συνεχεία  στις συνεδριάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκαν µε 

την ̟αρουσία του ορκωτού ελεγκτή οι ισολογισµοί κάθε έτους, χωρίς να 

ε̟ισηµανθεί  ο,τιδή̟οτε για µη α̟όδοση εισφορών, υ̟έρ τρίτων κρατήσεων 

κ.λ.̟.  

Σχετικά ανεγνώσθησαν η υ̟΄αριθ. 716/2001 οµόφωνη α̟όφαση του 

∆ηµοτικού συµβουλίου ̟ερί έγκρισης α̟ολογισµού οικο. έτους 1999, η 

υ̟΄αριθ. 2290/18-7-2001 οµόφωνη α̟όφαση της ∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής για 

την έγκριση α̟ολογισµού  οικ. έτους 2000, η  υ̟΄ αρθ. 2097/26-6-2002 

οµόφωνη α̟όφαση ∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής για έγκριση α̟ολογισµού οικ. 

έτους 2001,  η  υ̟΄ αρθ. 1900/4-6-2003 οµόφωνη α̟όφαση ∆ηµαρχιακής 

Ε̟ιτρο̟ής για έγκριση α̟ολογισµού οικ. έτους 2002,  η  υ̟΄ αρθ. 3334/20-7-
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2006 οµόφωνη α̟όφαση ∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής για έγκριση α̟ολογισµού 

οικ. έτους 2005,  κ.λ.̟.  

 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ. 

΄Ολοι οι ̟ροϋ̟ολογισµοί, ισολογισµοί, α̟ολογισµοί των ενδίκων ετών µε τα 

αντίστοιχα  ̟ιστο̟οιητικά των ορκωτών ελεγκτών υ̟οβλήθησαν για έλεγχο 

στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Ουδέ̟οτε ετέθη -και στον έλεγχο 

αυτό- θέµα ̟αρατυ̟ιών , ̟αραλείψεων και ̟ληµµελούς λειτουργίας των 

Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών του ∆ήµου. 

 

Τελικά, σύµφωνα µε τις καταθέσεις των µαρτύρων και ιδιαίτερα των 

εφοριακών υ̟αλλήλων Θεοδωρο̟ούλου και Γιδαράκου, αλλά και της 

υ̟αλλήλου του ΤΥ∆ΚΥ κ. Σολοµωνίδου, εφόσον ο 3ος κατηγορούµενος είχε τη 

διαβεβαίωση του κατασταλτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου,  την   

διαβεβαίωση τήρησης του δι̟λογραφικού συστήµατος α̟ό την εταιρία 

«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ», την διαβεβαίωση ακριβούς τήρησης των λογιστικών 

βιβλίων και α̟εικόνισης των λογιστικών καταστάσεων  του ∆ήµου α̟ό τους 

Ορκωτούς Ελεγκτές, την οµόφωνη σχεδόν ̟άντοτε έγκριση των α̟ολογισµών 

της Ταµειακής ∆ιαχείρισης α̟ό την ∆ηµαρχιακή Ε̟ιτρο̟ή, την έγκριση των 

Ισολογισµών α̟ό την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την λήψη 

ασφαλιστικών και φορολογικών ενηµεροτήτων, την ανυ̟αρξία οχλήσεων 

α̟ό τα ταµεία, τον φορολογικό έλεγχο σε βάρος του ∆ήµου ο ο̟οίος δεν 

α̟έδωσε το ̟αραµικρό ,  ∆ΕΝ  είχε ανθρω̟ίνως την δυνατότητα να 

αντιληφθεί οτιδή̟οτε σχετικά µε την ̟αράνοµη συµ̟εριφορά του 1ου 

κατηγορουµένου, ούτε µ̟ορούσε να ̟ράξει ο,τιδή̟οτε για την α̟οτρο̟ή της. 

Χαρακτηριστική ̟ερί αυτών υ̟ήρξε η κατάθεση της κ. Θεοδωρο̟ούλου η 

ο̟οία κατέθεσε ότι «Αν είχα αυτές τις διαβεβαιώσεις ΚΑΙ ΕΓΩ ∆ΕΝ ΘΑ 

ΕΚΑΝΑ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ»  
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ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

Η ̟ολιτική αγωγή,  κάνοντας χρήση της αναχρονιστικής διατάξεως 

του άρθρου 5 νδ 2711/1953  γνωστο̟οίησε ̟ρωτοδίκως έξι ( 6 ) µάρτυρες 

«̟ρος α̟όδειξη της αξιώσεως»,  οι ο̟οίοι µε τις καταθέσεις τους όχι µόνο δεν 

ενδυνάµωσαν, αλλά α̟οδυνάµωσαν εντελώς την κατηγορία σε βάρος του 3ου 

κατηγορουµένου.  

Σχετικά µε το ̟εριεχόµενο των καταθέσεων αυτών έχει κατατεθεί 

εκτενές αναλυτικό σηµείωµα, ̟ου καταχωρήθηκε στα ̟ρακτικά.  Τελείως 

ε̟ιγραµµατικά ε̟ισηµαίνονται τα εξής :  

α) κανένας α̟ό τους µάρτυρες δεν ήταν σε θέση να βεβαιώσει  αυτό , 

για το ο̟οίο ε̟ιτρέ̟εται κατ΄εξαίρεσιν η κλήτευσή τους άνευ ̟ροδικασίας, 

δηλαδή  η αξίωση του ∆ήµου. Ολοι ανεξαιρέτως κατέθεσαν ότι δεν µ̟ορούν 

να ̟ροσδιορίσουν ούτε την οφειλή του ∆ήµου ̟ρος το ∆ηµόσιο ούτε ̟ρος τα 

ασφαλιστικά ταµεία. 

β) όλοι ανεξαιρέτως βεβαίωσαν ότι δεν γνώριζαν τον Π. Σαξώνη ̟ρίν  

ξεσ̟άσει το σκάνδαλο.  Ιδιαίτερα η µάρτυς Χ. Αρά̟ογλου ̟αραχωρώντας 

συνέντευξη τύ̟ου  και ερωτηθείσα αν έφτασε το όνοµα του Σαξώνη στα αυτιά 

της α̟άντησε κατηγορηµατικά ΟΧΙ ̟ροσθέτοντας «µα εδώ δεν έφτασε στα 

αυτιά του Προίσταµένου του» 

 

γ) όλοι οι µάρτυρες βεβαίωσαν ότι  µέχρι το 2008 ̟ου ξέσ̟ασε το 

σκάνδαλο δεν είχε ακουστεί  τί̟οτε για κακή λειτουργία της Ταµειακής 

Υ̟ηρεσίας. 

 

δ) όλοι οι µάρτυρες βεβαίωσαν ότι ο 3ος κατηγορούµενος διατήρησε 

την ̟ρογενέστερη «φόρµα» των α̟οφάσεων των ̟ροκατόχων του ̟ου 

̟ροέβλε̟ε λήψη χρηµάτων, ότι  µετρητά λάµβαναν  όλοι οι διαχειριστές και 
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µάλιστα σε χρόνους ̟ρό της 1.1.1999,  χωρίς κανείς άλλος, ̟λήν του Σαξώνη, 

να καταστεί κατηγορούµενος, 

 

ε) οι µάρτυρες και ιδίως ο Π. Αβραµό̟ουλος , έχοντας εξειδικευµένες 

οικονοµικές γνώσεις βεβαίωσε ότι µέχρι το 2008  οι ορκωτοί ελεγκταί και η 

εταιρία ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ βεβαίωνε στη διάρκεια της συζήτησης των 

ισολογισµών για το «καλώς έχειν» της οικονοµικής διαχείρισης του ∆ήµου 

 

Ιδιαίτερα α̟οκαλυ̟τική υ̟ήρξε  όµως η κατάθεση του µάρτυρα 

̟ολιτικής αγωγής κ. Κα̟όν ο ο̟οίος α) ε̟ιβεβαίωσε ότι η ̟αροχή µετρητών 

δεν υ̟ήρξε ̟ρωτοβουλία ή ε̟ινόηση του τότε ∆ηµάρχου Β. 

Πα̟αγεωργό̟ουλου, αλλά ήταν µια ̟ρακτική, ̟ου τηρείτο α̟ερέγκλιτα 

̟ολλά χρόνια ̟ρίν αναλάβει ∆ήµαρχος β) όλες οι α̟οφάσεις των 

̟ροηγουµένων ∆ηµάρχων, αλλά και αυτές του Β. Πα̟αγεωργό̟ουλου 

̟ροέβλε̟αν την καταβολή χρηµάτων (και όχι α̟αραίτητα µετρητών) στους 

δηµοτικούς ταµίες γ) κρούσµατα υ̟εξαίρεσης δια̟ιστώθηκαν και σε χρόνο 

̟ρό της ∆ηµαρχίας του Β. Πα̟αγεωργό̟ουλου, αναφέροντας ιδιαίτερα τα 

̟λαστά ̟αραστατικά  6432061/14-2-98 και 3801110/9-7-98, ̟οσών 39.662.269 

δρχ και 19.051.597 δραχµών αντιστοίχως.  Ερωτηθείς για το οικονοµικό έτος 

στο ο̟οίο  µ̟ορούσαν να χρησιµο̟οιηθούν τα ως άνω ̟αραστατικά, δήλωσε 

ότι αυτά µ̟ορούσαν να καλύψουν µόνο εκταµιεύσεις του οικονοµικού 

έτους 1998, ενώ το ̟αραστατικό 6432061/14-2-98 θα µ̟ορούσε, ως εκ του 

χρόνου έκδοσης, να καλύψει εκταµιεύσεις και του οικονοµικού έτους 1997 

(̟άντως εκταµιεύσεις ̟ρίν την 1.1.1999 (ο̟ότε ανέλαβε η διοίκηση 

Πα̟αγεωργό̟ουλου). 

 

Ε̟ι̟λέον ο µάρτυς α̟οσαφήνισε ότι : α) οι ειδικές εντολές δεν έχουν 

καµία σχέση µε την ερευνώµενη ̟ράξη της υ̟εξαίρεσης β) ο έλεγχος δεν 
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α̟έδειξε την ύ̟αρξη ̟λαστών ή εικονικών τιµολογίων ̟ροµηθευτών γ) ο 

έλεγχος δεν α̟έδειξε δι̟λο̟ληρωµές. 

 

Ερωτηθείς για τις ̟ολλα̟λές διαβεβαιώσεις ̟ου είχε ο τότε ∆ήµαρχος 

α̟ό θεσµικούς φορείς (ό̟ως τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το έτος 

2003 ̟ου κατέδειξε  το «καλώς έχειν» των οικονοµικών λογαριασµών του 

οικονοµικού έτους 2000, τον έλεγχο της Εφορίας τον Οκτώβριο του 2003 µε 

̟αράδοση ̟ορίσµατος τον Ιανουάριο του 2004 ότι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης 

«εφαρµόζει ορθά τους νόµους», τις διαβεβαιώσεις των ορκωτών ελεγκτών ότι 

οι ισολογισµοί του ∆ήµου α̟εικονίζουν την ̟ραγµατικότητα και την 

ορθότητα των οικονοµικών δεδοµένων, τις διαβεβαιώσεις της εταιρίας 

«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Α.Ε» για την ορθή τήρηση των λογιστικών 

καταχωρήσεων, τις εγκρίσεις των α̟ολογισµών α̟ό την δια̟αραταξιακή 

∆ηµαρχιακή Ε̟ιτρο̟ή, την ανυ̟αρξία οχλήσεων α̟ό τα ασφαλιστικά ταµεία 

και την Εφορία για οφειλές του ∆ήµου ̟ρος αυτές α̟άντησε ότι οι 

διαβεβαιώσεις αυτές νοµιµο̟οιούν τον ∆ήµαρχο να ̟ιστεύει ότι δεν 

υ̟άρχει ο̟οιοδή̟οτε ̟ρόβληµα στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου. 

 

Ο  ίδιος µάρτυς  ε̟ισήµανε ότι ο ∆ήµαρχος είχε µία άλλη 

καθηµερινότητα, ήταν ένα ε̟ί̟εδο ̟ιο ̟άνω, έχει ̟ολλές αρµοδιότητες, ̟ου 

καθιστούν ανέφικτο να υ̟εισέρχεται στην καθηµερινότητα ενός ∆ήµου και ως 

εκ τούτου δεν υ̟ήρξε ̟οτέ ανάµειξη του µε τις οικονοµικές υ̟ηρεσίες, εφόσον 

υ̟ήρχαν αρµόδιοι Αντιδήµαρχοι Οικονοµικών , ̟ου λάµβαναν γνώση της 

οικονοµικής κατάστασης. Ε̟ίσης βεβαίωσε ότι ο ∆ήµαρχος δεν συµµετείχε 

στην κατάρτιση του ισολογισµού –̟ροϋ̟ολογισµού, αλλά τόσο αυτός, όσο 

και οι Αντιδήµαρχοι έ̟αιρναν ένα «ρα̟όρτο» (αναφερόµενος στο ηµερήσιο 

δελτίο ταµείου) ̟ου αφορούσε εισ̟ράξεις-̟ληρωµές και το υ̟όλοι̟ο του 

ταµείου.  
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Τελειωτικά ο µάρτυς στην ερώτηση εάν ο τότε ∆ήµαρχος είχε γνώση της 

̟αράνοµης συµ̟εριφοράς του υ̟ολόγου διαχειριστή Π.Σαξώνη και την 

κάλυ̟τε, α̟άντησε α̟ερίφραστα ότι δεν θα α̟οστασιο̟οιηθεί α̟ό όσα εί̟ε 

̟ρωτόδικα και ότι κατά την ά̟οψή του ∆ΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕ Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ.  

 

∆ΕΝ είναι λοι̟όν καθόλου «τυχαίο» ότι η ̟ολιτική αγωγή ε̟έλεξε να 

µην αναφερθεί ούτε στο ελάχιστο στις καταθέσεις των µαρτύρων, ̟ου 

̟ρότεινε για την θεµελίωση της αξιώσεώς της.  

 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 

Ό̟ως α̟εδείχθη α̟ό την διαδικασία, το Ηµερήσιο δελτίο ταµείου , (το 

ο̟οίο ε̟ικαλέσθηκε κατά κόρον η ̟ολιτική αγωγή, ̟ροκειµένου να α̟οδείξει 

ότι  ο 3ος κατηγορούµενος µ̟ορούσε να γνωρίζει εξ αυτού την λήψη 

µετρητών και την αυξητική ̟ορεία τους )  ήταν ένα έγγραφο, το ο̟οίο 

συντάσσονταν χειρόγραφα µέχρις ενός σηµείου και αργότερα 

µηχανογραφικά. Το έγγραφο αυτό ̟αρείχε τόσο για τους Αντιδηµάρχους 

Οικονοµικών όσο και για τον ∆ήµαρχο  την γενική ενηµέρωση του υ̟ολοί̟ου 

του ταµείου του ∆ήµου. Α̟ό τις εγγραφές του δελτίου αυτού (χειρόγραφες 

αρχικά και µετέ̟ειτα µηχανογραφηµένες) ήταν αδύνατο να αντιληφθεί ένας 

µη ειδικός την λήψη µετρητών α̟ό τους διαχειριστές. Στη διαδικασία 

̟ροσκοµίσθηκαν τέτοια δελτία, ό̟ου αναφέρονται ονόµατα και δί̟λα α̟ό τα 

ονόµατα διάφορα ̟οσά, χωρίς την ένδειξη µετρητά, ενώ αργότερα, όταν το 

δελτίο τηρείτο µηχανογραφηµένα, αναφέρεται αόριστα η λέξη «κρατήσεις». 

 

Οι Αντιδήµαρχοι Οικονοµικών, στην ̟ρωτόδικη α̟ολογία τους 

βεβαίωσαν ά̟αντες ότι στο γραφείο τους έφτανε µόνο το ηµερήσιο δελτίο , 

χωρίς ̟αραστατικά,  χωρίς συνηµµένη ηµερήσια κατάσταση διαχειριστών, 

χωρίς ο̟οιοδή̟οτε συνηµµένο ε̟εξηγηµατικό έγγραφο και το µόνο  ̟ου 
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αντιλαµβάνονταν α̟ό αυτό ήταν η εικόνα του υ̟ολοί̟ου του  ταµείου. Τα 

ίδια ακριβώς ε̟ιβεβαίωσαν οι µάρτυρες Μόσχογλου, Χατζής,  Κυριαφίνη, Α. 

Πα̟αδό̟ουλος και ο Γ. Καραδήµος. Ο τελευταίος , µάλιστα στην κατάθεσή 

του στο ∆ικαστήριό Σας δήλωσε ότι  ενώ συνέτασσε ο ίδιος το ηµερήσιο δελτίο 

«̟οτέ δεν κατάλαβε ότι γινόταν υ̟εξαίρεση α̟ό τον Π. Σαξώνη» και ότι 

φυσικά αφού δεν κατάλαβε ο ίδιος ̟ου το συνέτασσε ήταν αδύνατο  να 

αντιληφθούν κάτι άλλο οι ̟αραλή̟τες του (Αντιδήµαρχοι Οικονοµικών) και 

̟ολύ ̟ερισσότερο ο ∆ήµαρχος .  

 

Χαρακτηριστική για την δυσκολία αντιλήψεως οικονοµικών µεγεθών 

α̟ό την ανάγνωση του συγκεκριµένου δελτίου είναι η αναφορά στην σελ. 180 

της α̟ό 25-1-2011 ̟ορισµατικής έκθεσης της κ. Τσεµ̟ερά  «το λεκτικό όµως και 

η διάταξη των ταµείων κατ΄ α̟όδειξη είσ̟ραξης είναι διαφορετική α̟΄αυτή του 

ηµερολογίου του ∆ντή µε αυτή του ∆ελτίου ηµερήσιας κίνησης του ταµείου..∆ηλαδή 

µε ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΗ ΠΑΡΑΒΟΛΗ δεν δια̟ιστώνεται η ταυτο̟οίηση των ίδιων ̟οσών 

και στα τρία συγκρίσιµα στοιχειά. Ούτε και στο ηµερήσιο του Π. Σαξώνη 

αντιστοιχίζονται οι υ̟οδείξεις είσ̟ραξης µε τις ̟ληρωµές του. Όταν για τη 

διασταύρωση στοιχείων της µιας  ηµέρας ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΟΣΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ 

ΚΟΠΟΣ για να δια̟ιστώσει κανείς την αληθοφάνεια στη χρεο̟ίστωση του Π. Σαξώνη 

την ο̟οία ∆ΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΠΑΛΙ ΝΑ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΕΙ αν δεν δεί και τα 

̟αραστατικά ̟ληρωµών, αναλογίζεται κανείς ..» 

 

Ιδιαίτερα σηµαντική  σχετικά µε το  ηµερήσιο δελτίο υ̟ήρξε η 

κατάθεση του µάρτυρα ̟ολιτικής αγωγής κ. Κα̟όν, ο ο̟οίος διευκρίνισε ότι 

το δελτίο αυτό ήταν ένα «ρα̟όρτο» δηλαδή µία εικόνα ̟όσα ̟ληρώθηκαν 

και ̟όσο είναι το υ̟όλοι̟ο ταµείου.   Σύµφωνα µε τον κ. Κα̟όν το ∆ελτίο 

αυτό µε το ο̟οίο ̟ληροφορείται ο α̟οδέκτης του τα διαθέσιµα του ταµείου  

δεν µ̟ορούσε να «ψυλλιάσει» τους Αντιδηµάρχους ότι υ̟εξαιρούνταν 

χρηµατικά ̟οσά (̟αρόµοια κατέθεσε και στην ̟ρωτόδικη δίκη σελ. 548 

̟ρακτικών) και ότι ̟ολύ ̟ερισσότερο α̟ό  το ∆ελτίο αυτό δεν µ̟ορούσε να 
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υ̟οψιαστεί κάτι ύ̟ο̟το ο  τότε ∆ήµαρχος, αφού ήταν µια α̟λή ενηµέρωση, 

ενώ «για να δια̟ιστώσεις κάτι ύ̟ο̟το ̟ρέ̟ει να ξέρεις κάτι και να ̟ροβείς σε 

συστηµατική ̟αρακολούθηση». 

 

΄Οσον αφορά την αυξητική ̟ορεία των µετρητών, ά̟αντες οι 

Αντιδήµαρχοι Οικονοµικών α̟ολογούµενοι ̟ρωτοδίκως βεβαίωσαν ότι δεν 

µ̟ορούσαν α̟ό την ανάγνωση του συγκεκριµένου δελτίου να αντιληφθούν 

την αυξηµένη λήψη µετρητών.  Τελικά µε την εκκαλουµένη α̟όφαση οι 

Αντιδήµαρχοι κηρύσσονται (και ορθώς) αθώοι, ̟λήν όµως αυτή η καθόλα 

ορθή θέση δεν υιοθετείται και για τον 3ο κατηγορούµενο, ̟αρά το ότι αυτός 

ως τότε δήµαρχος µε  ασυγκρίτως υ̟έρτερες υ̟οχρεώσεις και καθήκοντα, και 

ως άσχετος µε τα οικονοµικά, ήταν αδύνατο να  έχει διαφορετική εικόνα του 

ταµείου, αναγνώνοντας  το ίδιο δελτίο.  Σηµειωτέον ότι ο ∆ιευθυντής της 

Ταµειακής Υ̟ηρεσίας κ. Γκόλας α̟ολογούµενος ̟ρωτοδίκως κατέθεσε  (σελ. 

1508 ̟ρακτικών)  «ο Θεολόγης µου τηλεφωνούσε και µου έλεγε ήλθε ο Σαξώνης να 

̟άρει τόσα χρήµατα και εγώ του έλεγα «δώσε του». Οι διαχειριστές Αναστασίου και 

Μαρίνος µε ενηµέρωναν το ̟ρωί τι µετρητά χρειάζονταν. Εγώ είχα  α̟οσ̟ασµατική 

̟ληροφόρηση. Τώρα ̟ου βγήκε το θέµα στην ε̟ιφάνεια τώρα έχω συνολική 

εικόνα του τι έ̟αιρνε ο καθένας. τα ηµερολόγια ήταν χειρόγραφα και έ̟ρε̟ε να 

ανατρέξω σε όλο το µήνα, για να δώ τι ̟ήρε ο Σαξωνης και ο κάθε διαχειριστής. 

∆εχόµουν ο,τι στοιχεία µου έδιναν ως αληθή». Όταν ο ∆ιευθυντής της Ταµειακής 

συνοµολογεί την α̟οσ̟ασµατική του ̟ληροφόρηση σχετικά µε το ύψος των 

̟αρεχοµένων µετρητών, είναι οξύµωρο να αξιώνεται α̟ό τον ∆ήµαρχο να 

αντιληφθεί α̟ό την ανάγνωση ενός µονοσέλιδου δελτίου την κλιµάκωση 

αυτή.  Σχετική ̟ερί αυτών υ̟ήρξε η κατάθεση του ∆ηµάρχου  Πανοράµατος 

Ιγνάτιου  Καϊτεζίδη «δεν έχω εικόνα για τα καθηµερινά µετρητά» και του 

∆ηµάρχου Αµ̟ελοκή̟ων Λάζαρου Κυρίζογλου «δεν ξέρω και δεν µ̟ορώ να 

ξέρω για κίνηση µετρητών αν αυξήθηκαν ή όχι. ∆εν είναι δουλειά του 

δηµάρχου». 

 



112 

 

Τέλος, ο µάρτυς ̟ολιτικής αγωγής κ.Κα̟όν α̟άντησε σε σχετική 

ερώτηση  ότι η καθηµερινότητα του ∆ηµάρχου είναι τελείως διαφορετική, ότι 

ήταν ανθρω̟ίνως αδύνατο να καταγράφει καθηµερινά και να ελέγχει τις 

δοσοληψίες των διαχειριστών του ∆ήµου και ότι η γνώση του για τις 

υ̟ηρεσίες του ∆ήµου είναι σαφώς ̟ιο α̟οστασιο̟οιηµένη . 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ∆ΙΠΘΕ-ΑΜΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ 

Αναφορικά µε το θέµα της σύναψης του α̟ό 10/10/2007 ιδιωτικού 

συµφωνητικού της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης  µε το ΑΜΣ «ΠΑΝΟΡΑΜΑ» ο 

µάρτυς  Π. Αβραµό̟ουλος  ε̟ιβεβαίωσε ότι  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της 

∆ΕΠΘΕ α̟οφάσισε οµόφωνα την κατάρτιση σύµβασης µε τον ΟΠΑΠ Α.Ε,  

̟ροκειµένου η δηµοτική ε̟ιχείρηση να εισ̟ράξει χορηγία  α̟ό τον 

̟αρα̟άνω Οργανισµό. Μάλιστα, κατά την χαρακτηριστική δήλωσή του, 

αφού ε̟ρόκειτο να εισ̟ράξει χρήµατα ο ∆ηµοτική Ε̟ιχείρηση, και ο ίδιος δεν  

θα είχε λόγο να µην υ̟ερψηφίσει το σχετικό θέµα. Στη συνέχεια ο ίδιος 

µάρτυς συνοµολόγησε ότι µε την α̟όφαση εκείνη εξουσιοδοτήθηκε  ο τότε 

Αντιδήµαρχος Αθλητισµού Σ. Καραµανλής, ̟ροκειµένου να υ̟ογράψει τα 

συµφωνητικά µε τις διάφορες οµάδες της Θεσσαλονίκης, ό̟ως και έγινε. Στη 

διαδικασία στο ακροατήριο ανεγνώσθησαν τα ̟ανοµοιότυ̟α συµφωνητικά 

̟ου υ̟εγράφησαν µε τους εκ̟ροσώ̟ους των διαφόρων οµάδων (ΜΕΝΤ, 

ICBS, ΠΑΝΟΡΑΜΑ) και αντισυµβαλλόµενο εκ µέρους της δηµοτικής 

ε̟ιχείρησης τον Στ. Καραµανλή, ενώ  ο µάρτυς  (Π. Αβραµό̟ουλος) δήλωσε 

ότι  ∆ΕΝ ασχολήθηκε έκτοτε µε την σύναψη των συµφωνητικών αυτών, ούτε 

γνωρίζει αν µεταγενέστερα όλες οι σχετικές ενέργειες εγκρίθηκαν µε α̟όφαση 

του ∆.Σ της ∆ηµοτικής Ε̟ιχείρησης.  Όµως στη διαδικασία στο ακροατήριο 

αναγνώσθηκε η α̟ό 3-12-2007  οµόφωνη α̟όφαση της ∆ΕΠΘΕ µε σύµφωνη 

ψήφο του Π. Αβραµό̟ουλου και του ε̟ίσης συµβούλου της αντι̟ολίτευσης κ. 

Μ̟αρµ̟ουνάκη  µε την ο̟οία εγκρίθηκαν όλες οι ενέργειες ̟ου αφορούσαν 

στην ̟ροηγούµενη α̟όφαση, δηλαδή η κατάρτιση   των ενδίκων 

συµφωνητικών.  Συνε̟ώς,  όταν ο ίδιος ο  µάρτυς της ̟ολιτικής αγωγής 



113 

 

συνοµολογεί α̟ερίφραστα ότι δεν ασχολήθηκε και δεν γνωρίζει ο,τιδή̟οτε 

σχετικό µε τα συµφωνητικά και την τιµολόγησή τους, είναι ̟αράλογο να 

αξιώνεται α̟ό τον τότε ∆ήµαρχο να γνωρίζει την κατάρτιση του 

συγκεκριµένου συµφωνητικού ( ̟ου υ̟εγράφη α̟ό άλλα ̟ρόσω̟α, σε τό̟ο 

εκτός του δηµαρχείου (γραφεία δηµοτικής ε̟ιχείρησης) ή να γνωρίζει την 

έκδοση τιµολογίων της δηµοτικής εταιρίας ̟ρος την εταιρία ΒΟΟΜ ΕΠΕ  

(αξίας 1000 ευρώ) την ο̟οία διεκ̟εραίωσε το ταµείο της δηµοτικής 

ε̟ιχείρησης).  

 

∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α  

Στην διάρκεια της δίκης ε̟ισηµάνθηκε κατά κόρον α̟ό την ̟ολιτική 

αγωγή ότι , εφόσον ανεφάνη θέµα ηθικής τάξης σχετικά µε τον τότε Γενικό 

Γραµµατέα του ∆ήµου Μ. Λεµούσια (̟ου αφορά στην δωρεά ορισµένου 

τµήµατος ενός οικο̟έδου, ̟ου δέχθηκε α̟ό µία δηµότισσα) όφειλε να τον 

α̟οµακρύνει α̟ό την θέση του, ̟ροκειµένου να σταµατήσουν τα αρνητικά 

σχόλια, ̟ου τροφοδοτούνταν καθηµερινά α̟ό µερίδα του ηµερήσιου τύ̟ου. 

Σχετικά µε το ζήτηµα αυτό, ό̟ως διευκρίνισε α̟ολογούµενος, α̟ό την ̟ρώτη 

στιγµή ̟ου ανέκυψε το ζήτηµα , κάλεσε τον 2° κατηγορούµενο και του ζήτησε 

εξηγήσεις, τις ο̟οίες έκρινε κατ' εκείνο το χρόνο ε̟αρκείς. Το γεγονός αυτό, 

ότι δηλαδή δεν υ̟ήρξε θέµα ̟αρανοµίας σχετικά µε την δωρεά αυτή, 

ε̟ικυρώθηκε στη συνέχεια α̟ό την Ελληνική ∆ικαιοσύνη, εφόσον η υ̟όθεση 

οδηγήθηκε µε ανώνυµη καταγγελία στην κρίση του κ. Εισαγγελέως 

Πληµ/κών Θες/νίκης ο ο̟οίος µε διάταξή του την έθεσε στο αρχείο, κατ 

άρθρο 43 ΚΠοιν∆, διότι έκρινε ότι α̟ό το σύνολο της ̟ροκαταρκτικής 

εξέτασης δεν ̟ροέκυψαν οιεσδή̟οτε ενδείξεις ικανές να θεµελιώσουν 

αξιό̟οινη συµ̟εριφορά σε βάρος του Μ.Λεµούσια. Η ̟αρα̟άνω διάταξη 

ε̟ικυρώθηκε στη συνέχεια α̟ό τον Εισαγγελέα Εφετών Θεσσαλονίκης. Είναι 

σηµαντικό ότι τρείς α̟ό τους έξι µάρτυρες ̟ολιτικής αγωγής και 

συγκεκριµένα ο Ιωάννης Μ̟ουτάρης, ο Παναγιώτης Αβραµό̟ουλος και ο 

Ανδρέας Κουράκης εξετάσθηκαν τον Οκτώβριο του 2009 α̟ό την Ειδική 
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Υ̟ηρεσία Εσωτερικών Υ̟οθέσεων στα ̟λαίσια της ως άνω ̟ροκαταρκτικής 

εξέτασης, ̟ου  αφορούσε την συγκεκριµένη ανώνυµη καταγγελία για την 

αξιο̟οίηση δηµοτικών οικο̟έδων και για ̟αράτυ̟η δωρεά ̟ρος τον τότε 

Γενικό Γραµµατέα Μ. Λεµούσια.  Στις καταθέσεις τους αυτές, οι ο̟οίες 

αναγνώσθηκαν,  όλοι ανεξαιρέτως βεβαιώνουν  ότι αναφορικά µε τα θέµατα 

της καταγγελίας (τα ο̟οία φυσικά  είναι άσχετα µε την δικαζόµενη ̟ράξη ) 

δεν έχουν ̟ροσω̟ική αντίληψη, ̟λήν των όσων ̟ληροφορήθηκαν α̟ό 

δηµοσιεύµατα εφηµερίδων. Στο τέλος όµως της κατάθεσής τους, ενώ 

ερωτώνται α̟ό τα ̟ροανακριτικά όργανα αν έ̟εσε στην αντίληψη τους  ή αν 

έχουν να καταθέσουν ο,τιδή̟οτε για οιαδή̟οτε άλλη ̟αράνοµη 

συµ̟εριφορά  η α̟άντησή τους είναι ΑΡΝΗΤΙΚΗ, ότι  δηλαδή δεν 

γνωρίζουν κάτι σχετικό.  Εξεταζόµενοι ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου Σας σχετικά 

µε τα ̟αρα̟άνω ̟εριστατικά οι µάρτυρες της ̟ολιτικής αγωγής 

̟ροσ̟οιήθηκαν άγνοια, ότι δηλαδή «δεν ενθυµούνται» τις καταθέσεις τους, 

ούτε «̟ληροφορήθηκαν την έκδοση των εισαγγελικών διατάξεων» στοιχείο 

̟ου κλονίζει την αξιο̟ιστία τους, εφόσον  ο µάρτυς έχει καθήκον να 

καταθέτει όσα γεγονότα γνωρίζει, αλλά και να µην α̟οκρύ̟τει  όσα έ̟εσαν 

στην αντίληψή του. 

 Το ίδιο θέµα ε̟ανατέθηκε στην διάρκεια της αντιδικίας του 3ου 

κατηγορουµένου µε την κ. Αρά̟ογλου, η ο̟οία κατέληξε στην έκδοση της 

αναγνωσθείσας υ̟'αριθ. 453/2010 α̟οφάσεως του Πολιτικού Εφετείου 

Θεσσαλονίκης. Στην α̟όφαση αυτή (σελ. 58) γίνεται δεκτό ότι « η σύναψη της 

ανωτέρω σύµβασης είδε το φώς της δηµοσιότητας και τροφοδότησε σωρεία αρνητικών 

σχολίων α̟ό µερίδα του τύ̟ου (βλ. εκτός των ανωτέρω αναφεροµένων και τα 

̟ροσκοµιζόµενα µετ ε̟ικλήσεως α̟ό την εναγοµένη-εφεσίβλητη φύλλα, α̟ό 1-10-

2006 της εφηµερίδας «ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ» α̟ό 26-9-2006 της εφηµερίδας «ΑΥΓΗ» και 

α̟ό 24-9-2006 της εφηµερίδας «ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ». Και ναι 

µεν δεν α̟οδείχθηκε ότι οι λόγοι ̟ου οδήγησαν σε αυτή τη δωρεά ήταν µη 

σύννοµοι. Εν όψει όµως όλων αυτών, σε συνδυασµό µε σωρεία αρνητικών σχολίων 

α̟ό µερίδα του τύ̟ου και τις κατηγορίες ̟ου α̟έδιδαν στο Γενικό Γραµµατέα του 

∆ήµου, ζητώντας α̟ό τον ∆ήµαρχο να τον α̟ο̟έµψει, δικαιολογούν την αναφορά των 
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ανωτέρω ̟ερικο̟ών της συνέντευξης της εναγοµένης-εφεσίβλητης, έστω και 

µεγαλο̟οιεί τα γεγονότα, αναφέροντας 1) ότι ο Γενικός Γραµµατέας έλαβε δώρα 

αξίας 0,5 εκ. ευρώ α̟ό δηµότες ̟ου διευθέτησαν υ̟οθέσεις ρυµοτοµίας οικο̟έδων...και 

2) ότι αυτός ..δεν µ̟ορεί να είναι και στη θέση του, γιατί δεν έχει ̟τυχίο ανώτατης 

σχολής.. Οι αναφορές αυτές, ...συνιστούν ̟ροσω̟ικά συµ̟εράσµατα και αξιολογικές 

κρίσεις της, ̟ου ωστόσο σχετίζονται µε γεγονότα ̟ου αυτή ̟ίστευε ότι ήταν αληθινά. 

Συνε̟ώς ελλεί̟ει το στοιχείο του υ̟ερχειλούς-άµεσου δόλου...» 

 

Στην ίδια α̟όφαση (σελ. 56-57) καθίσταται σαφές ότι ο κατ/νος δεν 

διατήρησε α̟ό ̟ροσω̟ικό ενδιαφέρον τον 2°» κατ/νο στη θέση του Γενικού 

Γραµµατέα, ενώ στερείτο ̟τυχίο ανωτάτης σχολής, αλλά η ̟αραµονή του 

τελευταίου ̟ροκλήθηκε µε την υ̟' αριθ. 49732/3-9-2007 εγκύκλιο του 

Υ̟ουργείου Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Α̟οκέντρωσης, ̟ου έλυσε 

το θέµα ̟ου δηµιουργήθηκε µε τους ήδη υ̟ηρετούντες Γεν. Γραµµατείς όλης 

της χώρας και καθόρισε ότι «ότι οι Γενικοί Γραµµατείς δήµων ̟ου έχουν 

διοριστεί ̟ριν την ισχύ του ν. 3584/07 ̟αραµένουν στη θέση τους µέχρι τη 

λήξη της θητείας τους ή την α̟οχώρηση τους µε ο̟οιοδή̟οτε άλλο τρό̟ο». 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΝΥΝ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΥ 

Σύµφωνα µε την αναγνωσθείσα α̟ό 12-2-2009 αναφορά της 

Προϊσταµένης του ΤΥ∆ΚΥ κ. Καριώτου, την 7η Ιανουαρίου 2008 

ε̟ικοινώνησε για ̟ρώτη φορά µε τον ∆ιευθυντή της Ταµειακής κ. Γκαιταζή , 

τον ο̟οίο ενηµέρωσε για ένα έλλειµµα 4 µηνών. Στο ίδιο έγγραφο η κ. 

Καρυώτου καταγράφει ότι α̟οφασίσθηκε η αντι̟αραβολή των 

̟αραστατικών στοιχείων και αφού δεν κατέστη δυνατή η συµφωνία, υ̟έβαλε 

έγγραφο στις 21-1-2008 , εµµένοντας στην ά̟οψη ̟ερί οφειλής του ∆ήµου. 

Στη συνέχεια (σύµφωνα  ̟άντοτε µε την αναφορά της κ. Καρυώτου)  «για 

χρονικό διάστηµα είκοσι ̟ερί̟ου ηµερών υ̟ήρξε µία συνεχής αναζήτηση και 

εξακρίβωση στοιχείων µεταξύ των δύο υ̟ηρεσιών και τελικά ο κ. Γκαιτατζής 
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ενηµέρωσε τον ∆ήµαρχο Θεσσαλονίκης ο ο̟οίος στις 19-2-2008 ̟ροέβη σε 

ε̟ίσηµη ανακοίνωση στα ΜΜΕ  ότι υ̟άρχει κακοδιαχείριση και διέταξε 

Ε∆Ε». 

 

 Την ̟αρα̟άνω χρονολογική διαδροµή ε̟ιβεβαίωσε στο ακέραιο η  

εξετασθείσα µάρτυς-Προϊσταµένη του ΤΥ∆ΚΥ κ. Σολοµωνίδου, η ο̟οία 

διευκρίνισε ότι  µέχρι  τον Ιανουάριο του 2008 δεν υ̟ήρξε ̟οτέ ε̟ίσηµη 

όχληση του ΤΥ∆ΚΥ ̟ρος τον ∆ήµο για συγκεκριµένη οφειλή. Α̟ό τον 

Ιανουάριο και µετά δια̟ιστώνεται µία ασυµφωνία στις καταβολές, αλλά 

σύµφωνα µε την κατάθεση της κ. Σολοµωνίδου δεν ενηµερώνεται ο ∆ήµαρχος 

(αφού υ̟ολαµβάνουν ότι ̟ρόκειται για λανθασµένη ενηµέρωση). Ο 3ος 

κατηγορούµενος , σύµφωνα µε την κατάθεση της κ. Σολοµωνίδου  

ενηµερώνεται το ̟ρώτον όταν ο ∆ιευθυντής της Ταµειακής του αναφέρει την 

δια̟ιστωθείσα κατάχρηση , ο̟ότε µε συνέντευξη τύ̟ου δηµοσιο̟οιεί άµεσα 

το γεγονός.  

 

Στην  διάρκεια της δίκης ανεγνώσθησαν έγγραφα , ̟ου α̟οδεικνύουν 

ότι ευθύς µόλις ο ∆ιευθυντής της Ταµειακής Υ̟ηρεσίας ενηµέρωσε τον 3ο 

κατηγορούµενο για την α̟οκαλυφθείσα ̟αράνοµη συµ̟εριφορά του Π. 

Σαξώνη,  ̟αραχώρησε ̟άραυτα συνέντευξη Τύ̟ου (19/2/2008) –  δηλαδή σε 

χρόνο ̟ου κανένας δεν γνώριζε οτιδή̟οτε σχετικό,  την ίδια µέρα 

(19/2/2008) διέταξε Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση, α̟ήλλαξε των καθηκόντων 

του τον ε̟ίορκο υ̟άλληλο, έστειλε ε̟ιστολή στον Γενικό Ε̟ιθεωρητή 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης κ. Ρακιντζή ζητώντας οικονοµικό έλεγχο στον ∆ήµο 

Θεσσαλονίκης, ενώ ευθύς αµέσως (20 Φεβρουαρίου 2008), ως νόµιµος 

εκ̟ρόσω̟ος του ∆ήµου  κατέθεσε αίτηση συντηρητικής κατασχέσεως κάθε 

κινητής και ακίνητης ̟εριουσίας του και µετά ελάχιστο χρόνο (29/2/2008) 

κατέθεσε  µήνυση σε βάρος του ενώ̟ιον του κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών 

Θεσσαλονίκης .  Ήδη µετά την διενεργηθείσα Ε∆Ε, ο ̟αρα̟άνω υ̟άλληλος 
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̟αρε̟έµφθη στο Πειθαρχικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θεσσαλονίκης, ̟ου 

α̟οφάσισε την α̟όλυσή του, ενώ ̟άραυτα ο 3ος κατηγορούµενος διαβίβασε 

το ̟όρισµα της Ε∆Ε (2/5/2008) στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στους 

Υ̟ουργούς Εσωτερικών και Οικονοµικών, στο Σώµα Ελεγκτών Ε̟ιθεωρητών 

∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στον Γενικό Ε̟ιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, στο 

Ελεγκτικό Συνέδριο και στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας. Παράλληλα µε τέσσερις ε̟ιστολές  ̟ρος τον κ. Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ζήτησε την ε̟ίσ̟ευση της ̟οινικής διερεύνησης 

της συγκεκριµένης υ̟όθεσης. 

 

Στην διάρκεια της δίκης ανεγνώσθησαν έγγραφα ̟ου α̟οκαλύ̟τουν 

την α̟ροθυµία της τότε αντι̟ολιτευτικής δηµοτικής ̟αράταξης για την 

αστική και ̟οινική καταδίωξη του Π.Σαξώνη και κατά ̟αντός άλλου 

υ̟ευθύνου για την δια̟ιστωθείσα υ̟εξαίρεση  και ειδικότερα: 

1)υ̟΄αρθ. 860/22-2-2008 α̟όφαση ∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής µε την 

ο̟οία α̟οφασίζεται κατά ̟λειοψηφία (µειοψηφούντων των κ.Τσιτουρίδη, 

Κουράκη)  η άσκηση εγκλήσεως κατά του Π.Σαξώνη και κατά ̟αντός 

υ̟ευθύνου για υ̟εξαίρεση, ̟λαστογραφία, χρήση ̟λαστών 

 

2) υ̟΄αριθ. 2482/9-6-2010 α̟όφαση ∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής µε την 

ο̟οία α̟οφασίζεται κατά ̟λειοψηφία η άσκηση αγωγή διάρρηξης κατά του 

Π. Σαξώνη (λευκή ψήφο οι κ. Ε.Πα̟αδό̟ουλος και Α. Κουράκης). 

 

3) υ̟΄αριθ 2197/19-5-2010 α̟όφαση ∆ηµ. Ε̟ιτρο̟ής µε την ο̟οία 

α̟οφασίζεται κατά ̟λειοψηφία η άσκηση αγωγής κατά του Παν. Σαξώνη 

(λευκή ψήφο οι κ.Πα̟αδό̟ουλος και Α. Κουράκης) 
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4)Φύλλο µεταβολών και Ελλείψεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου αρ. 

14/2011, µε το ο̟οίο  εγκρίνεται ο καταλογισµός ̟ου ε̟έβαλε ο ∆ήµαρχος Β. 

Πα̟αγεωργό̟ουλος κατά του Π. Σαξώνη , συνολικού ̟οσού 16.371. 775, 83 

ευρώ.  

 

5)Ισολογισµός του ∆ήµου Θεσσαλονίκης της 31/12/2010 στον ο̟οίο 

έχει διαγραφεί ο σχετικός καταλογισµός !    

 

Η εκδοχή ̟ου υ̟οστηρίχθηκε α̟ό τους µάρτυρες της ̟ολιτικής αγωγής 

και ιδίως α̟ό τον µειοψηφήσαντα κ. Κουράκη  ότι αρνήθηκε να συναινέσει 

στην µήνυση του Π. Σαξώνη γιατί ο ∆ήµος θα στρεφόταν µόνο εναντίον του 

και µόνο για το ̟οσό των 2.000.000 ευρώ καταρρί̟τεται α̟ό την 860/22-2-

2008  α̟όφαση της ∆ηµαρχιακής Ε̟ιτρο̟ής, µε την ο̟οία α̟οφασίζεται η  

άσκηση έγκλησης κατά του δηµοτικού υ̟αλλήλου Παναγιώτη Σαξώνη και 

κατά ̟αντός άλλου υ̟ευθύνου, για τις ̟οινικά  διωκόµενες ̟ράξεις της 

υ̟εξαίρεσης χρηµατικού ̟οσού ιδιαίτερα µεγάλης αξίας, της ̟λαστογραφίας, 

χρήσης ̟λαστών εγγράφων κλ.̟. Περαιτέρω στο ακροατήριο αναγνώσθηκε η 

υ̟οβληθείσα έγκληση µε την ο̟οία καταµηνύεται ο Π. Σαξώνης και 

ο̟οιοσδή̟οτε άλλος τρίτος υ̟εύθυνος υ̟ό οιανδή̟οτε ιδιότητα,  

̟ροκύψει α̟ό την ανάκριση, ενώ γίνεται ρητή ε̟ιφύλαξη ως ̟ρος το τελικό 

ύψος του υ̟εξαιρεθέντος ̟οσού, το ο̟οίο θα α̟οδειχθεί α̟ό την ανάκριση.  

 

Οµοίως στην διάρκεια της δίκης ανεγνώσθησαν: 

Α) το υ̟΄αρι. 53/6-3-2008 έγγραφο µε το ο̟οίο ο Αντιδήµαρχος 

Οικονοµικών ζήτησε ̟άραυτα την συνδροµή του κ. Εισαγγελέως για την 

φύλαξη του αρχείου της ∆νσης Ταµειακής Υ̟ηρεσίας  
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Β) το υ̟΄αριθ. 1155/13-4-2010 έγγραφο της ∆νσης Καθαριότητος α̟ό 

το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι  η ∆νση διέθεσε έξη εργάτες, 1 αυτοκίνητο φορτηγάκι 

µε τον οδηγό του και ένα ε̟ι̟λέον τρίκυκλο για την εύρυθµη µεταφορά του 

υλικού ̟ρος έλεγχο της Θ΄∆ΥΟ 

3) Την α̟ 2945/13-5-2010  ε̟ιστολή του 3ου κατηγορουµένου ̟ρος την 

κ Τσεµ̟ερά µε θέµα την διευκόλυνση ε̟ίσ̟ευσης του οικονοµικού ελέγχου 

της 

4) οι α̟ό 7/3/2008 ε̟ιστολές ̟ρος τους κ. Μ̟ουτάρη, και Κουράκη µε 

τις ο̟οίες τους  γνωρίζετε ότι η αδυναµία ̟αράδοσης των εγγράφων ̟ου 

ζητούν, οφείλεται στην εντολή του Προϊσταµένου της Εισαγγελίας 

Πρωτοδικών κ. Φλωρίδη, εφόσον τα έγγραφα αυτά α̟οτελούν ανακριτικό 

υλικό. 

 

Τα ως άνω αναγνωσθέντα στο ακροατήριο έγγραφα α̟οκαλύ̟τουν ότι 

ο 3ος κατηγορούµενος καθόν χρόνο υ̟ήρξε δήµαρχος Θεσσαλονίκης 

λειτούργησε µε διαφάνεια και χωρίς στεγανά,  µε γνώµονα την  α̟οκάλυψη 

των αξιό̟οινων ̟ράξεων ̟ου τελέσθηκαν σε βάρος του ∆ήµου και την δίωξη 

των υ̟ευθύνων. 

 

Στο ίδιο ̟νεύµα εντάσσεται και η α̟ό µηνός Ιουνίου 2009 ε̟ιστολή της 

Νοµικής Υ̟ηρεσίας του ∆ήµου ̟ρος τον εισαγγελέα Πληµ/κών 

Θεσσαλονίκης, η ο̟οία υ̟ογράφεται α̟ό τον 3ο κατ/νο, µε την ο̟οία 

ε̟ιζητείται η άσκηση ̟οινικής διώξεως κατά ̟αντός υ̟ευθύνου. Με δεδοµένο 

ότι η ̟ροκαταρκτική εξέταση διετάχθη α̟ό του µηνός Φεβρουαρίου 2008 και 

διαρκούσε ̟λέον του ενός έτους –ενώ καθηµερινά εξα̟ολύονταν «λίβελλοι» 

α̟ό τον ηµερήσιο τύ̟ο - ̟αρίστατο εύλογο το αίτηµα διαβιβάσεως της 

δικογραφίας στην ελληνική δικαιοσύνη, ̟ροκειµένου να αναζητηθούν µε την 

άσκηση ̟οινικής δίωξης οι υ̟αίτιοι των ̟αρανόµων ̟ράξεων. Περί αυτού 
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τυγχάνει σαφές το ̟εριεχόµενο της ε̟ιστολής, στο ο̟οίο ε̟ιζητείται η άσκηση 

̟οινικής δίωξης κατά ̟αντός συµµετόχου. 

 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ 

Στην υ̟οβληθείσα ̟ρόταση του εισαγγελέα της έδρας του 

Πενταµελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης καταγράφεται σε ̟ιστή κατά λέξη 

ε̟ανάληψη το σκε̟τικό της ̟ρωτοδίκου α̟οφάσεως και ̟ροτείνεται η ενοχή 

του 3ου κατηγορουµένου ως ΑΠΛΟΥ συνεργού στην τελεσθείσα ̟ράξη.  

 

Ενδεικτικά ε̟ισηµαίνονται τα εξής: 

ΠΡΩΤΟΝ 

Στην εισαγγελική ̟ρόταση γίνεται αναφορά για την «α̟ό 29-11-2013 

λογιστική ̟ραγµατογνωµοσύνη ̟ου ̟ροσκοµίστηκε α̟ό τον κατηγορούµενο 

Βασίλειο Πα̟αγεωργό̟ουλο» .  

 

ΟΜΩΣ δεν ̟ρόκειται ̟ερί «ιδιωτικής ̟ραγµατογνωµοσύνης, ̟ου 

̟ροσκοµίζει ο κατηγορούµενος», αλλά για την ε̟ίσηµη δικαστική 

̟ραγµατογνωµοσύνη, ̟ου  διεξήχθη α̟ό τους διορισθέντας α̟ό την 

Ανακρίτρια κατό̟ιν εισαγγελικής ̟αραγγελίας ̟ραγµατογνώµονες ,, οι 

ο̟οίοι στα ̟λαίσια της άλλης δικογραφίας για νοµιµο̟οίηση εσόδων α̟ό 

εγκληµατική δραστηριότητα κλήθηκαν να α̟οφανθούν για την ύ̟αρξη 

αρνητικής ή µη α̟όκλισης µεταξύ εισοδηµάτων και  τρα̟εζικών καταθέσεων 

του 3ου κατηγορουµένου. Η ̟ραγµατογνωµοσύνη αυτή  συνιστά ιδιαίτερο 

α̟οδεικτικό µέσο,  το ο̟οίο ̟ρέ̟ει να συνεκτιµάται ιδιαίτερα α̟ό το 

∆ικαστήριο, σύµφωνα µε την ̟άγια νοµολογία του Αρείου Πάγου και δεν 

µ̟ορεί να αντιµετω̟ίζεται ως ιδιωτική γνωµάτευση ̟ου «̟ροσκοµίζει ο 

κατηγορούµενος» 
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∆ΕΥΤΕΡΟΝ 

Ο κ. Εισαγγελέας στην ̟ρότασή του δέχεται ότι η ̟αρα̟άνω 

̟ραγµατογνωµοσύνη «δεν αµφισβητεί κατ΄  ελάχιστο τις συναφείς ̟αραδοχές 

της οικονοµικής ε̟ιθεωρήτριας κ. Τσεµ̟ερά». 

 

ΟΜΩΣ α̟ό την ανάγνωση της ̟ραγµατογνωµοσύνης ̟ροκύ̟τει ότι οι 

δικαστοικοί ̟ραγµατογνώµονες όχι µόνο αµφισβητούν, αλλά  

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΝ εξ ολοκλήρου την ̟ορισµατική αναφορά της κ. Τσεµ̟ερά. 

Ειδικότερα  η τελευταία µε αυθαίρετους υ̟ολογισµούς κατέληξε σε  µία δήθεν 

αρνητική «αναντιστοιχία» µεταξύ των τρα̟εζικών καταθέσεων και του 

οικογενειακού εισοδήµατος του 3ου κατηγορουµένου, ύψους 1.087.581, 95 

ευρώ,  ενώ οι ̟ραγµατογνώµονες καταλήγουν στο ότι  η συνολική διαφορά 

στις χρήσεις  1999-2008 µεταξύ οικογενειακού εισοδήµατος και καταθέσεων 

είναι ΘΕΤΙΚΗ  και ύψους 379.164, 74 ευρώ».   

 

Ε̟ι̟λέον στην  ̟ραγµατογνωµοσύνη α) γίνονται δεκτές οι 

συµ̟ληρωµατικές δηλώσεις ̟ου κατατέθηκαν στη  ∆΄∆ΥΟ Θεσσαλονίκης,  και 

αφορούν νόµιµα εισοδήµατα α̟ό ̟ώληση µετοχών και κέρδη αµοιβαίων 

κεφαλαίων β) γίνονται δεκτά νόµιµα εισοδήµατα α̟ό τόκους καταθέσεων και 

µερίσµατα,  γ)  ε̟ισηµαίνονται  16 ̟ερι̟τώσεις  , συνολικού ύψους 735.000 

ευρώ, ό̟ου ενώ υ̟άρχουν νόµιµα τρα̟εζικά ̟αραστατικά , ̟ου 

α̟οδεικνύουν ότι ένα ̟οσό αναλαµβάνεται α̟ό τρα̟εζικό λογαριασµό και 

την ίδια µέρα κατατίθεται σε έναν άλλο λογαριασµό , η κ. Τσεµ̟ερά θεωρεί 

την κατάθεση ως «νέα» και την ̟ροσθέτει  στις δήθεν αδικαιολόγητες 

καταθέσεις !. Αν όλα αυτά δεν συνιστούν αµφισβήτηση του διάτρητου 

̟ορίσµατος της κ. Τσεµ̟ερά διερωτάται κανείς τι άλλο συνιστά αµφισβήτηση 

!  
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ΤΡΙΤΟΝ 

Ο κ. Εισαγγελέας αναφέρει στην ̟ρότασή του ότι οι 

̟ραγµατογνώµονες καταγράφουν στο συµ̟έρασµα της 

̟ραγµατογνωµοσύνης ότι για την ̟λειονότητα των ελεγχοµένων χρήσεων 

υφίσταται «̟ρόβληµα». 

 

ΟΜΩΣ α̟ό την ανάγνωση της ̟ραγµατογνωµοσύνης ̟ροκύ̟τει ότι οι 

̟ραγµατογνώµονες δεν δια̟ιστώνουν ̟ρόβληµα στις ερευνώµενες χρήσεις , 

α̟λώς σε  α̟ολύτως συγκεκριµένες καταθέσεις   ̟.χ  ενα ̟οσό 53.726.372 

δραχµών, ̟ου κατατέθηκε σε κοινό λογαριασµό ̟ου τηρούσε ο 3ος µε την 

σύζυγό του και αφορά ̟ώληση µετοχών, ̟ου αγοράστηκαν  ̟ρίν α̟ό την 1η 

Ιανουαρίου 1999  (δηλαδή ̟ρίν αναλάβει τα καθήκοντα του δηµάρχου) και 

̟ωλήθηκαν την 23η Φεβρουαρίου 1999, ζητούν να ̟ροσδιορισθεί  

λε̟τοµερέστερα ο αριθµός της ε̟ιταγής,  µε την ο̟οία κατατέθηκε το ̟ροϊόν 

της ̟ώλησης στο λογαριασµό.  Κατά την διαδικασία στο ακροατήριο 

̟ροσκοµίστηκαν και αναγνώστηκαν τόσο το α̟ό 20 ∆εκεµβρίου 2013 

ε̟εξηγηµατικό υ̟όµνηµα του 3ου κατηγορουµένου ενώ̟ιον του Συµβουλίου 

Εφετών Θεσσαλονίκης, αλλά και το α̟ό 14 Ιανουαρίου 2014  

συµ̟ληρωµατικό υ̟όµνηµα , στα ο̟οία ̟αρέχει λε̟τοµερείς εξηγήσεις 

σχετικά µε τις ελάχιστες αυτές ε̟ισηµάνσεις των ̟ραγµατογνωµόνων , ενώ 

̟ροσκόµισε και τα ανάλογα ̟αραστατικά, τα ο̟οία αναγνώστηκαν.  

 

 Είναι ̟ροφανές ότι µε τις ̟αρασχεθείσες διευκρινίσεις και την 

̟ροσκοµιδή των εγγράφων οι ̟ερι̟τώσεις αυτές θα ̟ροσαυξήσουν ακόµη 

̟ερισσότερο την ήδη κατά 379.164 ευρώ θετική α̟όκλιση των εισοδηµάτων 

του 3ου κατηγορουµένου. ,   και φυσικά δεν υφίσταται «̟ρόβληµα» , ό̟ως 

εσφαλµένα καταγράφεται στην εισαγγελική ̟ρόταση. 
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 ΤΕΤΑΡΤΟΝ 

ο κ. Εισαγγελέας αντιµετω̟ίζοντας την δικαστική 

̟ραγµατογνωµοσύνη ως ιδιωτική ;   υ̟οστηρίζει ότι είναι «τουλάχιστον 

̟ροωθηµένες οι θέσεις του εγγράφου», και ότι «̟αραδόξως» στο έγγραφο 

γίνεται  λόγος για οικογένεια Πα̟αγεωργό̟ουλου «̟αρόλο ̟ου η έρευνα της 

οικ. ε̟ιθεωρήτριας ουδόλως αφορούσε στα οικογενειακά εισοδήµατα ̟αρά 

µόνο στα εισοδήµατα του κατηγορούµενου». 

 

ΟΜΩΣ  η συγκεκριµένη ̟ραγµατογνωµοσύνη διεξήχθη µε την 

υ̟΄αριθ. ̟ρω. 12959/2012/15-1-2013  ̟αραγγελία του Εισαγγελέως Εφετών κ. 

Μ̟ακέλα, µε την ο̟οία ε̟εστράφη η ανακριτική δικογραφία σε βάρος του Β. 

Πα̟αγεωργό̟ουλου και της Ελένης Σωτηριάδου (συζύγου του) και κλήθηκαν 

οι  ̟ραγµατογνώµονες να λάβουν γνώση για τα τα ̟εριουσιακά στοιχεία ̟ου 

οι κατηγορούµενοι (δηλαδή ο 3ος κατηγορούµενος και η σύζυγός του ) 

κατείχαν και τα στοιχεία ̟ου α̟έκτησαν και να γνωµατεύσουν αν υ̟άρχει 

α̟όκλιση µεταξύ των δηλωθέντων οικογενειακών εισοδηµάτων και των 

τρα̟εζικών καταθέσεων κ.λ.̟ ̟εριουσιακών στοιχείων, ̟ου αυτοί α̟έκτησαν   

το ̟αρα̟άνω χρονικό διάστηµα».  

 

 Περαιτέρω, µεταξύ των εγγράφων της δικογραφίας ̟εριέχεται 

̟ίνακας ̟ου συνέταξε η κ. Τσεµ̟ερά,  µε ένδειξη «ΠΙΝΑΚΑΣ α̟όκλισης 

εισοδήµατος –καταθέσεων, στον ο̟οίο καταγράφονται το ατοµικό εισόδηµα 

του 3ου κατηγορούµενου, το εισόδηµα της συζύγου του, το οικογενειακό 

εισόδηµά τους, οι καταθέσεις τους και η α̟όκλιση.  

 

 Συνε̟ώς, ̟αρά τα όσα καταγράφονται στην εισαγγελική ̟ρόταση,  η 

κ. Τσεµ̟ερά ερεύνησε οικογενειακό εισόδηµα και οι ορισθέντες 

̟ραγµατογνώµονες κλήθηκαν να ερευνήσουν τα εισοδήµατα του 3ου 
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κατηγορουµένου και της συζύγου του, ό̟ως όριζε η συγκεκριµένη 

εισαγγελική ̟αραγγελία, την ο̟οία φαίνεται να αγνοεί ο Εισαγγελέας της 

έδρας 

 

ΠΕΜΠΤΟΝ 

Ο εισαγγελέας  υ̟οστηρίζει ότι «η έρευνα της οικ. Ε̟ιθεωρήτριας δεν 

ε̟εκτάθηκε σε  συγγενικά ̟ρόσω̟α των κατηγορουµένων ούτε ακόµη 

διατυ̟ώθηκε έστω και ένα αίτηµα δικαστικής συνδροµής ώστε να ελεγχθεί 

στοιχειωδώς η τυχόν ύ̟αρξη τρα̟εζικών ̟ροϊόντων σε χώρες της αλλοδα̟ής»  

 

Ό̟ως όµως  ̟ροέκυψε α̟ό την διαδικασία όχι α̟λώς αναζητήθηκαν 

λογαριασµοί συγγενικών ̟ροσώ̟ων, αλλά η κ. Τσεµ̟ερά µε εξαιρετική 

ε̟ιµονή αναζήτησε και ανεύρε λογαριασµούς του 3ου κατηγορουµένου, ̟ου 

τηρούνταν στο Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο, στο όνοµα αυτού και της µητέρας 

του Πα̟αγεωργο̟όυλου Βαίας. Οι εν λόγω λογαριασµοί  ανοίχτηκαν τα έτη  

1983, 1986, 1988  και εµφάνιζαν  ελάχιστα υ̟όλοι̟α 23, 02 ευρώ και 328, 65 

ευρώ. Ε̟ειδή , η ̟ληροφορία των συγκεκριµένων λογαριασµών δεν κρίθηκε 

ε̟αρκής η κ. Τσεµ̟ερά συντάσσει ̟ορισµατική αναφορά στην ο̟οία 

αναφέρει ότι αυτοί οι λογαριασµοί είναι οι τρέχοντες  και «ενδεχόµενα 

υ̟άρχουν και άλλοι ̟αλιότεροι λογαριασµοί του». Τελικά µε το υ̟΄ αρι. 

Πρωτ. 3844/6-12-2013 το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο α̟αντά ότι οι 

συγκεκριµένοι λογαριασµοί είναι οι µοναδικοί του 3ου κατηγορουµένου, ενώ 

το Σ∆ΟΕ µε το υ̟΄αριθ. ΕΜΠ 816/Γ/30-12-2013 έγγραφο βεβαιώνει ότι  οι 

λογαριασµοί  αυτοί α̟ό τα έτη ̟ου ανοίχθηκαν, δεν ̟αρουσίασαν καµία 

κίνηση και ̟αραγράφηκαν λόγω ακινησίας.    
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Αυτή υ̟ήρξε η αντιµετώ̟ιση ̟ου ε̟ιφυλάχθηκε στον  3ο 

κατηγορούµενο, για τον ο̟οίο ο κ. Εισαγγελέας υ̟αινίσσεται ότι  δεν έγινε 

αναζήτηση συγγενικών ̟ροσώ̟ων! 

 

Εξίσου λανθασµένη είναι η αναφορά της εισαγγελικής ̟ρότασης ότι 

δεν αναζητήθηκαν τρα̟εζικοί λογαριασµοί σε χώρες της αλλοδα̟ής.  

 

Στη διαδικασία στο ακροατήριο αναγνώσθηκε έγγραφο µε ένδειξη 

«ΠΙΝΑΚΑΣ 4» ̟ου συνέταξε η κ. Τσεµ̟ερά και αφορά όλες τις Τρά̟εζες στις  

ο̟οίες αναζήτησε καταθέσεις του. 

 

 Στον κατάλογο αυτό ̟εριέχονται όλες οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ Τρά̟εζες 

(έψαξε ακόµη και στις  Συνεταιριστικές !)  ό̟ως ε̟ίσης και όλες οι ΞΕΝΕΣ 

Τρά̟εζες   στις ο̟οίες α̟ευθύνθηκε  « µε τα υ̟΄αριθ. ΕΜΠΟ 74412-6-2008 

ΚΑΙ 1165/7-7-2008 έγγραφά µας ̟ρος τις κάτωθι ξένες Τρά̟εζες µε τα ο̟οία 

ζητούσαµε στοιχεία για τους τρα̟εζικούς λογαριασµούς του κου 

Πα̟αγεωργό̟ουλου Βασιλείου…̟ήραµε τις ακόλουθες α̟αντήσεις.. 

 

Στη συνέχεια ̟αρατίθενται ονόµατα 16 αλλοδα̟ών Τρα̟εζών της 

Γαλλίας , της Αµερικής BANK OF AMERICA,  AMERICAN EXPRESS,  της 

Βραζιλίας INTESA SANPAOLO, ακόµη και Τρά̟εζας του Ιράν (BANK 

SADERAT IRAN) !!!..(οι ο̟οίες φυσικά α̟άντησαν όλες  αρνητικά για 

ύ̟αρξη οιουδή̟οτε λογαριασµού).  

 

ΕΚΤΟΝ 
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Τελικά, το µόνο στοιχείο, το ο̟οίο ̟εριγράφεται στην εισαγγελική  

̟ρόταση και µάλιστα  ως «ιδιαίτερα κρίσιµο» είναι  ο µε αριθµό  1542859 

λογαριασµός της Τρά̟εζας Κύ̟ρου . Ό̟ως ̟ροκύ̟τει α̟ό τα έγγραφα της 

δικογραφίας, ̟ρόκειται για τον ̟ρώτο λογαριασµό του Συνδυασµού της 

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» ο ο̟οίος ανοίχθηκε την 23-8-1999, η τελευταία κατάθεση 

̟ου δέχθηκε έγινε την 13-8-2001, ε̟ί µία ̟ενταετία (13/8/2001-29/8/2006) 

δεν είχε καµία κίνηση  και έκλεισε την 29-8-2006, µε υ̟όλοι̟ο 48.993,78 €. 

Ο δεύτερος λογαριασµός του Συνδυασµού «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» µε 

αριθµό 14995595 της τρα̟έζης Κύ̟ρου ανοίχθηκε την 29-8-2006 κατ’ ε̟ιταγή 

του Ν. 3202/03, την ηµέρα δηλαδή ̟ου έκλεισε ο ̟ρώτος λογαριασµός, µε 

̟ρώτη κατάθεση 48.993,78 €, όσα δηλαδή είχε ως υ̟όλοι̟ο ο ̟ρώτος 

λογαριασµός, σταµάτησε να δέχεται καταθέσεις την 21-10-2006, σύµφωνα µε 

τον ν. 3202/03  και έκλεισε την 28-8-2007, σύµφωνα ε̟ίσης µε όσα ορίζει ο 

νόµος 3202/03. 

 

Σε αυτούς τους τρα̟εζικούς λογαριασµούς του δηµοτικού Συνδυασµού 

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» εισέρρευσαν χρήµατα : 

Α. Α̟ό συµµετοχές των υ̟οψηφίων ∆ηµοτικών Συµβούλων. Ό̟ως 

α̟οδεικνύεται α̟ό τον αναγνωσθέντα στο ακροατήριο «Κανονισµό 

∆εοντολογίας Υ̟οψηφίων Συνδυασµού»  στις εκλογές του 1998  κάθε 

υ̟οψήφιος κατέβαλε για την συµµετοχή του 300.000 δραχµές.  

Β. Α̟ό  κου̟όνια ̟ου έ̟ρε̟ε κάθε υ̟οψήφιος δηµοτικός ή 

διαµερισµατικός σύµβουλος να διαθέσει βάσει του Κανονισµού του 

Συνδυασµού.  Στις εκλογές του 1998 οι υ̟οψήφιοι δηµοτικοί σύµβουλοι ήταν 

58, οι υ̟οψήφιοι διαµερισµατικοί σύµβουλοι ήταν 107, έ̟ρε̟ε δε βάσει του 

Κανονισµού να διαθέσουν οι µεν ̟ρώτοι κου̟όνια ύψους 500.000 δρχ. οι δε 

δεύτεροι κου̟όνια ύψους 200.000 δρχ. Στη διαδικασία ̟ροσκοµίστηκαν και 

αναγνώστηκαν κου̟όνια του έτους 1998 !!, ό̟ως και 60 υ̟εύθυνες δηλώσεις  

δηµοτικών συµβούλων, στις ο̟οίες αναφέρουν ότι στήριξαν την δηµοτική 
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̟αράταξη µέσω αγοράς Κου̟ονιών. ΟΜΩΣ στην εισαγγελική ̟ρόταση 

αναφέρεται ότι η υ̟εράσ̟ιση «δεν ̟ροσκοµίζει κά̟οιο έγγραφο»! 

Γ. Α̟ό κου̟όνια ̟ου διέθεσε ο Συνδυασµός κατά την ̟ροεκλογική 

̟ερίοδο του 1998 σε φίλους του Συνδυασµού 

∆. Α̟ό την καταβολή  της αντιµισθίας του ∆ηµάρχου και του 10% της 

µηνιαίας αντιµισθίας των ∆ηµοτικών Συµβούλων,  ̟ου είχαν εκλεγεί και 

κατείχαν αµειβόµενη θέση στον ∆ήµο  (το 1999 η µηνιαία αντιµισθία των 

συγκεκριµένων ∆ηµοτικών Συµβούλων έφθανε τις 500.000 δρχ και εν 

συνεχεία κάθε έτος αύξανε σύµφωνα µε τις α̟οφάσεις του Υ̟ουργού 

Εσωτερικών) .  Στη διαδικασία ̟ροσκοµίσθηκαν και αναγνώσθηκαν 

α̟οδείξεις ̟ληρωµής των ετών 1999, 2000, 2001 α̟ό τις ο̟οίες α̟οδεικνύεται 

ότι ο 3ος  κατηγορούµενος κατέθετε ολόκληρη την αντιµισθία του, την ο̟οία 

εισέ̟ραττε α̟’ ευθείας ο Οικονοµικός ∆ιαχειριστής του Συνδυασµού  (κ. 

Λεµούσιας), µε ειδική εξουσιοδότηση). Παράλληλα ̟ροσκοµίστηκαν 

υ̟εύθυνες δηλώσεις δηµοτικών συµβούλων, ̟ου  βεβαιώνουν ότι α̟ό την 1-1-

1999 µέχρι 31-12-2003 κατέβαλαν το 10 % ης αντιµισθίας τους για κάλυψη των 

αναγκών λειτουργίας της ̟αράταξης και την εξασφάλιση οικονοµικών µέσων 

για τις ε̟όµενες δηµοτικές εκλογές . Ε̟ισηµαίνονται ιδιαίτερα οι υ̟εύθυνες 

δηλώσεις του τότε Αντιδηµάρχου Οικονοµικών κ. Ζορ̟ίδη, ο ο̟οίος 

βεβαιώνει ότι συµµετείχε στην ενίσχυση της ̟αράταξης µε ̟ώληση κου̟ονιών 

και  µε καταβολή του 10 % της αντιµισθίας του. Η ε̟ισήµανση γίνεται διότι 

ότι ο Π. Σαξώνης, κατά την γνώριµη τακτική του, εισέφερε ψευδοισχυρισµό 

ότι δήθεν ο κ Ζορ̟ίδης α̟εχώρησε α̟ό την Αντιδηµαρχία,  διότι αντελήφθη 

ότι «κάτι δεν ̟άει καλά στην διαχείριση». Ο κ. Ζορ̟ίδης α̟ελογήθη 

̟ρωτοδίκως και στην σελ. 1585 των ̟ρακτικών διευκρίνισε « Αυτό ̟ου µου 

αναφέρεται ότι εί̟ε η ̟ολιτική αγωγή εµµέσως, ότι εγώ ̟αραιτήθηκα α̟ό 

Αντιδήµαρχος ε̟ειδή κατάλαβα την υ̟εξαίρεση και ότι και οι 

συγκατηγορούµενοί µου αντιδήµαρχοι έ̟ρε̟ε να καταλάβουν οµοίως δεν 

ισχύει. ∆ιότι αν ο Στρατηγός Αθανάσαρος γινόταν Πρόεδρος του 



128 

 

Ε̟ιµελητηρίου οµοίως θα α̟οχωρούσε α̟ό το ∆ήµο. Εγώ ήµουν σε µία θέση 

̟ου , ή το χατίρι του ∆ήµου έ̟ρε̟ε να κάνω ή το χατίρι του Ε̟ιµελητηρίου..»  

 

Τελικά, ενώ  ̟ροσκοµίσθηκαν και αναγνώσθηκαν κου̟όνια του 

̟ροεκλογικού αγώνα του  1998, υ̟εύθυνες δηλώσεις δηµοτικών συµβούλων 

για την συµµετοχή τους στην ενίσχυση της ̟αράταξης της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ  

µε ̟ώληση κου̟ονιών και µε ̟αροχή ενός ̟οσοστού της αντιµισθίας,  ενώ 

̟ροσκοµίσθηκαν  α̟οδείξεις καταβολής ολοκλήρου της αντιµισθίας του τότε 

∆ηµάρχου  υ̟έρ της ̟αράταξης, ο κ. Εισαγγελέας αναφέρει στην ̟ρότασή του 

ότι «η υ̟εράσ̟ιση αρνείται ̟εισµατικά να ̟ροσκοµίσει το  βιβλίο των 

εσόδων –εξόδων αλλά και ο̟οιοδή̟οτε άλλο δικαιολογητικό συναφές µε τον 

̟ρώτο υ̟οτιθέµενο ̟αραταξιακό λογαριασµό».  

Σηµειωτέον ότι κατά το χρόνο ανοίγµατος του ̟ρώτου λογαριασµού 

(1999)  δεν υ̟ήρχε νοµοθετικό ̟λαίσιο για την τήρηση των οικονοµικών των 

συνδυασµών, το  ο̟οίο καθόρισε µεταγενέστερα ο ν. 3202/2003,. Ε̟ι̟λέον, 

κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο αναγνώσθηκε έγγραφο της ∆ΥΟ , ̟ου 

βεβαιώνει ότι  κατά τον χρόνο εκείνο δεν υ̟ήρχε υ̟οχρέωση τήρησης 

λογιστικών βιβλίων για τους δηµοτικούς συνδυασµούς. Και όµως στην 

εισαγγελική ̟ρόταση  ε̟ισηµαίνεται ότι «οι κατηγορούµενοι αρνήθηκαν 

̟εισµατικά να ̟ροσκοµίσουν βιβλίο εσόδων-εξόδων» !! 

 

Το γεγονός ότι ο τρα̟εζικός λογαριασµός υ̟’ αρίθµ. 1542859 της 

Τρα̟έζης Κύ̟ρου ΕΙΝΑΙ ο λογαριασµός της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» 

α̟οδεικνύεται ̟ρωτίστως α̟ό το γεγονός ότι έχει δηλωθεί στο άνοιγµά του 

ως διεύθυνση η οδός Βενιζέλου 45, 1ος όροφος, γραφείο 113,  (δηλαδή τα 

Γραφεία του Συνδυασµού «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» . Ε̟ι̟λέον  το υ̟όλοι̟ο του 

συγκεκριµένου λογαριασµού ύψους 48.993,78€ αυτούσιο µεταφέρθηκε στον 

τρα̟εζικό λογαριασµό του ∆ηµοτικού Συνδυασµού «ΑΝΑΓΕΝΝΝΗΣΗ»  µε 

αριθµό 14995595 της Τρα̟έζης Κύ̟ρου, ̟ου δηµιουργήθηκε κατ’ ε̟ιταγήν 
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του Ν.3202/03 στο όνοµα του Αρχηγού του Συνδυασµού και του 

Οικονοµικού ∆ιαχειριστή και Αντιδηµάρχου Θεσσαλονίκης κ.Βασιλείου 

Γάκη.  ∆εν υ̟άρχει αµφιβολία ότι αν ο ̟ρώτος λογαριασµός ήταν «ατοµικός» 

του 3ου κατηγορουµένου και του κ.Λεµούσια,   ο τελευταίος δεν θα 

συνέ̟ραττε στο να µετακινηθεί το υ̟όλοι̟ο ̟οσό του λογαριασµού του σε 

ένα άλλο λογαριασµό ̟ου ανήκε στην  ̟αράταξη, µε τον ο̟οίο δεν θα είχε  

σχέση. 

 

Είναι δεδοµένο ότι στον ̟ρώτο λογαριασµό της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ 

κατατέθηκαν  το έτος  1999  µόλις 73.367 ευρώ, το έτος 2000 ̟οσό 120.321  

ευρώ  και το έτος 2001 ̟οσό  66.029 ευρώ .  Συνε̟ώς δεν µ̟ορεί σοβαρώς να 

γίνεται συσχέτιση των ως άνω ελαχίστων κινήσεων των τρα̟εζικών 

λογαριασµών της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ» σε σχέση µε τα εκατοµµύρια ευρώ, στα 

ο̟οία αναβιβάζεται το ύψος της υ̟εξαίρεσης σε βάρος του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης. Είναι ε̟ίσης φανερό ότι δεν µ̟ορεί να γίνεται συσχέτιση  του 

̟αρα̟άνω λογαριασµού, µε την ερευνώµενη ̟ράξη της υ̟εξαίρεσης, όταν 

είναι βέβαιο ότι ο λογαριασµός αυτός ε̟ί µία ̟ενταετία, δηλαδή  α̟ό 13 

Αυγούστου 2001 και µέχρι  29 Αυγούστου 2006 δεν δέχθηκε καµία κατάθεση, 

ενώ όλα τα ̟αρα̟άνω έτη ο Π. Σαξώνης  υ̟εξαιρούσε τεράστια ̟οσά.!   

 

Πλήρως ̟ροέκυψε α̟ό τα κατατεθέντα έγγραφα ότι οι δύο αυτοί 

λογαριασµοί κάλυψαν τα έξοδα δύο ̟ροεκλογικών ̟εριόδων του 

Συνδυασµού της «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»  και τα έξοδα λειτουργίας της για ένα 

διάστηµα 12 ετών.   Σχετικά ̟αραστατικά δα̟ανών ̟ροσκοµίστηκαν στο 

στάδιο της ̟ροκαταρκτικής εξέτασης ενώ̟ιον της κ. Τσεµ̟ερά, 

̟ροσκοµίστηκαν ενώ̟ιον της κ. Ανακρίτριας στην δικογραφία ̟ου αφορά 

στην νοµιµο̟οίηση εσόδων ,  κατατέθηκαν εκ νέου ενώ̟ιον του ̟ρωτοδίκου  

∆ικαστηρίου και κατατέθηκαν  ενώ̟ιον του ∆ικαστηρίου Σας. Πλήρως ε̟ίσης 

̟ροέκυψε α̟ό όλα τα κατατεθέντα έγγραφα (κίνηση των ̟αραστατικών) ότι  
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ο 3ος κατηγορούµενος δεν είχε καµία συναλλαγή (κατάθεση-ανάληψη) σε 

σχέση είτε µε τον ̟ρώτο, είτε µε τον δεύτερο λογαριασµό του συνδυασµού. 

 

Ό̟ως ̟ροέκυψε α̟ό την διαδικασία οι  δύο λογαριασµοί υ̟έστησαν 

̟ολλα̟λούς ελέγχους, στους ο̟οίους δια̟ιστώθηκε η νοµιµότητά τους . 

Ειδικότερα : 

 

α)  ελέγχθηκαν -στα ̟λαίσια ̟ροκαταρκτικής εξέτασης- α̟ό την Οικ. 

Ε̟ιεωρήτρια κ Τσεµ̟ερά, η ο̟οία συνέταξε  ̟ορισµατική αναφορά , 

(αναγνώσθηκε στο ακροατήριο),  στην σελ. 32 της ο̟οίας, αναφέρει ε̟ί λέξει 

«δεν εστάθη δυνατόν η έρευνά µας να α̟οδείξει υ̟άρχουσα σχέση των χρηµατικών 

̟οσών των εσόδων των δυο ως άνω λογαριασµών µε τα χρηµατικά ̟οσά του 

ελλείµµατος ̟ου ̟αρουσιάσθηκε στη διαχείριση του ∆ήµου Θεσ/νίκης α̟ό τη µη 

α̟όδοση των υ̟έρ τρίτων κρατήσεων, φόρων, ασφαλιστικών εισφορών κ.λ.̟.»  

 

β)  εκδόθηκε η αναγνωσθείσα υ̟΄ αριθ. ΒΜ ∆08/4966  (435/09) 

εισαγγελική διάταξη στην ο̟οία διαλαµβάνεται ότι «ωστόσο α̟ό τα ̟ιο ̟άνω 

µνηµονευθέντα α̟οδεικτικά στοιχεία δεν ̟ροέκυψε ότι τα χρηµατικά ̟οσά ̟ου 

διακινήθηκαν µέσω των ανωτέρω τρα̟εζικών λογαριασµών, αλλά και αυτό του 

υ̟ολοί̟ου των 48.993, 78 ευρώ ̟ροέρχονταν α̟ό αξιό̟οινες ̟ράξεις, α̟ό αυτές, ̟ου 

αναφέρονται στο νόµο ̟ερί νοµιµο̟οίησης εσόδων α̟ό εγκληµατικές δραστηριότητες, 

αφού α̟ό τον έλεγχο του Οικονοµικού Ε̟ιθεωρητή Θεσσαλονίκης δεν κατέστη δυνατό 

νά α̟οδειχθεί η σχέση των χρηµατικών ̟οσών των ανωτέρω τρα̟εζικών λογαριασµών 

µε τέλεση τέτοιων αξιο̟οίνων ̟ράξεων  (σχετ. Σελ. 32 του οικείου ̟ορίσµατος του 

Οικονοµικού Ε̟ιθεωρητή Θεσσαλονίκης..» Με τις σκέψεις αυτές ο κ Εισαγγελέας 

Πρωτοδικών αρχειοθέτησε την σχετική δικογραφία, ενώ η διάταξή του 

ε̟ικυρώθηκε µε την  αντίστοιχη α̟ό 28-12-2009 διάταξη του Εισαγγελέα 

Εφετών Θεσσαλονίκης.  
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γ) Ο δεύτερος λογαριασµός (14995595 της Τρα̟έζης Κύ̟ρου) 

συνοδευόµενος α̟ό το βιβλίο «εσόδων και δα̟ανών» του Συνδυασµού 

«ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» και ̟λήρη ̟αραστατικά, υ̟εβλήθη νόµιµα και 

εµ̟ρόθεσµα στην Ε̟ιτρο̟ή Ελέγχου ∆α̟ανών της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας, σύµφωνα µε τον Ν. 3202/03, άρθρο 11, ̟αρ.4 και άρθρο 13, ̟αρ. 

2, ελέγχθηκε και εκρίθη α̟ολύτως νόµιµος. 

 

δ) οι λογαριασµοί της Τρά̟εζας Κύ̟ρου (αρχικός και µεταγενέστερος) 

ελέγχθηκαν α̟ό τους δικαστικούς ̟ραγµατογνώµονες , ̟ου διορίσθησαν στα 

̟λαίσια της άλλης δικογραφίας (της νοµιµο̟οίησης εσόδων),  οι ο̟οίοι στην 

α̟ό 29-11-2013 λογιστική ̟ραγµατογνωµοσύνη κατέληξαν ότι 

«Λαµβανοµένου υ̟όψη ότι έχει ήδη ̟ραγµατο̟οιηθεί λε̟τοµερής έλεγχος 

α̟ό αρµόδιο όργανο όσον αφορά το σκέλος των εσόδων και δα̟ανών και το 

̟όρισµα του ελέγχου δεν ήταν αρνητικό, µ̟ορούµε να δεχθούµε ότι η κίνηση 

των συγκριµένων λογαριασµών ήταν µέσα στα ̟λαίσια της νοµιµότητας.  

Είναι χρήσιµο να αναφέρουµε ότι δεν έχει υ̟ο̟έσει στην αντίληψή µας ή δεν 

γνωρίζουµε κά̟οιον ̟ολιτικό οργανισµό µε το̟ικό ή εθνικό ε̟ί̟εδο ̟ου να 

αντα̟οκρίνεται στα κριτήρια ̟ου θέσαµε ̟ροηγούµενα σχετικά µε την 

δέουσα διαχείριση των οικονοµικών τους..λαµβανοµένου υ̟όψη όλων των 

̟ροαναφερθέντων και ε̟ι̟ροσθέτως λαµβανοµένου υ̟όψη της έλλειψης 

σαφών κανόνων χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης των ̟ολιτικών 

οργανισµών ώστε να είναι δυνατός ο ουσιαστικός έλεγχος , α̟οδεχόµαστε τη 

νοµιµότητα της λειτουργίας αυτών των δύο λογαριασµών της Τρά̟εζας 

Κύ̟ρου». 

ε) ο δεύτερος λογαριασµός ελέγχθηκε α̟ό το Σ∆ΟΕ ακόµη και για  το 

ελάχιστο υ̟όλοι̟ο των 3.761 ευρώ, ̟ου εµφάνιζε στο κλείσιµο του !!. Σχετικά 

εκδόθηκε η αναγνωσθείσα υ̟΄αριθ.  ΕΓ 36-12/149 διάταξη του Εισαγγελέα 

Πρωτοδικών , ̟ου αρχειοθέτησε την δικογραφία, ενώ η διάταξη αυτή 
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ε̟ικυρώθηκε µε την  α̟ό 21/11/2012 διάταξη του Εισαγγελέα Εφετών 

Θεσσαλονίκης 

Τελειώνοντας και ε̟ειδή η ̟ολιτική αγωγή κατέληξε να ε̟ικαλεσθεί 

ακόµη και τον λογαριασµό «Ζαρβαλούδη» ε̟ισηµαίνονται τα εξής : 

Πρόκειται για ένα λογαριασµό της Τρά̟εζας Πειραιώς, ̟ου διακίνησε ένα 

̟οσό µόλις 10.358 ευρώ, και σύµφωνα µε την α̟ό 19-1-2012 ε̟ιστολή της 

Τρά̟εζας, ̟ου αναγνώσθηκε στο ακροατήριο, ο 3ος κατηγορούµενος δεν έχει 

καµία συναλλαγή (είτε κατάθεση, είτε ανάληψη) α̟ό αυτόν. Ο λογαριασµός 

αυτός έκλεισε την 12-7-2002 και το υ̟όλοι̟ο του µεταφέρθηκε σε άλλο 

λογαριασµό, µε τον ο̟οίο δεν είχε ο̟οιαδή̟οτε σχέση. 

          

∆ΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ 

Α̟ό την διαδικασία στο ακροατήριο (αναγνωσθέντα έγγραφα, 

καταθέσεις µαρτύρων) ̟ροέκυψε ότι ο 3ος κατηγορούµενος φρόντισε (δια των 

αρµοδίων υ̟ηρεσιών) για την τήρηση της νοµοθετικής ε̟ιταγής ̟ερί 

εφαρµογής δι̟λογραφικού συστήµατος στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Περαιτέρω 

σε όλη την διάρκεια της θητείας του είχε εδραία την ̟ε̟οίθηση ̟ερί ορθής 

εφαρµογής του δι̟λογραφικού , εφόσον είχε την σχετική διαβεβαίωση όλων 

των αρµοδίων φορέων. 

Ειδικότερα µεταξύ των αναγνωσθέντων εγγράφων ̟εριέχονται: 

Σύµβαση έργου µε ηµεροµηνία 9/5/2000 µεταξύ του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης, εκ̟ροσω̟ουµένου α̟ο τον 3ο κατ/νο, και της εταιρίας 

«∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ» για την 

εκτέλεση εργασίας υ̟οβολής ̟ροτάσεων-βελτιώσεων, για την οργάνωση και 

στελέχωση των υ̟ηρεσιών του ∆ήµου ενόψει της εφαρµογής του 

δι̟λογραφικού συστήµατος 

Η υ̟΄αριθ. 2140/2001 οµόφωνη α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

̟ερί ανάθεσης εργασίας ̟αροχής λογιστικών υ̟ηρεσιών εφαρµογής και 
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υ̟οστήριξης του ∆ι̟λογραφικού συστήµατος στην εταιρία 

«ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕ» 

Η υ̟΄αριθ. 2000/2001 οµόφωνη α̟όφαση του ∆ηµ. Συµβουλίου  για 

̟ροµήθεια  ολοκληρωµένης µηχανογράφησης Οικονοµικών υ̟ηρεσιών  και 

̟ροϋ̟ολογισµού δα̟άνης για εκ̟αίδευση και υ̟οστήριξη λειτουργίας 

δι̟λογραφικού συστήµατος  

Ισολογισµός της 3-12-2001 µε την ένδειξη «Ισολογισµός έναρξης 

τήρησης δι̟λογραφικού συστήµατος» 

Πιστο̟οιητικό των Ορκωτών Ελεγκτών σε όλες τις ελεγχόµενες οικ. 

Χρήσεις ότι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης εφαρµόζει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο 

(δι̟λογραφικό). 

Ισοζύγιο λογιστικής, δηλαδή βιβλίο του  δι̟λογραφικού συστήµατος, 

θεωρηµένο α̟ό την κ. Τσεµ̟ερά  

Εξώδικη διαµαρτυρία της εταιρίας «ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ» ̟ρός την κ. 

Τσεµ̟ερά για την αβασιµότητα του ισχυρισµού της ̟ερί µη εφαρµογής του 

δι̟λογραφικού συστήµατος στον ∆ήµο 

Υ̟΄αρι. ΕΜΠ 24/8-9-2009 έγγραφο της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας , στο ο̟οίο βεβαιώνεται ότι δεν ̟εριήλθε σε γνώση της ∆νσης 

Αυτοδιοίκησης και Α̟οκέντρωσης η µη εφαρµογή ή ̟ληµµελής εφαρµογή 

του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου α̟ό τον ∆ήµο Θεσσαλονίκης. Α̟ό τα 

στοιχεία του φακέλου ̟ροκύ̟τει ότι ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ 

ΤΟ ΚΛΑ∆ΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΜΕ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

Κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο  ̟ροέκυψε α̟ό ̟λήθος 

αναγνωσθέντων εγγράφων αλλά και α̟ό τις καταθέσεις των εξετασθέντων 

µαρτύρων ότι η διοίκηση του ∆ήµου Θεσσαλονίκης κατά την ̟ερίοδο 1999-
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2008 και ο 3ος κατηγορούµενος ̟ροσω̟ικά  λειτούργησαν µε γνώµονα την 

χρηστότητα και διαφάνεια στην διαχείριση των Οικονοµικών Υ̟ηρεσιών. 

 

Ειδικότερα, µεταξύ των αναγνωσθέντων εγγράφων ̟εριέχονται : 

1) Το  υ̟΄αρ. α̟ 6898/1 ∆εκεµβρίου 2004 µε υ̟ογραφή του 3ου κατ/νου 

̟ρος τον Ειδικό Γραµµατέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας του 

Υ̟ουργείου οικονοµικών κ. Ασηµακό̟ουλο, µε το ο̟οίο α̟οστέλλεται 

στο Υ̟ουργείο σχέδιο διαγωνισµού ̟ροµήθειας και λειτουργίας 

Ολοκληρωµένου Μηχανογραφικού Συστήµατος του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης  µε αίτηµα την ε̟ιχορήγηση του ∆ήµου  έτσι ώστε να 

χρηµατοδοτηθεί η αγορά , να αντικατασταθεί και να εκσυγχρονισθεί 

το υ̟άρχον κεντρικό µηχανογραφικό σύστηµα του ∆ήµου, 

τεχνολογίας 1997. 

2) Η υ̟΄αριθ. 108797/7-12-2005 α̟όφαση ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης µε την 

ο̟οία , α̟ό τους 6  υ̟αλλήλους ̟ου ̟έτυχαν στον διαγωνισµό του 

ΑΣΕΠ το̟οθετούνται µε εντολή του 3ου κατ/νου οι τρείς (και µεταξύ 

αυτών ο Νικόλαος Κυλώνης, ̟ου είχε αυξηµένα ̟ροσόντα) στην 

Ταµειακή Υ̟ηρεσία για την υ̟οβοήθηση του έργου της και ένας στο 

τµήµα δι̟λογραφικού.  

3) Το υ̟΄αριθ.  ̟ρωτ. 91135/31 ΟΚΤ 2007 συµφωνητικό για την ανάθεση 

της εργασίας «Προετοιµασία της ∆/νσης Ταµειακής Υ̟ηρεσίας του 

∆ήµου Θεσσαλονίκης για την εγκατάσταση Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Ποιότητας (Σ∆Π) κατά ISO 9001: 2000 (είχε ̟ροηγηθεί η υ̟΄αριθ . 

2089/23.08.2007 α̟όφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου) 

4) Το υ̟΄αριθ. 972/16-2-2006 έγγραφο του 3ου κατηγορουµένου ̟ρος 

τους κ. Αθανάσαρο, Σταµάτη Καραµανλή, Χ.Αηδονό̟ουλο, 

Α.Τσουρέκα µε το ο̟οίο τους ζητά να α̟οδεσµεύσουν τους ε̟ί ̟λέον 

υ̟αλλήλους (ένα οδηγό και µία γραµµατέα) ̟ου α̟ασχολούν ̟ρος 

α̟οφυγή σχολίων και λόγω των αυξηµένων υ̟ηρεσιακών αναγκών 

του ∆ήµου. 
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Σχετικές  της  συµ̟εριφοράς και των ̟ροθέσεων του 3ου κατηγορουµένου 

υ̟ήρξαν οι καταθέσεις στο ακροατήριο των µαρτύρων κατηγορίας, αλλά και 

των κατηγορουµένων ̟ου αθωώθηκαν  : 

 

Π. Πα̟αδό̟ουλος  : «η διοίκηση  έκανε ̟ροσ̟άθεια να βελτιώσει και να 

ε̟αυξήσει την µηχανοργάνωση του ∆ήµου, έγιναν διακηρύξεις διαγωνισµών, 

υ̟έβαλα ̟ροσω̟ικά µελέτες,  αναζητήθηκε και η ανάλογη ε̟ιδότηση» 

Καµ̟άκη: «Ο δήµαρχος δεν ε̟έφερε καµία ριζική αλλαγή στο σύστηµα 

ελέγχου. Έτσι τα βρήκε και συνέχισε» 

Μαρίνος: «∆εν αφαιρέθηκε ̟οτέ ελεγκτικός µηχανισµός α̟ό την διοίκηση 

Πα̟αγεωργό̟ουλου» «η διοίκηση ήθελε να ̟ετύχει την µηχανοργάνωση, 

κατέβαλε φιλότιµες ̟ροσ̟άθειες ε̟ιδότησης, 

Χατζής : «Η διοίκηση µας ενθάρρυνε να ̟ροχωρήσουµε για µηχανογράφηση, 

ενταλµατο̟οίηση, δι̟λογραφικό» 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ 

Ο  Π. Σαξώνης στις αρχικές καταθέσεις του (5-3-2008, 7-3-2008, 24-6-

2009) ̟ροσ̟άθησε να συσχετίσει ορισµένες ειδικές εντολές µη ̟ληρωµής 

ασφαλιστικών ταµείων,  ισχυριζόµενος ότι υ̟άρχει ένα έλλειµµα ισό̟οσο µε 

αυτό των ειδικών εντολών , ότι αυτές εκτελούσε εντολές Αντιδηµάρχων και 

Οικ. ∆ιευθυντών κ.λ.̟.  

 

Η διαδικασία στο ακροατήριο ανέδειξε ότι µε τις ̟αρα̟άνω εντολές οι  

Αντιδήµαρχοι Οικονοµικών ζητούσαν  α̟ό την Ταµειακή Υ̟ηρεσία µία 

ελάχιστη χρονική καθυστέρηση, δηλαδή να µην α̟ο̟ληρώσει ά µ ε σ α τις 

οφειλόµενες εισφορές στα ασφαλιστικά ταµεία, διότι κατά τον χρόνο εκείνο ο 

∆ήµος Θεσσαλονίκης αντιµετώ̟ιζε ταµειακές δυσκολίες. ΄Ετσι, µεταξύ της 

ε̟ιλογής να µην καταβληθούν οι µισθοί των 4.500 υ̟αλλήλων του ∆ήµου,  τα 

̟ετρέλαια των ̟αιδικών σταθµών κ.λ.̟.  ή να µην καταβληθούν άµεσα οι 

ασφαλιστικές  εισφορές ̟ροκρίθηκε ως συµφερότερη για το κοινωνικό σύνολο 
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η δεύτερη ε̟ιλογή, ̟άντοτε όµως µε το δεδοµένο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές 

θα καταβάλλονταν σε συντοµότατο διάστηµα στα Ταµεία. Α̟ό τη διαδικασία 

α̟εδείχθη ότι ΟΛΕΣ αυτές οι ειδικές εντολές ΕΞΟΦΛΗΘΗΚΑΝ στη συνέχεια 

στο ακέραιο (σχετικώς ανεγνώσθη το υ̟΄αρ. 67600/13303 έγγραφο της 

∆/νσης Ταµ.Υ̟ηρ. του ∆ήµου Θεσσαλονίκης) και µάλιστα τα ασφαλιστικά 

ταµεία εισέ̟ραξαν το σύνολο των οφειλοµένων εισφορών α̟ευθείας α̟ό 

το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων,  µέσω του δανείου ̟ου συνήψε 

ο ∆ήµος,  χωρίς την µεσολάβηση οικονοµικής υ̟ηρεσίας του ∆ήµου 

Θεσσαλονίκης . 

 

Το γεγονός ότι οι ειδικές εντολές ∆ΕΝ είχαν οιαδή̟οτε σχέση µε την 

ερευνώµενη ̟ράξη της υ̟εξαίρεσης του Π Σαξώνη ε̟ιβεβαίωσε µε τον ̟ιο 

κατηγορηµατικό τρό̟ο ο µάρτυρας ̟ολιτικής αγωγής κ. Κα̟όν. Ο ίδιος 

µάρτυς βεβαίωσε ότι όλες οι ειδικές εντολές έχουν  εξοφληθεί. 

Ακολούθως η ̟ολιτική αγωγή υ̟εστήριξε ότι «δεν υ̟ήρχε λόγος 

εκδόσεως τέτοιων ειδικών εντολών µη ̟ληρωµής», ούτε  υ̟ήρχε ανάγκη 

λήψεως δανείου α̟ό το Τ.Π.Κ.∆ για την εξόφληση των ασφαλιστικών 

εισφορών κ.λ.̟. υ̟οχρεώσεων του ∆ήµου, εφόσον υ̟ήρχε «οικονοµική 

ευχέρεια» . 

 

Και ο ισχυρισµός αυτός κατερρίφθη α̟ό τα έγγραφα ̟ου 

ανεγνώσθησαν  και ειδικότερα α̟ό την ΟΜΟΦΩΝΗ α̟όφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου για την λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου α̟ό το Ταµείο 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, την ΟΜΟΦΩΝΗ α̟όφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου (1324/2004 για την αναµόρφωση του ̟ροϋ̟ολογισµού οικ. 

Έτους 2004) και την ΟΜΟΦΩΝΗ α̟όφαση της ∆ηµαρχικής Ε̟ιτρο̟ής 

(2426/2004) για την διάθεση ̟ίστωσης, συνολικού ̟οσού 22.091.095, 31 ευρώ 

(όσο και το ύψος του δανείου) για την εξόφληση των οφειλών του ∆ήµου. 
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Στην τελευταία α̟όφαση α̟οφασίζεται οµόφωνα ̟ου θα διαταθεί το 

̟οσό του δανείου και συγκεκριµένα  α̟ό τα 22.091.095, 31 ευρώ να α̟οδοθεί: 

 για οφειλές ̟ρος ΙΚΑ =         4.214.066, 24 e, 

 για οφειλές ̟ρος ΤΑ∆ΚΥ =    1.249.954, 06 e  

για οφειλές ̟ρος ΤΥ∆ΚΥ=     3.351.298, 55 e 

για οφειλές ΕΥΑΘ           = 365.943, 00 e 

για οφειλές ̟ρος ΟΛΘ =     14.949, 13, e 

για οφειλές ̟ρος ιδιώτες = 2.230.625, 71 e 

για οφειλές ̟ρος εργαζόµενους του ∆ήµου (̟ρίµ ̟αραγωγικότητας =            

4.206.370,00 e 

για οφειλές ̟ρος εργαζόµενους του ∆ήµου (α̟ό δικαστικές α̟οφάσεις) =                         

833.089, 80 e 

για καταβολή α̟οζηµιώσεων α̟ό α̟αλλοτριώσεις µε δικαστικές α̟οφάσεις =                        

5.624.798, 82 e 

Συνε̟ώς α̟ό το συνολικό ̟οσό του δανείου (22 εκ. ευρώ  ̟ερί̟ου) 10 εκ. 

ευρώ διατέθηκαν για την εξόφληση των ασφαλιστικών ταµείων, 5,6 εκ. ευρώ 

για την εξόφληση α̟οζηµιώσεων α̟ό α̟αλλοτριώσεις, 4,2 εκ. ευρώ για 

εξόφληση ̟ρίµ ̟αραγωγικότητας των υ̟αλλήλων 1,5 εκ. ευρώ για την 

εξόφληση οφειλών ̟ρός εργαζόµενους και λοι̟ούς φορείς (και όλα αυτά µε 

α̟ευθείας καταβολή µέσω του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

χωρίς καµία ̟αρεµβολή του Ταµείου του ∆ήµου.  

 

Σε ότι αφορά τον ισχυρισµό της δήθεν «οικονοµικής ευρωστίας» του ∆ήµου 

υ̟ήρξαν χαρακτηριστικές οι καταθέσεις τόσο των εξετασθέντων µαρτύρων 

κατηγορίας, αλλά ιδίως των ∆ηµάρχων Πανοράµατος κ. Καίτεζίδη και 

Αµ̟ελοκή̟ων κ. Κυρίζογλου, οι ο̟οίοι ε̟ιβεβαίωσαν ότι ̟άντοτε οι ∆ήµοι 
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όλης της χώρας αντιµετώ̟ιζαν ̟ρόβληµα ρευστότητας , το ο̟οίο οφείλετο 

κυρίως στην καθυστέρηση είσ̟ραξης των θεσµοθετηµένων ̟όρων, τους 

ο̟οίους ̟αρακρατούσε και δεν α̟έδιδε στους ΟΤΑ το Ελληνικό ∆ηµόσιο, µε 

α̟οτέλεσµα να υ̟άρχει µόνιµη δυσχέρεια στην κάλυψη βασικών αναγκών 

και ιδίως της µισθοδοσίας.  ΄Ηδη µε τον Ν 3956/09 ρυθµίσθηκαν οι οφειλές 

του Ελληνικού ∆ηµοσίου ̟ρος τους ΟΤΑ ,  και υ̟ολογίσθηκαν σε ̟οσό 

1.711.000.000 ευρώ,  µε χρόνο καταβολής 8 ετήσιες δόσεις  .  

Ο 3ος κατηγορούµενος υ̟ηρέτησε µε εντιµότητα σε όλες τις θέσεις 

(βουλευτής , Υφυ̟ουργός, ∆ήµαρχος) και δεν διέψευσε ̟οτέ την εµ̟ιστοσύνη 

των συµ̟ολιτών του, ̟ου τον τίµησαν µε την ψήφο τους. Υ̟ήρξε αθλητής, 

̟ανελληνιονίκης, Βαλκανιονίκης, , κάτοχος 3 ευρω̟αϊκών µεταλλίων, 

αναδείχθηκε ̟ρώτος αθλητής ε̟ί σειρά ετών  και σηµαιοφόρος της Ελλάδας 

στους Ολυµ̟ιακούς αγώνες. Η 5µηνη ακροαµατική διαδικασία δεν κατέδειξε 

οιαδή̟οτε α̟όδειξη , ικανή να στηρίξει δικανική ̟ε̟οίθηση ̟ερί ενοχής του 

και ζητά α̟ό το ∆ικαστήριό Σας να τον α̟οδώσει αθώο κάθε κατηγορίας 

 


