ι

ι\l
i\li
I ι/l

,

\i
|.ΙPAKT.ΙKA KA| AΠΟΦAΣ|.Ι
τoυ ΠεvταμελoιiE Εφετεioυ Πεlραlιi.lg

Σι.vεδριdαεl6 τηg

1,|ηζ καt τηq 26ηζ

Noεμβρioυ 2Of

rou

5.

ΠPAΞH

EΦΕTΩΝ

TOU

Kα|
:

ΠAPΩΝ

Νoμlμoπoiηoη
εo6δωv απo

Tηζ εγκληματtκη
l(Clτ,

δραοτηρlοτητα.

Αττ tκι1.,.

og KΑΣAΛ|AΣ

μtrAΓΓEΛΕAΣ

s,E.τοι'
αλλl6πη ΣKo}/Γ,Τ|"-|

ΓΡAMMΑΤEβ.Σ

ΕKΘEΣH ΠPAKT|KΩN Kiηl AΠoΦAΣl.|

|-| αυvεδρ[αοη €γrvε δημilolα

σTO

ακρoατηρto

ΤoU

Δlκαοτηρiου.

o

Πρoεδρο6 τoυ Δlκαoτηρ[oυ, εκφΦvηoε το οvoμα
Kσ1ηγοΙlΟιJlιi.\η:,υ ι: ο.πr'liοg ε,μlφαvii;τηκι: K,.1. dιiι,V
ι, [,']iι,lii.]ρι:r,

τoU
lιl..,

1lιi.llηαι γΙιι TηV iαυτ6lητα lου ι:..t.λ., αττιlιvτηοι (,τ| ι1Vι)i.J(j.,ι:ΤαΙ
οπωE αvαφερεταΙ παρατΤαvω καt 6τl δlορiζεl r:ιlvηγoρ6 ToU
για VCΙ

r

2η

oελiδα τηg με αριθ.

553,587

Dai

5

απ6φασηζ του Πει,ταμελιlδg Eφετεioιi

ToV Uπερασπ|σθεi Tov παρovTα δtκηγ6ρo ΠεlραlΦ6 |ωαwη
Hρεtιbτη, o oπoloζ απoδ6XTηKε To δloρΙσμ6.

Στo σημεio αUT6,

εμφαvfσTηKαv

o| δlκηγ6ρol

Ntκoλαog

Σταυρoπoυλog καl Mυρoivη Bαργεμtτζiδoυ, καl αφo0 ζητηοαv καl
θλαβαv τo λoγo αΤt6 Tov Πρoεδρo, δηλωoαv 6τl παρioταvTα| tυζ

πληρεξo0oror δrκηγ6ρor τoυ Eλληvlκoι1 ΔημoοioU l(α| 6τ|

To

Eλληvlκi: Δημoοlο παρioταταi ωζ.lToi\iT|Kιfuζ εvαγov, γ|α ΧρηματiKη
lKαvoπoΙηση δ6κα xrλrdδωv (10.000) ΕYPΩ, γ|α ΤηV ηΘlκη βλdβη

ποU

υ1169τη. κατtiΘεoαv μαλlo,τα τηv

περi παραοτασεωζ ,ou ιημooiou

,g

απ6

11-11-2o15 Δηλωoη

'l.ol,,,κιi.lg

περlεx6μεvo τηE oπoiαE εxεl 6πωq ακoλoυΘεi

εvαγovτog τo

:

EΝΩnloΝ ToY ΠΕΝTAMEΛOYΣ ΕΦEΤE|OY KΑKOYPΓF]MATΩΝ ΠElPA|A
Δ|.lΛΩΣFl

ToU

EλληVlKoO Δημooioυ, v6μlμα εκπροοωπo0μεvου

απ6 τoV

Yπouργ6

oικovoμικιi.lv.

ΠtrΡΙ ΠAΡΑΣTΑΣEΩΣ ToY ΩΣ lloΛΙTΙKΩΣ ENAΓοNTOΣ

KΑTΑ

τoU "
Παραπ€μπεταl

i,

κ<iτolκo

Aττlκη6'

oδ6q

καl

oτo ακρoατηριο του Πεvταμελo06 Εφετεioυ Kακoυργημdτωv

Πειραlιi-lg, κατd τη δtκdolμo τηg 11'11.2015,

o αvωτθρω κατηγoρo0μεvοg, 6πωg

δ|κασΘεi oε δε0τερο βαΘμ6 γrα τηv απoδlδ6μεvη o,αυτ6v πρdξη τη6 voμlμoπoiηoηq

παρdvoμωv εo6δωv κατ, εξακoλo0Θηoη @ρ' 1'12'14'26παρ. 1., 27ταρ.1'94παρ,1,
98lTK καI dρθρo 1 παρ. 1", εδαφ, δδ, 11' βγ' 2παρ, 1", 5,7, ν.233111995, 6πωq
τρoπoπolηΘηκε με τo ν. 342412005 καιv.3691/2000).

Aπ6 τα dρθρα 63' 82-84 καl 87 τoυ K.Π.Δ, πρoκ0πτεl, 6τl voμlμoπolεiταl
εvεργητrκd vα παρασταΘεi ωg πολrτtκΦg εvdγωv κατd τηv πolvlκη δlαδlκαoiα

πoυ

δtι<αιoΟται

ει<εivoq

να απαtτηoεl αποζημiωο,η ωζ παΘωv απ6 τo 6γκλημα η 1ρηματlκι1

tKαvoπoΙηση λ6γω ηΘlκηg βλdβηg

η

ψυ1lκηq oδιivηg' τdτοlοg

δε ε[vαl,

6πωg

τηζ με

αριθ, 553'58712015 απ6φασηζ

τoυ Πεvταμελοr5q ΙJφετεiου

καt 932 Α,K., εκεΙvoE ποu ιiμεoα
ζημlΦθηκε, η UπdσΤη
απo Tηv αξ16ι'olvη πριiξη τou δραοτη. Hθlκi1
ftλriβη

καt τα ιloμικιi τrρ6clω,tτc.t, ατ16 τov αγτΙκ.'ιllτο που f1,ε:l
οτr;,.
Tο KUρoζ Kαl 1ιl φrlμη τοu6, αξ16llοlιlη τlρdξη
π'oυ
η

Περαlτ6ρω,

lελfοτηιιε

ο.ε βdροg τοug.

η δηλωση lταραοτcioεωq πολrτικηg αγωγηζ, πρεπεi'

KσTd 1Ο
αρΘρo 84 K,Π.Δ,, να πεplλαμβdvεr, εκτιig τωv
dλλωv, καt τoUζ λoγouζ oτοιlζ oτroΙοu!
οτηρiζεταt τo δtκαioμα πα1lαοτιiοεωE' iiρα
ι<αl τα τrερloτατtκα που ιτυγr'ρclτοιjv
τοv
αlτlΦδη oOvδεoμo μεταξi τηq αξιδπolvηc; πρdξη5
καl τηg ηθrκη9 βλdβηg την oπoΙι.i
επtκαλεiταl o αδlκηΘεig, εκτ6ζ αv
η βλιiβη ε:Ιvαl το αυτoνoητo απoτdλεoμα τιυv
περlyραφoμ€vωv γεγov6 rων,

Στηv πρoκεlμ6vrι

πi. r)Ιr! τιυσr

l

|]l:

lιlv lΓαρoισα Τ.,

Λr]μoοtο i,r]λΦvιi
παρασταση πoλlτικξg αYωγηζ πριrζ lκαvοπoiηοη
lr1q ηθlκιlι; βλci|tr16 τroυ uπ6oτη'
καΘιj')g ο κατηγoρo0μεvog' εφ6oοv αποδεlxΘoιiv
αληΘη τα περlοτατtκd
Voμlμoπoiησηζ εo6δωv απ6 παρcivομη δραoτηρ16τητα
πoU τoU απoδiδετα|'

τo κ0ρo6, τη φημη καt τηv αξloπIoτiα τωv υπηρεσ|ωV τoυ
Δημοoiou

με[ωσε

καΘΦE
εμφαViζoVτα| μη δuvciμεvεg vα διαoφαλlοοιlv τηv
αoφdλεtα τωV σUναΛΛαYωV TοU.

Tdλo6, απ6 τη δrdταξη του αρ, ,19 παρ,1 του ττ.δ./.rοg
2B2l1996 <Περi
oρYαVΙσμoσ τoυ Νoμlκo0 ΣUμβoUλioU τoυ Kριiτοu6>'
κατιi τηv οπoiα

rιrα μiλη τoυ
κilριo'l πρoαο:πικιlil τoυ N'Σ'Κ' iyρυl, ατδ τη ()[oι7 τoιlg και
xοlρ{q α)λo απoδιιιτικδ oτoιyι;Ιτ',
ιην απ6 τo νδμo αταιτoδμενιi -ηρεξoυoιtiτηιrι yια τητ, zιlρioταot1
*,',
uo,,ρuoo,oη ,u,),,u',u

δ)'c'lν το'ν δικαoτηρ[ων κα,ι τcυν rl'ρl,τ[lν

ιιlιl Δηuoαklιl,', ), Tιρ.)K0ηTι-] με o(,φηVε|α 6τ| τσ

μελη τοU κΟρloι: τrροoωτι |Ko(] ] oU Ν'

},

K.,

cr'τα

()τI

oiΟ πι-ρ|λαμΙ:;ι1vι,vταl κctt 6λol οl

δικαoτlκoi πληρεξo0oιol, εκπρoαωπoOv το δημ6οlo clε o^α
τα δlκαoτηρtα καt τov
Aρεlo Πdγo, xωρig να εivαl αvαγκαiα και ατl(tδεlξη τrig πληρεξoυo
η
16τητα9 αυτηg, με
πληρεξo0olo η olοδr1πoτε αλλo oxετrκ6 dγγραφo' τoιl ο.iτoΙou πρooκoμlδη
εΙvαl

η

περιττη (Α'Π' 31 3/2005).

Eπεtδη, κατd Tο dρθρo 5 τoU N.Δ. 2711t1953 (Γlερi Tρolτoπo|ηoεωg τωv
περi
voμlκo0 oυμβοuλiou τoιl κρdτoug καl περi δlκΦv τοu δημooiοu
δlατdξεωv>,
τo

Δημ6olo δ0ι,αταl' 1,lα οnοlιlδ11n61ε αΓiolο11
αδlκηματοE (iρ-:ημαrliιn tκαl,,ι:irιll;lι:lj /'6γι.l
l.rροκληΘεioαg περ!c)i]σIακηζ

lι;u

ι-ιτrοζ111liιil6gι,;1 ΤoU

11Θlκr1<

ζημiαg),

βλdΙ.,ηζ.ioιl

(

να τ:'αρiιιrαταl ωq

λ.Yω

τrοlvlκο0

α'rιoκατdιll ι ιιτη

τr1q

ττι:rλlτtκΦg ε:vdγοv

εVωπ]oV τoυ ακρoατηρ[ou του πolvlκoιj δtκαοτηρΙoυ,
xιl:ρig τηv εγγραφη πρoδlκααΙα

4η
Ι

απ6φαοηq του Πε'',ταμε,λoilq
oελiδα τηg με αριc. 553.587/2Οi5

Eφετε,iου

Ιι]1ραιω'L

και

2oo2l1525
1 του K.Π.Δ, (AΠ 15,1ο/2oO2, ΠoιΝΛoΓ
ΔVη, 1991, 1573, AΠ 268/1989
Eλλ,
14t1gg1
AΠ
ΝoMoΣ
ιoτοoελiδα
Γlolv,Xρov.1987,395-AΠ 116211987
Πorv,Xρov.1989. 846,AΠ 163/19s7

τoυ dρΘρou 68 παρ.

πρoβαλλoν αυτεζ
11/,1981, Πorv.Xρoν. 1981,416),
AΠ
,
989
Πoιν.Xρov,,1987,
τηv εr.φιilvηoη τηq uπ6θεoηq, με μ6νη
πρωτov εvωπιov του αKρoατηρioυ με

τo
τη

otκεiο πρακτlκδ,
τoυ. η oποΙα καταxωρεiταl oτo
δηλωoη τoυ νo1.liμoυ πληρεξουoiclιl
εξεταστεων
Kα| τα ovoματεπΦvuμα τωv
vα
γvωoτoπoιεΙ
ταUτoΧρoVoUζ
δε
δ0vαται

πρoζ απ6δειξη τηζ αξiωσηζ τoυ,
μαρτιiριυv τoU

πoλιτlKηζ αγωγηg τoυ Eλληvlκo0
Eπεrδl1. oτη δrlλι,Jση παραoτdoεωg
πρoKλησε:ζ τηζ
lδιαΙτερη εξεlδiκευoη του τρ6πoυ
vα
απαΙτεiταl
γivεt
δεν
Δημooioυ
oτηv
στov αvτiκτυπo τov oπoio θxεl
τoU, διoτι αvαφfρεταt πρoφανιi,lg
ηΘlκηq βλdβηg

ειq βαρoζ τoυ κoλdοιμη πρdξη
διαπραxθεioα
τoυ
Kυρoζ
η
στo
και
πΙoτη
Πorv.Xρov.
καl toτooελiδα ΝoMoΣ, AΠ 39/2003
2oo2t1525
Πo|Ν,ΛoΓ
151ot2oo2
2oO3,893.

ΑΓ1 2266t2oo2

151o.2oo2 Πoιν.Xρov.2003.527
Πorv.Xρov. 2-Oo3,799, AΠ

AΠ 575/1986 NoB 1986,1267]

πoo6

(AΠ

'

Δημoσ]oυ τo
επιδtκαoθε1 υπ6ρ τoυ Eλληvικoι
vα
πρ6πεl
Θα
ε0λoγα
Ωoτε
πρog ικαvoποiηoη τηq ηΘrκηg βλdβηq
των 1o.ooo,Oο EυρΦ μετ, επιφυλdξεωζ,

πou Uπεστη.

καt βαotμη,
Eπεlδη η παρo0oα εivαr παραδεκτη

ΠA ToYΣ ΛoΓoYΣ YToYΣ

Mε ρητη επlφ0λαζη παvτ6q δlκαIΦματog μαg

AιToYMΕΘA
δηλωoη πoλrτtκηζ αγωγηζ μoυ,
Να γiνεr δεκτη η παρo0oα
Πειραιdq 11.11.2015

oι πληρεξoiσιοΙ τoυ Eλληvlκo[l
Δημooioυ

5-

η οελiδα τηg με αριθ.

[Ιειρακbq

553,5s,7/2015 απ6φαoη9

ΓΙvεταt μvεiα 6TΙ κατα Trlζ

τoυ Πεvταμελofg Eφετεiου

ωζ dvω παρdσTασηζ Tηζ πoλιτlKηζ

αγιι'γηE δεv προβληθηKαV αVτlρρησε|ζ,
Aκoλoυθι,υc o Γ:t.;lαγγE}igζ, αφ()ι:, fλαβε. :ι:v /iογο

Πρoεδρo εiπε 6Τl η UrTΟΘεση ε|σαγεTα| μεTα αTΓο Τr]v

απ6 15-1-2014 i:φεοη

ιll:.d,) τοv

UTT.αρ|Θμ. 2

ToU KατηγoρaUμεVοU KαTα 1ηζ υπ.αρlθμ. 28

αΤ16 15-1-2014 απoφαoεωg Tοt, Τριμελο0q

Εφετεioυ

KακουργημdTωv ΠεlραΙα με Τηv oπolα αυτog KαTαδΙKαστηKε σε
πo|yη KαθεrρξεωE oκτΦ (8) ετΦv Kα| πρ6Tε|Vε vα αvαvvωσΘοfv καl
αvαγvι.bαΘηκαv, xωρig vα υπdρξεr αvτiρρηoη απo oπo|ovδηπoτε:
1) η ιlπ.αρlθ|'|" 21154.2a14 fφεαη TOι, Kατηγορoυμεvoυ t<ατι! lι16
υπ.αρlΘμl. 28 ατi6 15."1-2014 απoφdoιωq τoυ Tρlμελo(ζ ΓjφεΤειoU

Kακoυργημστωv Πεtραlα καl 2) η εκκαλo0μεvη απoφαoη.
Mετd τηv αvdγvωοη τωv εγγραφωv αυτΦv o Εloαγγελεαg,
αφoυ 6λαβε τclv λ6γo απ.6 Tov Πρ6εδρo, πρoτεtvε vα γ[vεl τυπlκd
δεκτη η ιiφεοη τoυ κατηγoρoυμfvoυ, γtατi αoκηθηκε voμoτυπα καl

εμπρoθεoμα KαΙ vα εξεταoτεi περαlτ6ρω αυτη απo oυoιαoτlκη
dπoψη.

o

oυvηγoροζ Toυ Kατηγoρouμεvoυ, αφo0 ελαβε τov λ6γo

αΤ16 τoV Ι1ροε:δρο,

Τll

ζητηoε vα γivεl TUΤr|Kα δεκτη η κρlv6μεvη iφεοη.
[δlι.l ζι;τr1οε Kα| ι1 KαTi]γορο0μlεvo6 oταv τoυ i.,i:θηκε o

λ6γo9 απ6 τov Πρilεδρo'

Mετd απ6 αυτd

o

Πρoεδρog κηρυξε To τ€λog τηζ
oυζητηoεωg Kα| To Δtκαοτηρlo' αφo0 δlαoκι1φΘηκε μυoτlκd με
rrαρoΟoα τη γραμματ€α καταρτtoε καl o ΠρoεδρoE δημοoiευοε
αμιioωE οε δημoοlα oυvεδρ[αoη τηv υπ.αρtΘμ. 553/2015 απoφαση
τou, η oπoiα ixεl ωg εξηE:

Απ'o το

i.l,,γραι1;ιι,

αnoδε11θηκε oτl

η

"iiilυ

6iγi11,',6)..iΤηKιf.,,

c,.lι) αKροtΙ.Γηρto,

αοκηθι-i ου1.lφιυvα με τt6
vιiμlμεg δtατυπΦoεlg καt ε:ivαt εμπρoΘεoμη δεδoμfvου 6τl
dvδlr<.η ιq)εC,η ...Χ[|

11

6ηοελiιiαηcuεαοlΟ.)5].587/2Οl5ιιπ6φαoηgτουiΙcνταμι}.οδgΕφετεiοl,

ΓΙειραιιi;q

:' .

Kρlv6μεvη €ιρεoη αοκηΘηKε στlζ 15-1-2.014 KαTd Tηζ εKKαλoUμεVη'::

απ6φασηζ με αρ|Θμo 28l15-1-2014 ToU Tρ|μελo0ζ Eφετε[oυ
Kακoυργημdτωv ΠεlραlΦζ. Eπoμεvω6, αυτη πρfπεl, vα γivε|
TUπ|Kα δεκτη

καl vα εξεταoτε[ περαlτερω απ6 ouσlασTlκη dπoψη.

ΓlA TρyΣ Δ8ΓoΥΣ AYτoΥΣ'
ΔlKAZEι

με παροvτα Tο\, καTηγoρoΟμε..",g.

ΤoU

oδιbv

ΔEXETA| τυπtκd τηv με αρlθμo 2115-1-2014 dφεoη τoυ κατd
τηs με αρtθμo 28115-1-2014 απoφαoηE τoυ Tριμελo0g Eφετε[oυ
Kακoυργημdτωv ΠειραlΦg.

ΚρiΘηκε, απoφαoiατηκε Kα| δημoolε0θηκε, αμfoιυE
σTo ακρoατηρl6 τoυ, οε δημ6oια oυvεδρiαoη.
Πεlραlα6,,11 ΝoεμβρΙoυ 2015.

PoEAPoΣ

H ΓPAMMAτEAΣ

ψ

Mετd τηv απαγγελfα Tηζ τΤαρατTdvω ατroφασηζ
αφο0 εl1ε ληφΘεi

11

ταυτ6τητα τoU καΤηγoρoυμθvoυ, o Πρ6εδρo6

παραγγεlλε σTov KαTηγoρoOμεvo, vα πρoo€ξεl

oυζητηoη

Kα|

πoU θα

επακoλoυθηoεt

τηv κατηγoρΙα Kα| Tη

Kα| oυγxρδvωg

Tov

πληρoφoρηοε 6τr f1εl δtκαiωμα vα αvτlτdξεt σΤηv KαTηγoρiα 6λoυ6
ToUζ |σΧUρIσμo0q τoυ καθΦ6 Kαt vα υπoβαλεr τlg παρατηρηoεI6
τoυ, μετα τηv εξ6ταo.η καΘε μdρτυρα η τηv dρεuvα οπoιoυδηπoτε
αλλou απoδε|KT|KoU uεσoU.

:''..,..Ι::...

i'

....l;

.,

.

τηζ με αριθ. 553'58712015 απ6φαση9

Εloαγγελ€αE,
.

τoυ Πενταμελorig Eφετεiοιl

αφo0 dλαβε τo λ6γo

αTr"6 ΤοV Πρoεδρo,

αVεΤΓτUξε TηV εKθεση τηζ dφεσηζ, πρ6cΙθεσε
dlτI γtα rηι, ιJlToσΤηρΙξη

Tηζ Kατηγορiαc' fΧε.l κλητε0οεr

Llfi{-lΙιltrli.ι.,

ι.:rll

.ΙTσpi.iiι.'lrι;

1.111iγ

Πρ6εδρο KαTαλoγo Tωv μαρTΟρωv .ΙΤoι, Κd/ιεσε
γΙα vα

uπooτηρ[ξoυV ΤηV Κατηγορiα
εTΓ|δoΘε[

καi ]OU oπoiοU αvτ[γραφο

ε1εl

στov ΚαΤηγoρo8μεvo, KαTd Tο αρθρο 326 K-Ποrv.Δ.,
οπω6

πρoKU]ΤTε|

απo

πoυ βρΙoκεταl σTη δ|KoYραφΙα,
Στη o,υvfxεlα o Πρ6εδρoζ
ζητηo.ε απo ToV KαTηγoρoUμεVο
πληρoφoρiεE YΙα Tηv πραξη
γ|α ΤηV oπo[α KαTηYoρεiτα| καl τoU

αvdφερε

To ατ|-oδε|KτlKδ,

ιiτl η απoλoγlα ToU θα γ[vει μετιi

1(.; τdλοq Tηζ

απoδεtκτtκηE δlαδlκαo[αE, αιi1'lφωvα
με Το dρθρo iJ43 K.Ιlοlv.Δ,

o

κατηγoρoιiμεvog απdvτηoε 6τl επtφυλdooεται vα εκθ€oει
τlg απoψεlg τoυ κατα τηv απoλoγiα ToU Kα| oτl
τΦρα δεv €xεl vα πεt
τ[πoτε.

o

Πρ6εδρoE εκφΦvηoε τα ovoματα τι'-lv
μαρτ(ρωV τηζ
κατηγoρiαg καl βρ6Θηκαv παρovτεg or: Mαρivo6
ΑλεξαvδρdκηE,
Mαρiα Bλdxou, Δημητρlog Mπαρμπαg, ΧρυoαvΘo6 Παζd6,
ΑΘηvα
Koυτoo0μπα, Φαvη Τοαoυooπofλoυ , Avαοταolog ΛεμdγKoζ
Kα|

Eυdγγελοg KαρμΙρr1E Kα| αlτovτεζ ο|: Αvlιυvlιiζ Zερβοg,
KωvoταvτivoE KυρrακoπουiιclE, /\λθξαvδρc1 liοι.tροιlτl

ΑvαoτdoloE KαραγιdvvηE,

ilλiαE Mπiοlαg,

ακi.1E,

Kιυvoταvτ[vog

Mπαλαφαg, Eμμαvoυηλ Pαφτ6τrouλog καl Εμμαvoυηλ l(αρμiρηE
Kατ6πIv ρΦτηοε τov KατηYoρo0μεvo καl τοv oυvηγoρo τoυ αv
κλητευoαv μdρτuρεE υπερdoπlοηE καt απαvτηoαv αρvητlκιi.

Επioηg ρι,llτηoε ToUζ τrληρεξoOolουE δlκηγ6ροιl6

πoλlτlκη6 αγωγηE,

αv

τηζ

κλξτευοαv μαρτuρεq KαΙ απαvτnααv

αΓJvΓι.i.IKα.

Kατ6πlv

ο

Γlρelεδρr.lr;

δtdτιιξι

vc' αρyiiclεI

ti

ι.ττιlllιtκτtκξ

δtαδlκαo[α καl καλεoε τov πριj:τo
μdρτυρα τηg κατηγoρiαE.

δtε

rαξε

8 η oελii5α η'ξ ιιε
Πειραιιbg

.

δε και απoΧωρησαv οl λo|τroi μdρτυρεζ, αφo0 πρoηγoUμεvωζ
απαγ6ρεUσε τη μεταξ0 ToUζ επ|Ko|vωv[α.
ΠρooηλΘε o πριi.lτog μdρτυρα5 Tηζ καTηγoρiαg, o

,..;

γvωρiζεl απλΦg καl δεv εivαl ouγγεvηg τoυ. AφoΟ επ6λεξε Tοv TUπo
τoυ θρηoκευτικoιi oρκoυ, oρκiοτηκε στo |ερ6 Eυαγγιiλlo, κατd τo
αρΘρo 21B K.Πoιv.Δ., εξετdοτηκε καl κατ6θεoε 6τt:
ενα1ωραφακι otην Tρoιζηνα, τo oπo[o τo αy6ραclα τo 1993.

To 2oo2 με την τ6τε κυβ!ρνηoη πoυ iδινε δικα[ωμα

να

ηλεκτρoδoτηθodμε, !κανα α[τηoη oτo Δαoαρxε[o

τη

μoυ δεν ηταν δαoικo και !τoι να
μπoρloαl να ηλεκτρoδoτηθιΙl' o Δαoαρyη9 τoτε και oι1μεριν69
κατι1yoρoυμa'oζ, τo κηρυξε δαoικ6, To κτιjμα μoυ oυνoρειiει με

o.1ετικη βεβαiωoη oτι τo ακ[νι1τo

θαλαooα, με δρδμo και με καλλιεργημ!νεq εκταoειg,,Εκcrνα 6,τι κινrjoειg

tπρεπε να κανω. To Δικαoτrjριo εδΔ oτoν Πειραια, τo Διoικητικo, τo
Moνoμελlg νoμiζω' με δικαoτικfi πραΥματoΥνωμooυνη πoυ ζτjτηoα εyιb,
απεφανθη 6τι τo ακ[νητ6 μoυ ε[ναι αγρoτικo και ιδιωτικ6' Ε'iyα επαφfi με
τoν ΚατηΥoρotμενo τoν oκτιbβριo τoυ 2oo2' !ξω απo τo Δαoαρxε[o, oε
yραφε[o τoυ,
μ[α ιcαφετ!ρια cτo Γαλατα. Mε ε[xε καλ!αει να παω ατo
δεν μτoρoioα πρω[ και oυναντι7θηκαμε εκrdq Δαoαρxε[oυ, τo

,

,τo

ι<τημα ooυ θα τo

κηριiξω δαoικo, θα ooυ

yκρεμ[oω τo κτ[oμα και θα ooυ βr1λω πρooτιμo 5oo.ooo.ooo δρμ εκτ69

αν κανoυ με κατι με καπoιoυq επιxειρηματ[εq Mπιτoι3νηδεg πoυ ε[ναι oτoν

Π6ρo'. Εκεiνη την επoxι'i αναyκαζ6μαoτε να παρσχωρodμε τα ακ[νητα

αro Δημdoιo για να γλιτωσoυμε τα yρiη. Ευτυxιbq αυτo dλλαξε και
\:,,1
ι\\\

\\\,
vν
\'
(\)

\l 4L-

:ir

|

.':|''':'|'..
.. - '..

γεvvηθηκε oτηv AΘηvα τo t1τo9 194B 'κατotκεi oτηv Kαλλtθfα
Aττικiig καl εivα; Xρiοτiαvδ6 cρθοδoξog Τo./ Kατηγoρo0μtεvο

απoyευμα, Moυ ε[πε

;]

oπoioζ

yια να παρω

,.

"Ι1i
' :..:'.u;;
,|]:.]

oταv ρωτηΘηκε απ6 τov Πρ6εδρo γ|α Tηv ταυτ6τητd τoυ, απdvτηoε
oτl ovoμαζεται Mαρfvog AΛEΞANΔPAKHΣ ToU Kυρldκoυ

<,Εxω

..'

αρ1ιJ. 553,587l2c15 απ6φαoη9 του Πεr,ταμελοιig Eφετεiοl;,.

.

.

"

,

-

''

9,

η

oεi"iδα

ηg με αριθ.

553,587/2015 απ6φαοηq τoυ ΙΙενταμελοiig Eφετεiου

.,-:iΠ'.ρo..bζ

διατηριb τo κτ[oμα, opιωg
μoυ επιβαΜoυι, πρocττιμo 75'ooo ευρω τo
2iρoνcl' Moυ ζτjτηoε rc.οοo.ooo δραxμ!g')/!ανα Ιιι]ν τo κηρυξειδαcηκ.d.>.

(Σημεtιilιl::ταl

i:r

ι1vα ιiτομlc: αττι.; τι: αt..ροιrτι1ρ|ι},

ioU οπcliιlιl

δlατα1Θηκε αμfoωE μετd απo τov Πρoεδρο
η ατroβoλη ΤoU αΤTo
τr1v α[Θoυοα, φΦιlαξc oτo οημε[o C,Tο σημε[O
τηg τrto τrdvω
.ι1lευδεlαl.).
tιαταΘεoη6 τoυ μdρτuρα τη λfξη
<Aυτ6q πoυ φωl,αζει αυτιj τη orιγμη 6τι ιl,ειiδoμαι
ε[ναι αδερql6q,
μoυ Και i'xω να τoυ μιλιjoω εiκooι xρ6νια' Ε[πα oτoν κατηγoρo0μενo oτι
δεν δ[νω τα xρljματα.

Aμ!oω9

μετα τo

κτιjμα μoυ ιcηρυxθηκε

Λυτ69 με εκβ[ααε (ι'. aιι !ιoιl τ(J κΓ[l{ξ-.ι δαrrικι3 ιζαι

Lιπα να κανει ι5τι

τQυ

θ!λει, γιατ[ ε{xα τ!τλουg ιδιoκτηct[αg και
μdλιoτα
Mεθqνων ε[xε διλαει αδεια του Δαoαρxε[oυ τo

δαoυ<o.

τ-c

l9lz oτoν

Δαooνιlμε[o

τoτε ιδιoκτητη

yια να κα0αρ[oει πρfνoυg κ.λπ' Mε cινιjπαρκτα πρoi6ντα,
αcrπαλαθoυg, αε[φυλλα και πλατυφυλλα

oπωg

με καταδ{καoε τo Δικααrηριo

τo zoo8 6τι εκ7!ρoωoα δημ6αια δαoικιj !κταoη. Toυ
!κανα καταyyελ[α

και 1lυριoε τo Δικαoτιjριo εναντ[oν
μoυ. Ε,γιil τι εκβ[αoι1 να τoυ κανω;
Aυτ6q με εκβ[αoε. Ε,ixα ακoιjoει oτι τα !παιρνε και 6πoιoq
rou l&vε
χρη|ιατσ, απoxαγlακτηριζε τo 1αlρ{ιφι τοιt.
Κατηγοi)OυμεΥΙi, |','νqγιiι:στrlΙ\.
dδειεc,'

και

Ι:t: ι !\ia:ΥΥ. .i',,'.li

πρc1ξε:; χαραKτηρισLιoυ, 6lrου

με αυτεπαyyελτo

il

Ι]

ζ α'πoχαρqκτη

ρ ιο

μoιjg,

ιc,

Ιζoυ'γoιl(li'ιπα πr'''l πιjyε

ια['rηιyt:},[(,. τιxι

lι

6τε'

5o. οo

'tclυ, κτι<τΙ:!llo
crε

ε!:ι:το ι:ι!

t

'trερ[πau

oτρ!μμαtα κ'λπ'

Μ

!ιlα oτct

5'ooo

!γει o κατηyoρo,jμενοg τo oπ{τι

ι επτd riτρr.1ιμdιτ,lν. .Ι'ο [διο

l{ιiι';τa'οι,l,.ιlrα .ι1., f61..:''λ'1' Λ4rlυ

ε1.\lυoε

o crτρt μμαι ι, π6τε

Δεν τoν tνoιαζε 'rι nεllιεfxαν αυια τα ctιρ!μμαια,
ο:ι,{φερtx πρoηγoυμtζνωg

;

φαiνεrαι 6τι αn'clxαριυιτrjριαε

71o'ooo oτρ!1-ιματ'l', ιroτε 5'ooo oτγltμματc:, lτoτε B'oocl

oτρiμμαtα πoυ

Ι,,

!,u,ει ιcανε'ι l.:αι ι7 κ'

(iiιtiι,:' jir.C..J.(}oο

δi:;αχμi,,, δr;λαδιj

3ο,ooo |iiρ(i Ρ.ια πoυ ε'κε[νη τ'ην ι'πaxi1 fipιαυτa:'ν ατo μεταixμκl

it) l1 o,i,-'u
τ|..'^-./''^

ηc με

αριθ. 553.537/2015 απ6φαoηq του Πει,ιαμε)-ο.ι]ζ Ε\lετηiοii

δραxμηq-ευριΙl. To oπlτι πoυ

λ!ει 6τι ανηyειρα oε δημ6αια

δαorrοj

!κταol1, lyει επιφανεια 6oτ,pι, και αυτoζ τo εxει βαλει elτι ε[ναι 35o τ,μ,
,F'κανα
επιctτoλlg παντod και Qpodαα να ανoιxθoιiι, oι λoΥαριασμol τoυ'
.Ι.o

zoo7 ανo[xθηκαν τελικα. To ι999 δfiλωνε στην εφoρ[α 64z,ooo,ooo

δραxμ!g,

,F,λεγε

oτι τα κ!ρδιoε στo χρηματιστηριo, Λtyανε pιdρτυρεg

olι

τoυ δ[νανε xρljματα yια να πα[ζει στo χρηματιστi1ριo, LΙ lκταoη τcυ

ΙGΚPOΠA

rjταν oτα Toυρκoβουνια και βκανε πρctΥLtατοΥν-ω1looυνη yια

τo Συμβoιjλιo τηg F'πικρατε[αζ Και την iβyαλε

μη

δαcτικfi, Aκodoτηιcε oτι

τoυ δ6θηκα\Ι χρηματα, δεν fiμoυν μπρoατα. Toν Ιfuρμiρη τoν ξiρω, Toυ
,θα
απoχαραΚηρ[oω 4oo oτρ!μματα και θα βγαλoυμε πανω απ6
ε[πε,

5oo.ooo.ooo δραxμiq'. Δεll flμoυν μπρooτα' Πρ6κειται yια μ[α !κταoη
oτην περιoxrj Βiδι, 46z oτρ!μματα πανω oτη θαλαooα.

o

πρoi.oταμεν6g

τoυ a Xρυσανθακoπoυλoq μoυ απαντηoε 6τι η {κταclη αυτη ε[ναι δαcrικιj.

,oλη

η αyoρα tλεγε, για να Κανειζ τη δoυλεια ooυ, πρiπει να πληριboειg.

Moυ ζηταει {δη r.oοo.ooo ευριb, Πriρε Ι.ooo.ooo ευριb επιταγlq απ6 την
εταιρε[α Mπαλαφα, Tιq πηρε yια να τιζ oπαoει'

o

τjταν αυταρyικοq και υπερ6lττηq ωνθρωπoq' Tα !βαζε

καt τoυζ tβγαζε τγ κηματα δαoικα, Aπ6
τεραoτιεg εl<ταoειg.

,Εclτειλε

n xρ6νια, λtγανε oι ,φ[λoi

ην

πριbην Δαoαρxηq

με μικρoi,διoκτrjτεg

αλλη απo1αρακηριζε

πoλd κ6oμo clτα Δικαoτηρια. Mετα απ6 rcτoυ oτι τoυ !δωocτν εκατoμμdρια Υια να τα

Aν ε[μ τ6ooυq φ[λoυq, θα !πρεπε να ε[μ
oτρατιlq μαρτιiρων υπεραoπιoηq, Δεν ξ!ρω αν oυναντfiθηΚε ιαι με
αλλoυq πoλ[τε9 τo απ6γευμα, oι,φiλoi τoυ ε[ναι κατoικoι Π6ρoυ. Mε

πα[ξoυν oτo xρηματιoτfiριo.

iναν απ6 αυτoiq, τo Δημητριo Βλαxo, ('cr1αρoπλαot\, iταν μαζ[ oε iνα

μt πλαoτ!'q πινακ[δεq, ilλα αθωιbθηκαν. Σαq λtω oτι
απoy,αρακττiριoε 15.ooo crτρ!μματα μεμιαg, Λπηλλαγη o

αυτoκ[νr1τo

κατηγoρoυμενog πρωτoδ[κωg' κατα πλειoιlηφ[α. To oπ[τι μoυ ε[ναι 65

\'Μ

11 η o,ελiδα
Πειραιιilg

|l,

ηq με

αριΟ. 553,587/2015 απ6φαoη9 τoυ Πενταμελor5g Eφετεioυ

7-o δηλcΔνει

και o Δαoαρxηq oε 6λα τα Δικαoτηρια,

' tiαταδικαoτε[ για αε[cρυλλα και

|-lτroμ'tροιiο.α'

Ι'ια lα. 4'oa

πλααiφιlλλα. Aν εixπ εyιb τo

,.ιτ'ρ!μ1ιατι''', ο

,Εyω

γιε1-ιπιι5,

θα

ιιριλιiν Ι{t,ινοrαilγ19' (,ιiΓrΙσε να

τα yαραι<τι1ρ[αιι o llαodρμ1q. ΕγεQlει αξιιbριατα τa Δημ(ιαιo. ()
'

ltηγε να τα πoυληa'ει oτoυq Pιbooυ9',>'

Στο οημlε[ο αυro εμφιlvioOηκαv η δε0iερ11

κατηγoρΙαg Mαρiα BλdxoU Kαl

o

μdρΤUραζ

τρ[τog μdρτυραE και11γoρiαg
ΔημητρroE Mπdρμπαg αφo0 dλαβαv τo λ6γο α]T6 Tov Πpdlεδρο
ζητηοαv vα ι]ηv εξεTασToιjV εφ6σov εlvαl ελεγκτf6, πρooκdμloαv
δε' καt oxετtκd θγγραφα τα οπclict αvιrγvuilαΘηκι.iv vοui:τr:πc,ι

,1)Το

i,1.iιri:

με αρlθ. πρωl. ΣEEΔΔΦ,20/729012-6-2015 €γγραφο

ΣΦματo6 EπtΘεωρητΦv-ΕλεγκτΦv Δημ6oιαE Δloiκηοηq πρoζ τηV
Etoαγγελiα EφετΦv ΠεlραlΦg.

2) To με αρtΘ, πρι:.:τ. ΣEΕMΦ.6/384l24-1-2015 €γγραφo
ΣιbματoE ΕπlΘεωρητΦv EλεγκτΦv Δημ6o,lα6 Δloiκηοηg TTρoζ Tηv
Eloαγγελiα ΕφετΦv ΠεlραlΦE'

3)To με αρrΘ. πρωΤ. 3821l27-1-2015 εγγραφo

Tηζ

ΕloαγγελiαE ΕφετΦv AθηvΦv.

o

Etααγγελilαg πρoτεlvε Vα ιΙrl\1 εξεταοθo0v οl 1lαρτιlρεg
ελεγκτιig KαI vα πρoο6λθεr o τιiταρτοg μαρτυραg κατr1γoρiαE
XρΟoαvΘoE ΠαζαE.

ol

oυvηγoρol τηE πoλlτlκηs αγωγηE καt o oυvηγoρoζ
KατηγoρoUμεvoU, αφof dλαβαv δlαδoxlκd To λ6γo απo
Πρδεδρo, δηλωoαv 6τι επαφlεvταt οτηv κρioη τι.lυ Δlκαoτηρ[ου.

τoU
Tov

1

2

η

oε;λiδα τηg

με αριθ.

553 '587

Da15 απ6φασηζ του Πa',ταμελο.06 Eφετεiου

γραμμαTεα KαTαρτΙσε καl o Πρ6εδρo9 δημooiεUσε αμeσUJζ σε
δημ6olα σUvεδρiαση Tηv Uπ,αριΘμ ' 553l2a15 απ6φαoη ToU' η
oπo[α εΧε| ωζ εξηζ:
Mε τη δldταξη τoU dρΘρoυ 18 παρ. 1 τou Ν, 326Ο/2004 (ΦEK

A 151t6-8-2o04)
ττρoοτ6θηκε εδdφιο oτηv αρ1η τoυ dρθρou 3 παρ, 9 του Ν. 3ο74/2οo2 (ΦEK A
296Ι4-12-2002) με τo oπoio ορΙζεταl 6τI <lo Εlδικ69 Γραμματεαζ' ol Eπιθεωρητdg
Eλεγκτ6ζ καl ol BoηΘoi EτnΘεωρητ69 δεv εξετdζovlαi, δεv δiωΚοVTαi καi δεv
εVαγovTαΙ για γvΦμη πoυ δlατΟπωoαv κατci τηv εvdσKηση τωv καθηκ6vτωv τoι16.
EξαlρoΟvταl τωv αvωτ6ρω η περΙπτωoη δ6λoυ, η παραβiαση τoυ απoρρητoυ τωv
πληροφoρ|ιirv καt ατοtxεiωv που περιηλθαv σε γVιiJση τoυg κατd τηv doκηοη τιrlv

καΘηκ6vτωv

τoυg καr η παρdβαοη τoυ

καΘηκovτog ε1εμ0Θεlαg' oτo oποio

υπoΧρεo0vτα| ol υπηρετo0vτεq oτo Σ'E.E.Δ.Δ, και μετd τηv απoxΦρηoη τoυ6 απ6
αυτ6. ol δtατdξειq αuτ6g ro1Ooυv αvαδρoμlκd απ6 τηv ημερoμηvΙα lοx(og τou Ν.
247711997>' Aπ6 τηv αιτloλoγlκιi €κΘεoη τηg πlo πιivω διdταξηg πρoκ0πτεl 6τt η

αvωτ6ρω ρ0Θμloη θεoπioθηκε Kαl για τoUζ EπrΘεωρητ6g EλεγKτεζ καr 8οηΘo06
αυτι-i,tv του Σωματoζ Eπιθεωρητιbv - Eλεγκτιi-lv Δημ6olαq Δrοiκηoη6 (Σ.Ε.E,Δ,Δ,) oε
αvτιoτoι1[α δlατdξεωv πoυ εixαv ηδη Θεαπloθεi για τo Σιbμα ΕπlΘεωρητιbv τoυ

Yπoυργεioυ Mεταφoριilv καl ΕπlκοlvωvlΦv (dρΘ. 19 παρ.1o τoυ Ν.2671l1998), γlα
τoυζ Eπ|θεωρητ6E Δημooiωv ,Εργωv (dρθ. 22 τoυ Ν. 141sΙ1984) Kαl ToUζ
Eπ|θεωρηTfζ Περlβdλλovτog (dρθ. 1a παρ.2 του Ν. 3044/2002), με σκoπ6 vα
δtαoφαλιoΘεi τo 6ργo

του ΣΦμαToζ Eπιθεωρητιilv - EλεγκτΦv Δημ6oIα9 Δlοiκηoηg

(Σ.Ε.E.Δ,Δ,) καl vα εvtοxυΘεi η απρ6oκoπτη καl ακΦλυτη doκηoη τωv Kαθηκ6vτωV
τωv EπlΘεωρητΦv - Eλεγκτcbv Kαt τωV BoηΘιi,lv τοu6' τωv oπoiωv Τo 6ρvo
απoκρυοταλλΦvεται στIζ τεκμηρlωμ6vε6 Kα| εμπερ|στατωμ6vεE εκΘ€oε16

αuτΦv πoυ

σUvTασσovτα| μετd τo πdραg τωv επlΘεωρηoεωv καr παραλληλωE να απoφευxθεi
η
δuoxdραvoη τoυ dργoυ τωv απ6 τηv εVαρξη σε βdρoζ τωv πεlΘαρyικιi.lv καl ποlvlκιbv

διΦξεωv εκ μ6ρoυ9 τωv θlγoμ6vωv ελεγxoμivωv γlα γVωμεζ πoυ αUτοi δlατoπωααv
στ|ζ ωζ dvω εκΘfoει6 τωv, Ev6ψεl του επιδlωκoμdvoυ απ6 την αvωτ6ρω ρ0Θμlση
σKoπo0, ol ωq dvω ΕπtΘεωρηT6ζ - Eλεγκτ6q καl ol BoηΘoi αυτΦv μπορεi vα

απαλλαYoOV καl απ6
oυvτα1ΘεioαE

απ6

τηv

εξεTαση αυτιi,lv oτo ακρoατξριο ω6 μαρτ0ρι;.lv επi τηq
αυro0g dκθεoηg, Kατd τηV ε0λoγη περi τoιiτoυ κρΙoη τoυ

ΔIκαoτηρiου' αφo0 ακouoΘo0v oxετtκd o Eloαγγελ6α6 καl ot δlαδlκol, 1ωρi6 βεβαiω6
Vα αποKλεiετα| η εξ6ταoη αυτιi-lv ωg μαρτ0ρωv oτιg περlπτΦoεtg rδΙωg πoυ απαlτεiται

\w

παρoxη δlευκρlvioεωv επΙ oημεiωv τωv εκθ6oεωv πoυ d1oυv ηδη
σUVτdξε|, Στη πρoκεlμdvη περiπτωoη οl κληθ6vτεg ω6 μdρτυρεg κατηγoρiαg Bλdxoυ
η εκ μθρoυg αυτΦv

..l1]1.σ.:λιδα

με αριθ.

τη-c
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. .'ι::,

i.[{5Ιρlα

καl Mπdρμπαg ΔημητρroE ΕπιΘειυρητρlα _ Eλεγκτηg και
tsoηθ66 EπlΘεωρητηg

€λεγκτξ6

τoυ ΣΦματοE Eπlθεωρητιbν --EλεγκτΦv Δημ(lclrα6 ΔloΙκηoηg (Σ.E,E.Δ,Δ.)'
Ο| ο,]Τοio| π1';odβηoα'r ιrε 6λεγxο τrlζ.ιτερΙΟUσtακιlq
ι:ιιτilατι:αηq τoι] Kα] llγορΟυμεVζrιJ

Kr5κκα Λη;lητρiοιl. διτοlκο0 υ.παλλi1λου, Kαl .1ι]VfταΓαV

εκθεoη, ζητηoαv

vα

ατrαλλαγο0v

απ6

.Ιi1V

i(Ι ? 1l,J\'Ιr'.2'-2tΙ1:)
τηv ι:'ifταοη αι.;τιilv ιυg 1.lαρτ0ρωr'l,
cr.'

επlκαλoιjμεvol τηv.Ιτto τiιivω voμoΘετlκr1
ρ0Θμlοη. ΣημεlΦvεταl 6τt οl αvωτdοι,':
εξετdoΘηκαv ι,lg μdρτυρεq κατd τη δIdρκεlα τηζ τrΓjωτοβ.jθμrαq
δiκηg. Ev6ψεl τι..v
τιρoεκτεθivτιυv, τη6 τ;ερi ,lοiτoυ oιi1'lφιιvr1r,
γvl'b1l.1g li,ι! Γ:lu,αγγΙ:λε.i Kαi TΙlζ l]
πρoβoλη6 αvτtρρηoεωv ειι μ€ρoυ5 τωv δlαδΙκιυιr, lo Δlκαorηρtο
κρΙvεt οτI το αΙτηlrα

πρ6πεl να γΙvεl δεκτ6 καl vα απαλλαγο0v απ6 τηv εξ6ταοη Toυs
oΙ μαρτUρεg Mαρiα
Bλd1ou και Δημl1τρlog Mπιiρμπαg.

ΓlA ToYΣ ΛoΓΟYΣ AYTΟYΣ
AtlOΦl\INΕT.AΙ oτl δεv σUVTρεXε| λδγο1 εξfταoηζ Tωv ωζ
dvω μαρτ0ρωv Mαρiαζ Bλdxoυ KαΙΔημηTρioυ Mπciρμπα.

Kρiθηκε, απoφασiσTηκε KαΙ δημoolειjθηKε, αμεσωζ
σTo αl(ρoαTηρ|6 Τoυ, σε δημoσlα σUvεδρ[αση.

Πειραldg, 11 NοεμβρΙoυ 2015,

EΔPoΣ

[Vlετei 1t'1r7 α.rfαYγελiti
'TτροOllλθι

Ο

FΙ

ΓPAMMATEAΣ

Τrι{ τrαpci,ΙΤiivω

Tι1ΤrjρTrJ( ptiρτι'l[.iαg τil,|"

rαΓlfγζ,rliαq,, ι,

αTιoiρα$ηζ,
Oτ|cri:].; 6TιΙv

ρωτηθηKε απ6 lov Γ1ρ6εδρο γΙα τηv ΤαUΤ6TηTσ τoU, απαVTησε 6T|
ovoμdζετ(]; Χρι"loαvθο6 ΠAΖAΣ τclu |-lλΙel, γεvvηθηκε Λlδoρ[κt
Λοκρiδoq Το εΤoζ 1944 ,κατοlκεi οτcl XoλαργO Kα| ε[vαΙ Xρloτrαvilg

oρθ6δoξclc;. Tοv κclτηγoρo0μεVo γVωρiζεl απλιj.:g Kα, δεv ε[Vαl
σUγγεVη( τoυ. AφοU επ.λεξε Tov τιΤΙo ΤoU θρησKεUΤΙKOιj 6[lκοu,
oρκ[oτηκε στcι lερi, Ευαγγdλlo, l{αΤα Tc) ιiρθρο 21B l{,Πcrv.Δ.
ιξετ.ΙΟlliΚ, λuι l fΙ|Lι: (,, (]l
<1ι}1,ι;''

oi'.,,''' rτιlνια'ξιoι,lxcl9'δαooλriγοg, Χ!}ιiματtσ|'- li1r:υθινι.ιjι;

ΔαoιΔν Aι,ατoλriοis' Aττικη9 K(χt κατ6πιν, Ι.Ιειραια, ,ΙΙξερα rov

oελiδα τηg με αριθ. 553,5P,7l20i5
iieιι,Gtιυg
^-' /.'.
14 τ1
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κατηγoρodμενo. Σαν υπαλληλoq fiταν oκληρoq, ατεγκτog', Δεν ειxε μ!α....'.;;
ευπρoσηγoρ[α. Πoλλoi απ6 αυτodg πoυ ιρχoνταν στην Υπηρεσ[α μαq
ε[1αν εμπλακε[ oε καταπατηoειg, yωρig

iα ε[ναι υπα[τιoι. Τα

'..

τρ[α xρ6νια

τtoυ τjμoυν πρo,ioταμενog roυ δεv υπιjρξε περ[πτωαη

επιΙlνυμηg

ιiαταWελ[αζ. F,πειδf1 !κανα πo)λα xρ6νια oτην Aτrικιj , τoν fiξερα clm,
,Exω
o'υναδελφo.
μια πλι1ρoφoρηclη 6τι εyινε μεyαλoζ !λεγy'oq και δεv

βρ!θηκε περ[πτωoτ1 πρoβληματικη.

o

κατι1yoρoυμενog' Κ(ιι ι] j/ιjνΓi[j.α

τoυ ιjταν 8ημ6oιoι υπαλληλoι με δdo lταιδια. 'F'παιζε oντι'lq oτo
xρηματιoτrjριo. Δεν μπoριΙl να δκαιoλoyησω πoυ βρηκ9 τα χρiματα,
Βεβαιωνω π&ντωq oτι !παιζε στo χρηματιστf1ριo. F'μενα δεν με δανειαε,
odτε εyω τoν δανειoα. Ε'Ιyα ακodoει yια μια επιτυρμ{νη αγoρα ακινητoυ

απ6 πλειoτι1ριαoμo πoυ !κανε oτη Συρo. Aπo

κ!ρδη' Aρxικα

oι

εκε[

μπoρε[νατoυ tμειναν

υπηρεolεq !καναν τιg πρdξειq κατ,α[τηoη yια

απoχαραΚτηριoμoυq. Για παραδειyμα ερx6ταν καπoιog πoυ

ε[μ 4oo

τετραγωνικα μ!τρα και η πραξη γιν6ταν yι,αυτα τα μ!τρα. Mετα βγηκε
1ι[α εyκdκλιoq τoυ Υπoυργε[oυ'

yια να μην ταλαιπωρε[ται o κ6oμoq και

6ταν υπτjρyαν μεΥdλεζ εκταoειg oπoιl δεν νπηρyε πρ6βλημα, διν6ταν

εντoλη

να

κανoυμε μiα μεyα.λη περ[μετρo Και

χαραΚτηρισμoi, yια 6λη την !κταoη π.x.

,δεν

να κανoυμε

11

πραξη

ε[ναι δαoικα'. Στη oυνlxεια

τελεoιδικodoε η απ6φαoη και 6ταν ερ16ταν εναq πoλΙτηg πoυ ε[xε για

παραδειyμα διακ6oια τετραγωνικα μ!τρα μloα oε αυτι,i την !κτααη,

tπαιρνε αμ{oωg τa 1αρτ[. Μιλιλ γενικα και 6xι για oυγκεκριμ!'νεg

{yρ ακodoει αν δdνειζε ri δανε[oτηκε xρτiματα απ6
,Oταν
f1μoυν oτην
Ξ!ρω 6τι στo χPηLιατιστηριo εiμ εμπειρ[α.

εκταoειg, Δεν
τρ[τoυq,

Υπηρεo[α' δεν oυναντodαα πoλ[τεg εκτ6q yραφε[oυ,

η π6ρτα

τoυ

yραφε[oυ μoυ 6μω9 ηταν παντα ανoιxτfi. ΙΙ πραξη χαραΚτηρισμοιj τoυ

Δαoαρyη, y[νεται μετα απa ειofiγηclη υπηρεoιακδν nαραΥ6ντων τoυ

\W

.']
..;;!'.

]

{η^οtλδα ηg με αρι0.
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Aφod oυμεντρωoει τιq

ειoηγrjoειq

o

Δαααρyl1g,

ακoλodθωg Κανει τoυζ χαραΚτΙlριo'Lιουg' ΙΙ πραξη nαει oτr1 Διειj0υνoι1

ΔαoιΔν, ελ(γtrεtαι

o

φακελog ιtαι tl Λιε'ι'l(]ιlι,τι!r; ε:ιoηγε[ται εh-ε

τη,1

απoδoylj, ε[τε την πρooφυγιj πρog ιl1ν ΙΙρωιoβαθ7ιια Επιτρolτtj
με πραξη
τclυ Γενικo[ Γραμ1ιατ!α πoυ
iταν τοτε ο Προ,;ltdμενog τηg Διευ}tνoειιg

Για ην απ6φαoη τηg Πραlαlβα()1uα9' Ι;τιιτρalrf1g, iι[γgγιy1 ,
αναλoγα 11ε την αιτιoλoγ{α, ε[τε απoδoxfi, ε[τε πρooφυγιj στη

Λαoιbν.

Δευτερoβαθμια Επιτρoπτi' Ιζαπoια oτιγμη

ι1

απoφαoη τελεαιδικo,joε. Να

oημειωθε[ 6τι τ6oo oτι1ν Πρωτoβαθμια, 6oo Και
Ιiπιτρoπιj, ο Προεδρoq ε[ναι

σην

Δευτερoβαθμια

Δικαcsτ'ιjq..>.

ΠρooηλΘε ετΤoιΙεVη μdρTuραζ τηζ καTηYoρkΙζ,
η oπo[α
οταv ρωτηΘηKε απo τov Πρ6εδρo γ|α τηV ταUτ6τηTd τηζ, απdVτησε
oτl ovoμdζετα| AΘηvd KOYTΣOYMΠA τoυ BαolλεΙoυ,
γεVvηΘηKε
c,τo N. Mdρκloη ΦΘlΦτlδoE τo εToζ 963, κατolκεi oτov Π6ρo,
,1

περ|oXη Αoκ6λl KαΙ ε[vαΙ Xρloτlαvη oρΘ6δoξoE.

Τov

κατηγορo0μεvo γvωρiζεl απλΦE Kα| δεv εivαι oυγγενηE τoυ. Aφo0
επ€λεξε Tov Tι]πo τoυ θρηoκεuτlκoO oρκou, oρκioτηκε oτo |ερ6

Eυαγγ6λlo, KαTd το αρΘρo 218 K.Πorv.Δ., εξετdατηκε καl κατdθεoε
ilτl:

<Aντικατforησα τoν κατηΥoριιιjμενa ω9 Δαoαρxηq oι'o Δαο.αρxε[o

Π6ρoυ,

oι

πραξειg χαρα'Κτηρισμoιj γ[νoνταν μετα

απ6

ειcτηγjoειg

δαooλ6yων. Oι ειoηyιjcτειq y[νoνταν απ6 μενα και καπoιεg y[νoνταν και
απ6 τoν κατι1γo ρoυ 1lενo. Aπ6 τo 2'oo1' και γl,ετα yiνoνταν απo μtνα και

απ6 τoν κ, Zερβa. Για τo ακ[νητ'o του κ, Mαρ[νoυ Aλεξανδρακι1
απαγoρευ6ταν o απ()χαρακτηριαμΔq' yιατ[ oυpιφωνα
με απ6φααr1 τaυ
}'cF', απαγclρευυι.,ιν

a

απΟλ'α!.;.x.Κ1

l;γlιrliflη' l'. i ιj.]ξ'(ιil, πιτυ fi rα',,

εrrρ6κειτo να κριθodν α.ναEαoαιτ!ε''.' Τ.'t κτii)!(':
κριθε:[

τι.aι,

ι!

lroιl

ι:iyε ι:rνεγερ0ε! ε'xει

κατεδαφιoτlo και μ{xρι aημ:ρα δεν {xει αΜαξει κατι.

Ιi1-ιε[g

l6

η

οε).iδα πi5 μc αριθ, 553.5E71]Ο,l5 α.ι.jφαοηg τοii Ιhνταμε,,.οl,lc Fιocτcioυ

τ1^,6Νι,''..

συνεχ[ζoυμε να Υραφoυμε

τα πρ6στιμα'

ilλα

δεν

ιcαταβαΜoνται.

'''..':

Ι1

.;..

συνεργασια μoυ l.ιε τoν KατΙ]yoρoιJμενo ljταν καλfi. Δεν !δειxνε 5.,i: iti;..1
,,nr',aζ.i ιιrι

.-

l'lcι ιτn),)ftyρηματα,,ΙΙξερα
6τι πα[ζει ατa xρηματι<ττηριo και...' \: --;i
Λr'Ιr-'",..'..)..-.-^r'ιr-'..''-'ιι.."'':.'

oτι καπoιoι τoυ !διναν xρηματα yια να παiξει, τoν εμπιoτεdoνταν' Μ[α
φoρα τoυ !δωoα και εγιΔ yρτjματα, oτιg αρxlg τoυ 1999. Μετα oυν{xιclα
μoνη μoυ. Γ,ια την περ[πτωoη Ι(ατoικα ε[xα πει 6τι τo

tνα κoμ1ιατι ηταν

αγρoι.ικ6 και τo !να Κoμματι δαoog, Tην ειoηyηar1 την tκανα εΥΦ ιζαι την
πραξr1 την εξdδωαε o Δαoαρxηg, Δoθηκε xαρτ[ απ6 τoν κατηyορoιjμενo

yια τo Ξεν{α, θειΔρηoε η Διo[κηoι1 oτι τo ygρτ[ αυτ6 Eεν !πρεπε να
εκδoθε1 και ζfiτηoε πραξη xαρακτηριoμoi. To zoo6 η iκrαoη ε{μ
παραxωρηθε[ σε ιδιωτη. Tι9 περιocl6τερεq ειoηγrjoειg τι9 εiy,αμε βyαλει

μαζi με τoν κατηyoρoυμενo, E'γιb δεv τou κατ!0εoα xρτjματα, νoμ[ζω τα

!βαλα oτη χρηματιστηριακi1. Toυ βδωoα ιooo,ooo δρx και μoυ tδωoε
ι5oo.ooo δρμ τoν Ιoιiνιo' Στo Ξεν[α δεν ημoυν εyιb ειoηγjτρια. Για τoν
Ι(ατclικα, fi θα ε[πε τo [διo o Δαoαρxηq, τj αν ε[πε κατι διαφoρετικ6, θα
ηταν yια τυπικoιjg λ6γoυ9' λ6γω απ6φαoη9 τoυ ΣτΕ'. To zoo6 δεν ε{xα

xειριcτε[ εyω τo Ξεyiα, Aπo τo 1997 !ωg τo zoo9 πoυ !φυγε

o

κατηγoρodμενog, ε[xαμε yειριoτε[ πo}λ!q υπoθ!'oειg μαζ{, Aπ6 τo 2ooι

!κανε και ilλog oυν&δελφog ειoηyfioειζ καιyι'αυτ!q τιq περιπτiloειq δεν

ξiρω πολλα ιrραyματα' Για τo ακ[νητo τoυ κ, Aλεξανδρακη lxει βγει
αποφαor1 Διoικητικo,j Δικαoτηρ[oυ yια κατεδαφιoη. Δεν μπoρεi

11

απc5φαaη

ιoυ

Δικαorηρ[oυ να πει αν !να κτημα ε[ναι δαoικo' {)ταν

iδαloα τα xρτjματα στoν κατl1yoρodμενa, δεν ε[xα κdνει καπoιcl ιδιωτικa
clυριφωνητut6.

Δεν ξiρω αν καπoιoι dλλoι ε[xαν κανει. Ι7

πρdξη

χαραΚτηρισμoιi δημooιει)εται στιζ' εφημερ[δεq' oπoιooδηπoτε ixει
δικα[ωμα
αντ[ρμ1<lη

να

ιcανει αντιρρfioειg,

η Διειi1υνoη, {xω

lει

Αν ε[ναι δαoικd,

μπoρε:i

να

ι<ανει

τftoιεq τrεριπτcδoειg, Δεν ψωρ[ζω τι

17

η

oε7'iδα

Ι1ειραιcbg

.':1Ψινε

μαq.

ηg με αριθ.
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με τo πειθcιρχικ6. Για τιg πρ&ξειq πoυ ελtYχθηΚαν, ξ!ρω

[Ι Διειjθυνoη αν

θ!}νε,ι

κανει αντιρρησειq yια

τC( δασιι<α.

6τι

Σε μ!να

πανtωq δεν ixει !ρθει κavεig νσ. μoυ πε'ι oτι tδωoε yριjματα

aτ'(}ν

κατηyaρo'ιjμενa,>,

Πρooηλθε επ6μεVt'l μdρτUραζ Tllζ κατ.ηYoρiαg,
η orrοiα

6ταv ρωτηΘηΚε ατ16 ToV Πρ6εδρo γ|σ Tηv TαuT6TηTα Tηζ, απαvTησε

oτt ovoμdζεΤα| Φαvη TΣAoYΣoΠoYΛoY

τoU

Γεωργioυ,

γεVVηοηKε σΤoV Γlε!ρα|α το dτog 967, κατοlιiε[ οΤΟv Γαλατιi
ΤρoIζηviαE KαΙ εΙvα| Χρloτlαvη oρθoδoξog. Tov κατηi,oρ,lυιiμεvo
,1

γVωρiζε| απλΦE καl δεv εivαι oυγγεvηg

τoυ. Aφo0

επ6λεξε τov

Τ0πo ToU Θρηoκευτlκoιi 6ρκoυ, oρκiοτηκε oτo Ιερ6 Ευαγγιi'λlο, κατα
τo dρθρo 21 B K. Πolv.Δ. , εξετdoτηκε καl κατθΘεοε 6τt:
<Δεν ξ{ρω πoλλα για την υπoθεoη,

() πατ/ραg

μoιl,

o

Γειbργιog

Toαoυo6πoυλoq, πiθανε τo 2oo9. Εiyε ενα oικ6πεδo clτρε1ιματων oτην
7
περιoxιj Ι6νθι- Μπ!λεσι και τo πoιjληoε στoν Κ. Ι(αρανιαννη. Δεν

μoυ

ε[yε πει 6τι o Δαoαρ1η9 τoυ εixε ζ1τηoει
xρfitrιατα' Moυ

εiμ πει

απλιΔg

6τι 6rrιο9 τo ιrιjοε το ouc6rrεδc, τo rnιiληαε''.,,,

Γ1ρoor1λΘε επoμεvοg μιipτυραg Τr1ζ Κατηγoρiαg, o oτroiοE
6ταv ρωτηΘηκε απ6 TοV Πρ6εδρο γ|α τηv ταυτ6τητα τoυ, απαvτηoε

AvαoτdαloE ΔEMAΓKoΣ τoυ Nlκoλdou, γεvvηθηκε
oτo Π6ρo Tρolζηιliαg Πεlραlα Τo ετoζ 1966, κατolκεi οτο Γαλατα
6τl ovoμdζεταl

TρolζηvfαE Kα| εiVα| Xρloτlαv69 oρΘoδοξog. Tοv κατηγορoυμεvo
γvωρiζεl απλιbg Kα| δεV εlvαl αuγγεvηg τou, Aφo0 επfλεξε- τov
τι]πο του θρr1ακε,ι'lτtκclιi d,ρκοι,l, ciρκ[οτηl.ε οτο |ερci Ευαγγiλlο, r.ατα
τυ αρθρο 218 Ι.(.Ποιv.Δ,, εξετdiοlηκι: καl κατd,θlεοε ιiτl.

i3η

oελiδα τηc μc αριθ. 55].587i]015 απ6φαοliq του !!ενταμελοfq Γ.i..εicrν{,

Ι1ειραιδ-q
uΕiy,αμε

!να oικoπεδo πoυ iταν αγρ6q, κληρoτεμαχιo' απ6

παππoi Lιoυ πoυ τo ε|xε πdρει τo l88z απo πλειoτηριααμ6 απ6

l; Ιiι
"-,.i...

τo.u

.|.''''

ην . .]

Eθνικιj Tραπεζα, To zooι τjθελα να κανω μ[α yειbτρηoη και απo την
Υπηρεolα F"yyε[ων Βελτιωoεων

1ιoυ

ζrjτηoαν {να xαρτ[ απ6 τo Δαoαρxε[ο

.λoγικ0.
δεν θα lxειg
Υια να 1loυ διbooυν την c?δεια, Moιl ε[πcιν,
πρoβλημα, γιατ[ ixειg μΕαα ελι{q,, Πηγα oτoν
Δαoαρxι1g Π6ρoιl

ιαι μoυ

ι:,

ε[πε 6'rι Cα περd'oει να

πoυ ιjταν τ6τε

τa δει,

,Ι.Ιρθε

μt: τo

.Υια
ιδιωτικo τoυ αυτoκ[νητo Και μoυ ε[πε,
μια γειΔτρηoτ1, θα ooυ
διbooυμε ygρτi'. Π6ραααν δ!κα μ!ρεg

ι\ιl τι θα y[νει και μoυ λ!ει,

σoU

o

,δε

και πηγα παλι

oτo yραφε[o τoυ να

θα αoυ δωαoυμε τo yαρτ[, yιατ[ o yε[τoναg

Παπαγγελιjg φωναζει, βρεftε

τα με αυτoν'' O

πατ!ραq

Παπαγγεληg πι*oτηκε απ6 ι.aν δικ6 μoυ πατiρα Mκιiλαo Δεμαγκo να

,θα oτo
βγαλoυμε
βαζει φωτια και τoτε o γιoq Παπαγγελτj9 ε[πε'
αναδαoωτ!o', o κατι1yoρoυμενoq δεν μoυ ζτjτηoε xριjματα yια αυτrjν την
περ[πτωoι1,

Moυ κανει oμωg αyωγig για δυoφfiμηoη και με αυτlq μoυ

ζηταει xρηματα' Μoυ ε[παν διdφoρoι να παω oε καπoιoυq και να διboω

.κατι. Moυ !λεγε
μετα o καηγoρodμενog 6τι τo κτriμα μoυ δεν ε[μ

ελιiq, αλλα αγριελι!g. Πιbg y[νεται 6μω9 αυτ6, αφoιj τα δεντρα εixω'
;^,
iδια
καλυιl'η.
πεζo0λια: To l9BB εixαν δoθε[ πoλλlq dδειεg
1ιε

|ν4oυ λενε καπoιoι ψωατo[ μoυ'

ιyια

ην

φυτικrj

να βρειq λιJoη oτo πρ6βλημα ooυ,

nljγαινε oε !ναν υπουρy6', Toυg ακoυoα και τnjγα στoν Κ. Mπεντενιιbτη,

ο

aτro[og

ιlπ'oμνημα.

μoυ
.Γo

ζητr'1oε

oλα τα xαρrια yια να ετoιμαoει iνα clyετικ6
,

!μαθε o κατηγoρodμενoζ και εξεμανη και μoυ ε[πε, αν

υπηρxε pιiα περ[πτωaη να σoυ δωαω τo xαρτ[, τιbρα δεν θα ooυ τo διboω

τtoτi'. Δεν pιπoριil να πω Υια τoν καtηYoρoυμενo αν xρηματioθηκε. Στη
θ{oη Toελεβ!να txω
Ι(αραyιcτννηq

o

ilλo

μεo[τηg,

κτrjμα που ε[ναι oντωg δαoικ6 και μoυ λ.!ει o

,ααε τo Δαoαρxε[o oε
μ!να''

'

Tελικi

δεν

.,.

19 η, oελiδα τη.c

Πεiβ.α1cbq

με αριθ.

553,58712015 απ6φαoη9

..\;'\

ib!ilγjθηκαν τα κτηματα. Mε

'

του tΙεvταμελoιlg Εφετεioυ

τι

κριτηρια q'πoχαραΚτiριζε; o [διog τα
'|:1..'','.
,Ε,yoυν
,Ε,pιαθα
'; {;ε:eι
γ[νε.ι παντωg αδικ[εq.
μετα aτι dπαιζε oτo
χρt\ματιστt!ρι(''

,oτT!ν

f1ρθε κα'τι'j σΓn''.l τΓερ|οΥΙ,Ι1.,α.,1 δ]ει,
φLΥtνα(nι να ι!:xει

ευs!ρεια xρ$μαι.οq'' ηρ0ε με
πι!τρινo olι[τι oτa Γαλατα'

δαo.ικα'

Md)λaν'υ

[διoq

ξiρω κατι για δανεια'

a

Δ

!να

iil,α

αυτoκινητακι, Mετα !'φταoε να i:xt'ι
oτο clπ[τι τoυ,

6λα ι-α

κ'rιj ματα ε{νxι

τα απoχαραΚιljριoε' ιroλλd arρ!μματα.
πατ!ρα9 pιoυ Nικoλαοq Δεμαγκog

iyει

Δεν

6ντω9

καταδικαoτε[ για εκ7!ρoωoη. To Δικαoτιjριo oταν απoφαo[ζει, δεν ε[ναι
εκε[ για να δει τα κτ'τ.1ματα' ΓΙαραιηθηκαμε απ6 τι7ν υπoθεoη
oτo

Συμβoιiλιo τηg }iτrικρατε[αq γιαr[ μoιl ε[τrε ο ιc. Μn:ει,τενιιΙlτη(, .θα
xαctετε, ε[νcιι πoΜα τα λεφτα'' o ΙΙλiαq Mπ[oιαq ηταν αυ'r6q πoυ μαζευε
υπoyραφlg και {λεyε, ,εyιΔ θα ρiξω τo πριΔτo
β6λi, Mετα τα ανακ&λεclε
6λα' Moυ ε[πε εμ!να 6τι τακτoπoιfiθηκε η υπ6θεoη τoυ,>,

Γ1ρooηλθε επ6μεVot μdρTUραζ Tηζ κατηYoρiαg' o oπoiοg
oταv ρωτηθηκε απ6 ΤoV Πρ6εδρο γ|α Tηv ταυτ6τητα τoU, απdVTησε

oτl ovoμαζεταl EυdγγελoE KAPM|Pl-|Σ τoυ Avδρ6α, KατoIKεi σTo
Koρωπ[ oτη Λεωφ6ρo Λαuρloυ αρ'1 (2-2o xrλl6μετρo) καt ε"[vαt
Χρ:ιoτtαvoE oρθilδoξοg. Tov κατηγoρouμεvο γvωpiζεl απλιi-lg καt
tlεv εivαt oυγγεvr1E τοu. Aφοil επ.ελιξε: .Ιι]V .ι,ιjτ]ο τοι,] cli)Γ|1l(ειr'ilKοιj

ο6lκou, oρκ[οτηκε

οτo lερο Ευαγγελlo, κατα τo αρΘρο

K.Πolv,Δ., εξεταoτηκε KαΙ KατεΘεσε

21B

6T|:

<Ε[μ tρ0ει επιταγf1 oε μfνα απ6 την εταιρε[α ,Ιhυρoυπακηg' ,
εκδdoεωq.. . .' dι|loι,lgνoμiζω Jο'ooo ευριil'.Γην ε[xε διΔoε:ι o Ι(oκκαq'
oτoν Ι(oιlρoιlπακη yια να βyαλει ε1η'υι7τικ!'9
για μ[α πλαoματικιj ε:ταιρε[α

csτρoυ9oκαμιjλουq, γιατ[ ε[μ μαdρα yρf1μαrα και {πρεlτε να
μπoρloει
νιι τα οικαιc)'ογliο: ι. Ο Ι{cι:ρoι'rlιαι,ι19 για9'1ριΙlι'ιιrγε: απ(l τα πε7ρι\,\αιtι

με:

rLι

ι1

Θερμδi|λ μα:q.iδιυαε τηv εlιtτ'ωγli"

xρoνιατραβιiμαι

με' αυτη την υπo0εoη,

Ι:Ι

εltιταγf1 ocρραγ[oτι1ιcε' lιιl'lδεκα

υτo διαoτημα αυτo ixαoα και τo

20η oελiδα τηζ με αριΘ. 553,5872ai5

Πειραιiυg

απ6φααη9 τoυ Πεvταμελo6c Eφετεiοi,.,.;
|''

ttαιδ[ μoυ, Με πληolαoε

o κατηyoρoiμεvof και πηγαμε oτα Goodys,;

.....;::",'

,. . i1|i,..
.

.

Λ[εooyε[ων, μoυ πρoτεινε να τoυ δΔoω 5o.ooo,ooo δρy πoυ ε[yε νξ :
,πραoινα,
ι<ανει καπoια
, δεν ξ{ρω και τη νoμoθεo[α για να σαζ πω
ακριβιbq. Aπ6 αυτα παντωg ε[πε oτι θα βγαζαμε 5oo.ooo.ooo δραyμ!g.

Moυ !δωoε την εντdπωclη oτι αυτα πaυ !λεyε τα εννooιjoε,

Σl.η

οιlναντι1aη παρευρ[oκaντα^,' a αδερφ69 μο''l Ιι4ανΔλl1q ιΦ.ι

pιoιl

Aνδoiαq' πoυ lyρυν πεθανει, Ι"4oυ

ε[n:ε

o yιoq

oτι ιjταν δικo τoυ θ!μα τo πιilq'θα

tyει κανει μfiνυoι1,επειδf1 ixει λεφτα. To xρηματιoτηριo Και oι
cιτρoυθoκαμηλoι ηταν otαyτη oτα ματια^ Moυ ε[πε oτι θα βγoυν
.πραoινα''
Eyιb δεν
5oo.ooo ευρω oε διjo με τρειq μηνεq με τα
y[νει. Mαq

πρoyιbρηoα. Moυ πηρε την επιταγιj Και μoυ τo !λεyε η μητ!ρα μoυ να μη
τη διboω, Moυ πrjρε τo oτ!,λεxog και μετα ε[πε 6τι δεν μe τjξερε.,Hταν

iνα. πρoclωπo πoυ !πρεπε να liταν αφρog' Ε,γιb δεν lyω μiα δραxμη

oημερα και !ρxoνται και με κανoυν εκατoμμυριodyo. Ι(oυραcτηκα
διbδειcα

yρoνια, Υπαρyει αγωyi1 πoυ καταδικαoτηκε o κυριoq. Δεν ξ!ρω

Κατι yια τo ξενoδoyεlo

,Poros

Βeαch'.

>.

Στη σUvι:Χεια, μεTα απ6 πρoTαση Toυ

Eloαγγελεα,

αvαγvι,boτηκαv απ6 τov Πρ6εδρo δημoοlα oτo ακρoατηρ|o η ι]ε

αρlΘ, 28l15.1,-2014 απ6φαση ToU Tρlμελo0E

Eφετε[ου

Kακoυργημdτωv Πεlραld με Tα τTραKτlκd αυτηq KαΘωζ Kα|

Τα

ακoλoυθα εγγραφα, γIα Tηv αvdγvωoη Tωv oπo[ωv δεv
πρoβληθηκε Kαπo|α αvτiρρηοη:
1) l.{

με αρ' 21l ΑJ 2ο09 θκθεoη ελfγxoυ'

ττερloυolακη5

γ|α τov κατηγoρo0μεvo τoU ΣΦματo6
EπlΘεωρητΦv _ Eλεγκτιilv Δημoo[α6 ΔloiκηoηE, MαρiαE

κατdoταοηg

Bλdxoυ καl Δημητρioυ Mπαρμπα.

\w

.' ,...,. ':

.

,.-:.*..:

21 η oε},iδα τηg
Πειραιιbg

,

με αριθ.

.2) Γ1ivαKαζ

4 με

553,58712015 απ6φαoηq

τoυ Πενταμελofq Eφετεioιl

με αρ. ΟO27860017Ο4,
002101017427 Kα| oO231oΟO14o5

KΙvησε|ζ TωV

16Οοο2101ο336Ο,

)'ογαρtαo,μΦV τηζ Α|pha Barllι,
|..livακαE με κtvηοεlg'l,otJ

|.|ε

ορ. 010O,i01Ο34896 λoγαρlαoμoυ

Tilζ Aγρoτ|Kηc -T.ρdπεζα6 και 6531744943-78 λoγαρlαoμοu
Tηζ ΕΘVIKriζ TραlτεζαE,

4\

Το απ6 24.09-2007 υπηρεotακ6 oημεiο.lμα τoυ ΣΦματoE
EπtΘεωρητΦv - EλεγκτΦv ΔημoοiαE Δloiκηoηg πρoζ τoV
Εlδlκ6 ΓραμμαTεα τoU Σ'E.E.Δ.Δ., πoυ αφoρα δlεvεργηΘεioα
πρoKαταρKτlκη εξθταoη αUΤωV για δlεvεργεlα δωροδoκlΦv
τΓρoζ KαΤηYoρo0μεvo.

Τo απ6 31-12-2007 υπηρεotακo οημε[ωμα τoυ Σ'Φματog
EπlΘεωρητιbv - ΕλεγκτΦv Δημoο[αg Δloiκηoηg πρoζ ToV
Etδlκ6 Γραμματfα τoυ Σ.E'E.Δ.Δ., πoυ αφoρd δlεvεργεlα
oυμπληρωματtκηg εξdταοηζ γ|α XαραKTηρ|σμo0g εκταοει,'lv
ωg δαοlκΦv η μη.
o,,

To απ6 13-10-2ο08 υπηρεolακ6 oημεfωμα τoυ

ΣΦματog

EπlθεωρητΦv καt Eλεγκτιi.lv πρog τov Elδlκo Γ,ραμματfα
Σ.E,E,Δ.Δ., ]τοU αφoρα xαρακτηρIoμ6 ωg μη δαοlκΦv
εκτdοs,ωv οτtg θi.οεlg Pαtιllκoι, Ναuolαθμou, Zo0ρβ.r καi
Φαρdγγl τoυ
7)

.Ερωτα.

Τo ιlε αρ. πρωT. 2495 απ6

02-.12-2008 εγγραφo

Aττtκηg, γlα .Ιov αριΘμ6 πρdξεωv

Περlφ€ρεtαq

πoυ 6xoυv

εκδoΘεi απ6 το Δαoαρxεlo tIoρoυ.
B)

Τo με αρ. τrρωτ' 22911794 α.πo 2-1-01-2010 ιγγραφo
[1ερtq:f.ρεIαq Aττlκξ6, rTρoζ ΤoV κατηγoρo(μεvo,
r.ΟtVΟl , οιri')

η

(απαλλακτlκδ).

l'r

ιlμliιlμrι ll

οE ,Γoι,

Yτι

η

τηg

γ|α

ρεrl..it<o* ).,ιl1-tβυυλiου

To απ6 26-02-2007 δημooiευμα εφημερiδαE .Πoλlτtκd

10)

Θfuατα, σε βdρoζ KατηγορoUμεvοU.

11)

Τo απ6

05-02-2010 δημoοiευμα εφημερiδαζ

<To

Παραoκηvto>, σε βdρoζ KαTηγoρoUμεvoU.

12)

Τo απo

o1-o4-2o1o δημooiευμα εφημερiδαζ <To

Παραoκηvlo>, σε βdρoζ KαTηγoρoυμ6VoU'

13)

-Γo

με αρ.56712008

βo0λευμα ToU Συμβoυλioυ

Πλημμελεtoδlκιilv ΠεrραιΦg, (απαλλακτlκo

Mπετεvlιilτη

επi εγκληoεωE

γlα

κατηγoρoυμfvoυ

Εμ.
γ|α

oυκoφαvτlκη δυoφημηoη δlα τoυ τ0πoυ)

με αρ. 7950 απo 12-02-2008 dvoρκη κατdΘεoη
oυμβoλαloγρdφo τoυ |ωαvvη tt'ταoκα πoυ αφoρα

14)

t.|

.τc
TOV

σUvΤdKTη δημootε0ματoE oε βdρoE KατηγoρoUμεvoU,

15)

Τo απ6 17-11-2013 δημooΙευμα τηg εφημερiδα6

<Fl

Bραδυvξ τηq Kυρlακηg), σε βαρoζ κατηγoρoυμθνoυ,

16)

To απ6

19-11-2013 δημooiευμα Tηζ εφημερiδαg

<ΕλευΘερoτυπiα), σε βdρog κατηγoρoυμιlvoυ,

17)

Τo απo 12 dωζ

18-,10.2013 δημooiευμα

Τηζ

εφημερiδαg <ιl.]eΙ|enic MaiΙ>, oε βdρoE κατηγoρoυμθvoυ,
18)

To απo

22.11_2013 δημooiεuμα Tηζ εφημερiδαg

<Eλεuθερoτιlπiα>, γtα απoXαραKTηρloμδ oτη θεοη .Biδl,,
1ο\

H απo 04-06-2004 αvυπoγραφη αvαφoρα αγρoτιbvκαλλlεργητιi.:v Tρolζηviαq καt Σπετoιirv πρoζ Tov κ. Γεvrκδ
EπlΘεωρητη Δημ6olαE Δloiκηoηg, κατα τoυ κατηγoρoυμεvoυ.

ι

λ'...

k\

ι,/

2|.1 oελiδα
Πειoακilc
,: ..!.

..|'.20)

ηg με αριθ'
|-]

553,58712015 απ6φαοηq τoυ Πενταμελo69 Eφετεiου

απ6 12-7-2oo4 αVαφoρd.Uπ6μvημα

αYρOTωv τoU

Π6ρoυ τΤρoζ τo Γει,lκ6 Γραμ[,rαTfα Περ|φερε|α6 καl η αTΙ'6 2B'
6-2004 αvαφoρi{ ΤΙΩoζ βoUλι:ιJTfζ γ|α τO\Ι KαTηγοrJo0μlcvο,
21)

l,l ιτl'ιd

09-"05-2Ο05 i-γκλ11r:r1 Τ(,U κατηγορουμιvεlιι

εVωπΙov τOι, [Ξ|σαγ{ελ€ιnq

ΠλημμελεloδlκΦv Γlε:lραtlj'lq, οε

βdρog κατoiκωv Τr}ζ π.ερlΟXηζ γ|α τηv αT16 αUΤc](tζ ιJrι.lβOλη
Tηζ

22)

απo 1.r-7-2004 αvαφoρdg.

l.{ απ6 22-09.2003 ερΦτηση πρoζ τoUζ

K,K.

Yπoυργo0g: Εθvlκηg Aμυvαg, Πoλlτtoμoc, Γεωργiαg,
ΠερIβdλλovτοE Xωρoταξiαg
}(αΙ ΔrlιloσiωV .Ε:1.lγωιl,
olκovoμlfαq Kαt olκovoμlκΦv, Tαι.| βοιlλgμ11i |ι1αv.
MπεvτεvlΦτη αφoρΦoα Tηv αξloπoiηoη ToU PΦoικoιl
ΝαυoταΘμoυ οτov Π6ρo,

?-3)

Τo αvτlγραφo τoU με αρ' 111l2afi βoυ)ιε0ματog τoυ
Συμβoυλ[ου EφετΦv ΠεlραlΦg, πoυ αφoρα τη δ16ρθωoη τou
με αρ' 9712013 παραπεμπTlKo0 βoUλε0ματoζ.

24)

Τo φωτoαvτ[γραφo Toυ με αρ. 168/201O απαλλαKτ|Koυ

βoυλε0ματοg ΤoU Συμβουλioυ Eφετιi-lv Πεrραlιi-lg, γlα
κατr1γoρουμε:vο γlα ψει.rδfi βεβαiωυη,

25)

ii μi

αfr. τrtrrωτ. )- Ε.[;.Ιι'Λ,/ι:;. t:lι4Πiδη,i ατ.lιi 1l,.,Ι2.

2OCιi π.6,16οκληοη τoυ ΣΦματog EπlΘεωρητιilv

*

Eλεγκlι,bv

ΔημοoiαE Δro[κηoηg, πρoq Δ. K6κκα γlα παρoxη oτolxεiωv.

26)

li

ατ16 ?-4-10-2012 ivορκη εξfταor1 μciρτυρci t1λΙα
Mlxαηλt_l(οvιiμη αττδ τι1v Avακρiτρ|α τoυ Z, Tμηματοg

Aλεξαvδριι lJiηταoπo0λοu,
:;"7)

Ι

:

(,Ιl

ι,,i

l:J-()5 ;-1ι}ιrij ιivαq,.,1

[.|ριιilοiittιιilι, /lλι,ξιivδραg [ιlοιlαο0prl

,ι

i

]

;l-

.IΓρ()C

;.;γi;,1;.,γγ. lιl r'.;\

1i')v

κ' [:tοιlγγιiιι.ι-ι

Εφετιbv Πεtραtιi'lq, γlα θtοη o.τo αρxεiο κατηγορiαq οε βαροq

2+

η oεijδα

τηq με αριθ.

553

'587

l7a15 απ6φαοη; τoυ Ιlιr',ταμελο.5ζ

γ|α ψεUδη βεβαiωoη Kα| παραβαση .".
αvαφoρlKd με XαραKTηρ|σμ6 ωζ μη δαolkηg .'.'.

Kατηγoρouμεvou
KαθηKovToζ

εκταoηg 442 οτρεμμaτωv σTη θfoη

28)

Fl

.Zo0ρβα, ,Yδραg.

αΤ16 7.12-2a09 αvαφoρd ΤoU Εloαγγελfα

Πλημμελεloδικιilv πρog Tov K. E|σαYγελθα EφετΦv Πεtραtd,

γlα θ6oη oτo αρ1ε[o δtκoγραφiαg oxετικd με xαρακτηρtoμo
r,lr rrιlnnτιι.ιir ξvτrιrtnr τnlt Δ Krrnαιlldrrιln

29)

To με αρ. ττρωτ" 4731134 απ6 05.02-2ο09 6γγραφo
Tηζ Γεvlκηg Δtε0Θυvoηg Περlφf ρεlαE Aττlκηg, Kα| To

σUvημμεvo

σε αυτ6 π6ρtoμα

Tηζ

Eυμoρφiαg

Παπακωvοταvτivoυ γlα τo ΧαραKτηρloμ6 ακlvητoυ oτη Θεοη
.Pωolκo6 Να0oταθμo6, (απαλλακτlκo).

30)

To με αρ. πρωτ. Σ.E.E.Δ.Δ.i ΠΕ476 ατo 31-12-2007

θγγραφo τoυ ΣΦματog ΕπrΘεωρητιilv καl EλεγκτΦv πρog τηv
Elo.αγγελfα ΠρωτoδtκΦv Πεtραlα, Kαι η σUvημμεvη σε αUT6

ιiκΘεoη αvαφoρlκd με To ΧαραKτηρIoμ6 €κταoηg

oτη Θfoη

.Σφακoβo0vl,,

31)

H με αρ. πρωτ' Δ.Y. απ6 27-11-1998 εtoηγηoη πρo6
τo Δαoαρ1εiο Πoρoυ, γtα εκταoη 5.060 oτρεμματωv οτη

Θιioη Mεγαλo

Πoτdμr-Λεμovoδαοog

Kα| η

πραξη

1αρακτηρtoμoι1.

32)

Γ' Tρtμελo0g
Πλημμελεloδrκεioυ ΠεIραlιil6 (απαλλακτtκη γlα
F| με αρ. Γτ-794|2011 απoφαoη τoυ

κατηγoρo0μεVo γlα τrE πρdξεr6 τηE ιμευδoυg καταμηvυoηq,

ψευδoρκiαq μαρτυρα Kα| σUKoφαvτlκηg δυοφημ(oεω6 επi
εγκληoεωg Ntκoλdoυ Δεμdγκoυ).

33)

F| ατ16 18-10-2004 6voρκη εξfταoη τoυ μαρτυρα
Γει-ιiργioιl ΠαπαζαxαρioU στηv πταlοματoδiκη |ωαvvα
Στεργlo0λη,

'

'

δη

oε}"iδα
Πειραιrbq

].

34)

1

ηg με

αριθ. 553,587/2Ο15 απ6φαoηq τoυ ΓΙενταμελolig Εφετεioυ

H απ6 18-10-2004 σUμπληρωμαΤ|Kη εvoρΚη εξιiταoη

τoU μdρτUρα Γεωργiou Παπαζαxαρiou σTηV TTΤαlσ|-lαToδiKn
|ωαvvα ΣτεργlοOλri,

35)

l'j απ6

Ο5.Ο8-20C;z+ d,voρκη

εξθταο;i τclυ μdρτυρα

Δημητρiου T6λrα οτηv πTα,σμαToδIKQ |ωαιlιlα Στεργlιr(λη,

36)

απ6 15-10-2aa4 fvορκη εξι1ταoη τ'oυ μdρTUρα
lωdvvηE Kατωγlαvvdκη σTηv πταloματoδiκη |ωdvvα
|"l

Στεργlo0λη'

37)

H απ6

10-0B-2OΟ4 6voρκη εξεταση ToU μαρτUρα

Γερdolμoυ Mεγαλoγ6vη στηV πταloματoδiκη lωdvvα
Στεργloι1λη,

38)

}l απo

03.08-2004 f.voρκη εξfταοη τoυ μιiρτυρα

Ιωdvvη Tοo0ρη σTηV πτα|σματoδiκη Ιωdvvα Στεργloυλη'
?ο\
Ι-.| απ6 06-08-2004 tvoρκη εξεταo.η Tηζ
μαρτUρα
MαρiαE Aτταλ[δoυ cΙτηv πTαlσματoδΙκη Ιωαvvα Στεργlo0λη,
40)

H απo

02-08-2004 dvoρκη εξιiταoη τoυ μαρτυρα

Νlκoλdoυ Λημvαioυ στηv πTα|σματoδiκη |ωdvvα Στεργlo0λη,
41)
Τo με αρ. πρωτ, 120819-4-2002' ιiγγραφo τoυ Δημoυ

ΤρolζηvαE 1τρoζ

τC)

Δαo.αpxε[o Γ16ρoυ , γtα fκδοι:η τrJ:αξηg

καl Mdζι-.;μιτ ιlrηv
περlo1η BΙδl Τακτlκo0πoλη6 Tρlζηviαq καl η oυvημμtfvη
;ιτρακrr1βlcrμιl(; o.ri| Θ6<rri }'φcltlοβoυvl

εtοηγηoη δαooλ6γou A. Zερβo0 γ|α τηv KηρUξη 33 καr 428
oτρεμματωv ωE αγρoτlκΦv.
Δ'\
Tcl με αρ. .rrρωτ. 1tiΟ ατrδ 17^03.201Ο εγγραφο τoυ
Πταtoματοδlκε[oυ Ι1εtραlα., γrα δlεviρYε|ci .ΙTρoKαΤαρκτlκηg
εξεταoηE oε βαροq Kατηγ(iρoUμεvou γ|α αλλαγr1 πlvακlδωv
i.ιtιιlι.οφο;.l[αq Ι,(lΞ

zl3)

Te

cl

.;;οrιtvf1

:

,";.

. αrτ6 i| 1"05.2-('':j fγγρ:lφι',

..Εvoταoη6 .ITρaζ

Tr|V

,/1\Ι'ιlρρΙjΩειljγ

KCΙ|

Noμι:ρxiα Πεtρcltd, καlα τr1g 62.4l2ο0g

lo η r,ι).iδιι π1g 1ιε ι,ριc, 553.587//ι)]5 αποοαοηq του Πwταμε).o$q

Πειραιiυg

Lφετεiου
'r'τ.

τΙρdξηζ χαραKτηρΙσμoU εKTασηζ 29.465 T.μ.
*-:''
σTη θdoη,.;,
"T'
Nειi-lρεlo, με συvημμεvη TηV πρdξη XαραKτηρ|σμoυ, πoψi.,.'.. l],:...
Uπoγρdφε| η Aθηvα Koυταoιiμπα, Δαodρxηg

44)

Πoρoυ.

To με αρ, πρωT' ΔY απ6 18-03-2010

σημε[ωμα

Tηζ

Περtφ6ρεlαq Aττlκηq,

l':.

εvημερωTΙKo

πρoζ To

Γεvlκ6

Γραμματεα τηg Περtφθρεlα5 AττIκηE αvαφoρlκα με τo αττ6 46-2004 ιlτl oμvη.uα πoλlτιilv oε Βdρo6 κατnvoooυUενou.
45) Τo αρ' ΤΙρωT' 12909 απo ,10-03-2010 dγγραφo

με

πρo-ζ

ToV Yπoυργo

EoωτερlκΦv, Aπoκ6vτρωοη6

Kα|

|-lλεκτβovrκηξ Δrακυβdρvηoηζ, γ|α δlαβiβαoη ερΦτfiση6 τoυ

βoυλεuτη MαvΦλη Mπεvτεvtιbτη Kα| η με αρ. 697213-3-2010
ερΦτηoη.

46)

H απ6

08-01-2008 δlαταξη

ΠλημμελεtoδtκΦv'

τηζ

Εloαγγελlαg

γlα Θ€oη σTo αρxεio

€γκληoηE

κατηγoρoυμlivou γIα ουκoφαvτtκη δυoφημηoη δtα τoυ τ0πoυ

οε βdρog εκδ6τη τηE .Bραδυvηζ'γlα τo ω6 dvω δημooiευμα
oε βdρog κατηγoρoυμθvoυ,

47)

H με αρ. 1 απ6 ,18.Ο5-2005 Γvωμoδ6τηoη τoυ Mεtκτo0

Γvωμoδoτlκc0 Συμβoυλiou, ΤΙoU αφoρd εξ6ταoη καταγγελiαq

καταπdτηoηE δημ6olαE δαοtκηE fκταo.ηg oτη Θfoη BiδtMdζωμα ΤρoIζηviαg (ΣφακoβoOvl) γlα δlκαlιilματα Δημooioυ.

48)

με αρ. 17412011 απ6φαoη τoυ Tρlμελo0g Εφετεioυ
Πλημ/τιυv Πεlραtιb6 Kα| Tα πρακτtκd (καταδlκαoτlκη γtα
L.|

κατηγoρo0μεvo γlα παρdβαoη καθηκovτoE αvαφoρlκα 1-tε
εγκαταoταoη κεραiα6 κlvητηg τηλεφωviαE και η 167412011
απoφαoη Aρεioυ Πdγoυ πoU επ ι κ(lρωοε αυτηv),

49)

To απo

24.09-2007 υπηρεοlακ6 oημεlωμα

ΣιbματoE EπlΘεωρητΦv

_

kιΛ

Ν
\Δ/

EλεγκτΦv,

\vr

πρoζ Tov

ToU

Fιδlκ6

'".

'.

':

:

*..-,"
€'

27 η oελiδα
Πειoαιcbc

πiq με αριΘ.

553,58712015 ατ6φαoηq

Γραμματ€α ΤoU ΣΣEEΔΔ

του 11ενταμελo6q Eφετεiου

δtεξαγωγη

γΙα

dρευvαg

περ|oUσ|αKηζ KαTdσTαση(.

50)

απδ

Φιυτclαvτlγμlαφr:

οr1μεti'lματοE

τοu

fooδα (πλ6ov μtοθι:δοoiαg)
απo τη
51)

ΔoY

|-"1

-20Οt] f,KκαθαF]iiiΤιllοii

.]3-.1 j

,

δ,noυ δlαλαμβdιlοvτι-.:t

0qιrου6 641'71,1.7.1B δρα,γ1lιi:v,

Eλευoivαq.

απ.6 2'4-5-200? dγκληοη KατηγορoUμεVoU σε []αρog

Mαρ[voυ Aλεξαvδρdκη,

52)

To απ6 31-u-2a02 εγγραφo

πρo6 Tο Ε,
υπoβoλη

τμη1.:α

τηζ

ΤoU KαTηYoρoυ1lfvclυ

του Σιlμβοuλioιl τηE Ε:πlκρατεiαq
δlεvε:ργηθε[ααg

αTTo

γrα

αUτοV

πραγμαToγvωμloο0vηE oε κηρu1Θεiοα αvαδαοωτfα κ€ ταοη
206 οτρεμματωv στα Toυρκoβo0vlα Παλαlo0 Ψυxlκoιi,oπ'oυ
η

AΕ KEKPΩΨ εκμεταλλευ6ταv λατoμεΙo.

53)

|-| μηvυτηρlα αvαφορri τoυ Mαρivou Aλεξαvδρdκη
οxετlκα με τηv εκταoη οτα Toυρκoβo0vlα' καl εκταοεωEl oτov
Π6ρo.

54)

To

μlε

αρ. 7911-12.2012 ΦEK πou αφoρd αυτoδlκαlη

απoλυιτη κατηγoρouμfvou μετil Tηv
l rαρdβαοη κα0ηκciντοι,.

55)

TT|a

π,αvω καταδiμ:ri γlα

Ll απΟ 01-05-2004 μηvuoη Mαρivoυ

Aλεξαvδρdκη

εvΦπtov τoυ EroαγγελειυE ΠλημμελεioδlκΦv Πεtραtιil6' κατιi
κατηγoρoυμ6vou Kαt dλλωv υπα/ιληλωv Δαοαρxεioυ Γ1ορoυ.

56)

|-!

απ6 20-11.200G κατclγγελiα .- αvαφορil

Γ/lα6,livou

Aλεξαvδρακη εvιi-lπtov τoυ ΓεvικoO Επrθεωρητη Δημοοiαg
Δlo[κηοηc,

57)

iiι;lrδ

Li1"c7-2'.(},ι.J

r,:

μΟn,{.'.1.il'

ι'rYclt]iΟpιJ{ *-t'U],ιΙ'γ\.l.i.iιl,

|'oU MαJrivοu Aλεξαvδρuκr] 1|pι;1 .i,Οv t1ρoεδριi
KυβdρvηοηE r\. Σαμαρα.

,l

Γ]ζ

η oε)'iδα τηq
Πειραιιbq
28

5s)

l-^|

μιε αριθ. 553,587/2ai5 απ6φαcηq τcυ Πε,1',ταμε}"οilg

Eφετεiου;...
|::/..'

απo 16-01-2ο1o Avolxτη επ|σΤoλη τoU |δiou πρ6q

.
,

τοvΠρωΘυπoUργ6TηζEλλdδα6ΓειilργloΠαπαvδρθoυ

59)

|-l

απ6 05-12-2007 Avolxτη επrοτoλη τoυ lδioυ

τov Πρωθυπouργo

6ο)

|.{

τι.1g

με αρ.

πρoζ

EλλdδαE Kιboτα Kαραμαvλη.

576312008 απ6φαoη ToU Movoμελo0g

γ|α ακ0ρωοη πρωτoκ6λλoυ
εκδoΘiιrτoζ σε βαρog λ.4αρh:oυ

Πρωτoδlκεioυ Πεlραlιi:6,
δlolκητlκηg απoβολ.ηg
Aλεξαvδρdκη,

61)

H

απ6

4-6-2007 dκΘεoη

δlκαoτlκηE

πραγματoγvωμoo0vη6 ττ oυ Νlκoλαoυ Zαxαρlα επi ακrvητoυ
MαρΙvoυ Aλεξαvδρdκη, ωζ πρoζ τηv φ0οη αυτoιi (δαolκo0 η
μη).

62)

H με αρ. 1349Ι2010 απ6φαoη τoυ Τρlμελo0g Eφετε[oυ
Πλημμελημdτωv ΠεlραlΦζ Kα| Τα τΤραKτ|Kα (απαλλακτlκη γlα

απ6πεlρα εκβiαοηg ToU Kατηγoρoυμf'vr:υ οε βαρoE MαρΙvoυ
Aλ6ξαvδρdκη).

63)

H με αρ'

798012011 απ6φαoη τoυ

Πλημμελεloδlκεioυ ΠεlραlΦ6

A,

Kαl ιiκΘεo.η

Τρrμελo0E

πρακτlκιilv

(καταδlκαoτlκη γlα ψευδη καταμηvυoη, ψευδoρκiα μdρτυρα
καt oυκoQαvτlκη δυo,φημηση ToU Mαρivoυ Aλεξαvδρdκη o,ε
βdρog κατηγoρoυμ6voυ).

64)

'

t-|

με αρ.

889/2ο07 απoφαoη ToU Δtolκητlκo0
Πρωτoδlκεioυ Πεlραtα (απoρρlπτlκη πρoclφυγηg κατα

απ6φαοηE εττtβoληg πρoοτiμoυ δlατηρηoηg αυΘαtρfτou τoυ
Mαρ[voυ Aλεξαvδρακη).

65)

11 με αρ. 385t2oo4 απ6φαoη ToU Movoμελoυg
Πρωτoδlκεioυ t'16ρoυ (μεταβατlκo0) (καταδlκαοτlκη γlα

71 Ν.

παρdβαoη αρΘρoυ

Aλεξαvδρdκη)

998/1979

\\
, ,r,."'
\w

\..

n

\'\ (_/
lf /

vIα

Mαoivo

'

29 η oελiδα τηg
Πειραιιbq
' :i

,:)β6)

με αριθ. 553,5s7/2015

απ6φαoη9 τoυ Πε\,ταμελoιig Eφετεiου

H με αρ, Aτ-195212007 απ6φαoη

ΤoU

A, Tρlμελο0E

(καταδlκαoτlκξ κατ-dφεαη τriq 385/O4-αvαlρεθJεiιiα).

με ιιρ, Α1. 435712008 α.π6φαclη ,iι':u Α, 1-6,:rμελο0E
Πλημμελεloδlκεiou Πεlραlιi:ζ KσΙ Τα ττρακτlκd ιlυτηg

6r)

l.1

(καταδlκαoτlt.lη κατ-f φεοη μι:τ.αvα[ρεoη τηε:' Ι.l92l20Ο?).
6B)
Ι".{ με αρ. A,T. 432-64s-76B-951.119812010 αττοοαo.n

τoυ A, Τρtμελοιig Πλημμελεloδlκεioυ ΠεlραιΦE (απαλλακτlκη

γ|α κατηγoρo0μεvo καl αλλoυg υπαλληλou6 γlα
βεβαiωoη αvαφoρlκιi

To απir

69)

μt]

μlε

ψευδη

α;ιhlητο Mαρfvου Αλεξαvδρriκη).

αρ. πρωT' 2194l12-11-2aa2^ dγγραφο πρoq

τo Δαoαρxεfo Πoρoυ' τoυ δlκηγ6ρoυ Ml1dλη Γlαμαλdκη γtα

τα ευρloκ6μεvα κτ[οματα επi ακtvητoυ

Mαρivou

Aλεξαvδρdκη.

70)

Fl απo 16-12-2002 επloτoλη τTρoζ Tο Δαοαρxεio
Πoρoυ, τoU Ml1dλη Γlαμαλdκη (δlκηγ6ρου Mαρivoυ

Aλεξαvδρdκη),

71)

To απo

21-12-2004 oυμπληρωματlκo oημεiωμα
εvΦπlov τou Etρηvoδlκεioυ Kαλαυρiαζ * Ι-|6ρoυ, ετιi τηg
ilρoαφυγilE τoυ fuiαρ[voυ Aλεξαvορciκη κατd τοιl ιjil..αρ,
1

72)

32l 2003 πρωτoκoλλoυ

l.l απo

δl ol

κητtκη1ατrοβoλη g,

14-02-2005 α[τηoη αvαoτoληg εκτελfοεωg

εVΦπ|ov τou Δlolκητlκo0 ΠρωτoδIκε[oυ Γ1ειραtΦ6, κατd τoυ
591 12004

πρωτoκ6λλoυ ιπlβoλf1g ατιoζημiωοηg δlατηρηoηg

αυθαtριiτoυ oε δαοlκη θκταυη.
7ι\)

To απi, 30.05-2ο05

dγγραφο TΤρoζ Tο Δαοαρxεio

t.lορου, ατιο [..iiι;ρivι',-\λεξανδρακi,

3Οη oεi.iδα τη; 1ιε αρrΟ, 553.587/:(l]5 ιιπδφαοη; του Πεvταμελοιig

74)

To απo 30.05.20ο5 Uπ6μVημα Mαρivoυ Aλεξαvδρdκη

...'i1].i',/

εvωπ|ovτoιlEloαγγελ6ω6ΠλημμελεloδtκΦvΠεlραlωE,επi,
Τηζ ωζ dvω

75)

απ6 1-5-2oo4μηvυοηg

αUτoO.

l...'.-..-.i,,

κατd Tηζ Uπ, αρ|Θμ 33o9/2O,11 απ6φαoηζ εφεση τoU

l-|

Mαρivoυ Aλεξαvδρdκη εvωπ|ov ΤoU Eφετε[oυ Aθηvιi.lv
(αφoρd επ|δ|KασΘεiσα ΧρημαTiKη |KαvoτTo[ηση λoγω
ηΘlκηg
gr'ld1l6ι-l7ρq
Λnιl. Koκκα).
βλdβηs U'Iτερ ΤoU

76)

To απo

14-06-1982 εγγραφo

ToU ΔαoovoμεΙoυ
Mεθαvωv, γlα υλoτ6μηoη σε ελα|αγρ6
oτη Θdοη .Aρα

|

|ωργα.

77)

Τo

φωτoαvτiγραφo τηE ouμπληρωματrκηg αγωγηζ
KαKoδ|Kiαζ τoυ Mαρivoυ Aλεξαvδρακη κατα τηE Εlρηvoδiκoυ

Kαλαυρiαg εVιbΤrlov ΤoU Πoλυμελo0g

Πρωτoδlκεioυ

ΠεlραlΦg.

78)

F,l

απ6

1o-09-2oO,1 μηvυoη τη6 Eυαγγελfαg Kαρμiρη

πρoζ Tov Κ. Eloαγγελι1α Πλημ/κωv Πεlραld, oε

βdρoE

κατηγoρoυμεvoU γ|α 6κδooη ακαλυπτη6 επlταγηE.

79)

H

αρ' 78912006 απoφαoη τoυ Εφετεioυ ΠεrραIιb6,
αφoριiloα αvτlδlκiα μεταξιi Euαγγελiαg Kαρμiρη Kα|
μlε

κατηγoρoui.lιivoυ

απ6 υπ6λolπo oφεlληE ιiψoυE

5O,OoO

ευριi-l.

80)
81)

l-l με

αρ. 957l20o9 απ6φαoη τoυ Aρεiou Παγoυ.

l-] απo 23-05-2001 υπειiθuvη

δηλωoη

ToU

Koυρoυπσκη Aλιiξαvδρoυ, πρoζ τov κατηγoρo0μεVo, Ι|-oU
αφoρd τηv αlτiα ληψηE απo αυτov επιταγιilv f κδooη6
κατηγoρoυμεvoυ.

8?.)

μlε αρ' 2259t2a12 απ6φαοη τou A' Tρlμελo0g
Eφετεiοu Kαt</τωv AΘηvΦv Kα| τα πραKτlκα (καταδlκαoτlκti
|-{

γtα απατη με ιiγκλ.ηoη κατηγoρouμfvoυ).

Jlη

σελιδα τηζ με αρι(], 55].587,20lj απoφασηζ τoυ Πεvταμελoυq Εφετεioυ

Πε1ραιcbq

l83)

lδlωτlκo σUμφωvητ|Ko μεΤαξι ΔημητρΙoυ Koκκα καl
...,-]., Ευαγγdλoυ Kαρμiρη KαΙ αTroδε|ξη Trαραλαβηζ επ|ΤαγωV

l] ατr6 23.11"'2u07 μιiιrυτt1ρlα αv(]φοi)iΙ TCIU ΝlKoλαoιJ
Δεμ-αγκoυ προζ τov Eιoαγγελfα ΠλημμελεloδlκΦv Πεtρcild,

B4)

οε βdρog ΤtαvToζ UπεUΘrjvoU.

85)

l.l απ6

17-05-2007 tvoρκη εξdταοη τou μαρτυρα
|ωdvvη Σαμπαvη ΤoU Δημητρioυ' εvωπ|ov Επlθεωρητη

Ελεγκτη δημ6olαE δloiκηoη5 γΙα To
γειilτρηoηq απ6 Νlκ6λαo Δεμαγκo.
86)

t'.{

πρoζ

ToV

θf

μα τη6

αv6ρυξηE

απ6 27-02-2002 αiΤrlση του Nlκoλdoυ Δεμαvκoυ
Δημo Tρolζηvαζ, γΙα αv6ρuξη γεΦτρηoηg.

l-l απ6 22-09-2003 εκΘεοη εμφdvΙσηζ, τoυ Δεμdγκoυ

87)

Νlκoλdoυ πρog υπαλληλoυg τoυ Δαοαρxεioυ Πoρoυ πρoq

παρoxη δtευκρlvηαεωv o1ετlκα με Kατdλlψη καl εκ1ι1ρoωoη
εKTασηζ.

To απ6 01-12-2004 πρακτlκ6

BB)

αυτoψ[αE,υπαλληλωv

τηE Yπηρεoiαg Eγγεiωv BελτlΦoεωv oxετlκα με τηv αv6ρυξη

γεΦτρηαηg απ,6 l.ilκoλαo Δεμciγκo.
Be)

l] iiττi: 1 CI9.20ο1
,1

α['.

lli-ll| [.Jlκο/..riυιl Δε1lαγκου πρog

Δαoαρ1εio Πoρoυ, γΙα ΧαραKTηρroμ6 iκταoηg 4.056 τ.μ, oτη
Θdoη ΛαΘηρdλωvo Tρolζηviαq.

90)

Tο απ'o

ο,1-,10-2001 ιiγγραφo TTρoζ

τo Δαοαρ1ε[o

Πoρoυ' ToU Νtκoλαου Δεμdγκου για

επ|Ci:Tρoφη

δlκαloλoγητlκΦv.
e1)

t-Ι μtε

αρ. Βτ.2067'

Βτ-242712"01,1 απ6φαoη τoυ B,

Τ1:tμε/ιο'Jc, ΓΙλι,11't1.;ελεtοΙilκεir;ιl
ΤTραKlΙKd]r (απαλλclκτtκιi

Ι'lι

iι.)ιΙl(i]E ι.iα| Ικθεclη

νιlα παριiβαοη

καθηt..clvτo6

Ι η oελiδα τη'q με
Πειραιcbq

αριθ.

553

KατηγoρoUμεvoU

'587

Da15 απ6φαοηq το1) Πε1',ταμελ^δ-q

γ|α

.

..|...'

ΧαραKτηρ|σμ6 εκταoηg lΦJ:

αναδαo,ωτι1αζ ΤoU NΙKoλdoU

92)

}.]φετεic.υ,

ΔεμdγKoU1

;.,

l....'....',

.

.

-

.,

Fl με αρ' AT-5536/200g απ6φαoη τoυ A' Τρlμελorjξ'' .' "-i-:
Πλημμελεloδlκε[ou ΠεrραlΦE Kα| €κΘεo.η ττρακτtκΦv

(καταδtκαoτlκη

γtα παρdvoμη

εκ16ρoωo.η

σε

βαροg

Νtκoλαoυ Δεμdγκoυ).

93)

H με αο. 166512007 fκΘεοn πρακτlκΦv oυvεδ{:lαοεωg
τoυ Συμβoυλioυ τηg Eπlκpατεiαg , γlα παραiτηoη απ6 αiτηoη

ακ0ρωoηE πoυ εi1ε υπoβαλεl o Νlκ6λαoE ΔεμαγκoE).

9|4) Τo με αρ.28574Ι1882 ouμβδλαlo Δεμdγκσυ.
95) Tα απ6 1974 _ 1988 εγγραφα αδεlΦv απo

τo

Δααovoμεio Π6ρoυ.

96)

H απ6

24-05-2007 εγκληοη τoυ κατηγoρoυμιivoυ
εvΦπlov τoυ Eloαγγελ6ιlg Πλημμελεloδtκιi:v AΘηvΦv.

Aκoλo8θω6 αvαγvΦoΘηκαV o| πρoαvακρlτlκ€g

απ6

6-1 1-

2009 καταΘεσε|ζ Tωv μαρτυρωv Eμμαvoυηλ Kαρμiρη καl Avδρfα
Kαρμiρη, λoγω τoυ επloυμβαvτog θαvdτoυ τoυ6.

AvαγvΦοΘηκαv επ[oηg Xωρiζ vα πρoβληΘεi κdπolα
αvτiρρηoη Kα| Tα εξηE iγγραφα, τα οπo[α πρooκoμlοαv σTo
Δlκαoτηρlo ol o.uvηγoρot τη6 πoλtτlκηs αγωγηs καl o ουvηγορog
τoU KατηYoρoυμεvoυ:

(Πoλlτlκη Aγωγη)

1)Fl με αρlθ, πρωτ. 160127-2.1996 Πρdξη Xαρακτηρlομοιi
,ΕκταoηE
τoυ Δαοαρxεioυ Π6ρoυ.

2) To με αρlΘ. πρωτ.

56051140122-1-2015 dγγραφo τoυ

Δαoαρ1εioυ Πoρoυ, ττρoζ Τov Mαρivo Aλεξαvδρdκη, με oυvημμdvη
την 74813-6-2014 απdvτηοη τηg ΓεvlκηE Δlε0Θυvoη6 Δαοιi-lv.

w-

33 η oελiδα τηg
Πειρακbq

με αριθ.

553,587/2015 απ6φαoη9 τoυ Πεντα1ιελoιiq Εφετεioυ

.::: 3) ι-l με αρlΘ. 1rρωT. 07l^^ΣlΠo1498|4-12-1997 Πρdξη
,-.lx,eiρακτηρloμc}ιj ,EKτασηζ ToU Δασαρχεiou Π6ρoυ, σTη Θfoη
,

.

ir

r'

.Kdμποg

4)

Tρolζηviαg,,
|."i

,Eκταoηq

με αρiΟ. πρι.:τ, 860111-6.1998 |"Iρdξη

Xαρακτ11i,liο1',lου

τoυ Δαοαρxεioυ Π6ρoυ, οτη Θιiοη .Φo0oα' Π6ρou.

5) |-l με αρtθ, πρωτ. 1383/7-8-.1998 Πραξη Xαρακτηρroμo0

.Εκταoηg

ToU Δαοαρxεiou Γ1oρου, σTη 0θοη

.Xαοdvl,

Tακτtκo0πoληE'

6) l-l με αρlΘ. πρωτ. 1641l21-9-1998 Πρdξη Xαρακτηρloμo0
-Εκταοηg
τou Δαoαρ1εioυ Πoρoυ, oτη θ6oη .Aγ. ΓεΦργlοg"Aγ.
Θε6δωρol, Kυψfλη6 καl KoυvoυπEτοα,

7) l-l με αρlθ. πρωτ. 18ο7/8.10-1998 Πραξη XαρακτηρloμοO
.Εκταoηg
τoυ Δαoαρ1εioυ Πoρoυ, oτη θ€oη .Kαζαvl-ΔρατofΤκo,
Mεθdvωv.
8)

Ι-.|

.Eκταoηg

με αρlΘ' τρωτ. 2131l27-11.1998 Πραξη Xαρακτηρtoμο0

τι:υ Δαoαρxεiou Πορoυ, oτη Θ€oη .Mεγdλo Πoταμr-

ΛεμovoδdooE,.

9) }l με αρIΘ. πρωτ. 756/15-5-2000 Πρdξη Xαρακτηρloμo0
"Εκτααηg τtlυ Δαoαρ1εioυ Γlορου, οτη Θ6oη .Στεv6-l.'.γ. Στfφαvog'
Ιloιloυ.

1ο) l-l με αρrθ. TΓpωT.
.EκταοηE

185aΙ23-9-2a02 Πρdξη

Xαρclκτηρloμoιj
τoυ Ιιαoαρ1ε[oυ Πoρoυ, σΤη θεοη
.Σφακoβofvι
καt Mdζωμα, Τρolζηviαg.
11) Fi με αρtθ. ττρωτ. 1;)01l1-10-2002 |-1ραξη Χαρακτηρ:lομclu
,Eκταoηq
.Mεταμ6ρφιυοη,
τoυ

Δαoαρxεiου Πilρου, σΤη Θ6,oη

Τακτlκouπoλη g Tρotζηviαg.
1;i)
.Γ..ιιται:ηg

ιl ιiι

,llρι;.l,ι,

1s2''i!4 1ι)-2Ο02 |.Ιραf,η XΟρι:κ', 1.;il1ρ1.1;;':
του l.ιαcταρxεiclι.l [1δριlι.l, οτη θεclιi .tiλuxor; l{αλλι:vιir,,

Tρolζηviαg,

ι:ρ.:ts.

14) F| με αρlΘ. πρωτ. 1514-1-2005 tlρdξη XαρακτηρloμoΟ
.Eκταoηg
.Δ6ρlζα,Tρolζηviαg.
ΤoU ΔασαρΧεioυ Π6ρoυ, στη Θεση
15) H με αρ|Θ. πρωτ. 157115-9-2007 Πραξη Xαρακτηρloμoιi
,Eκταoηg
τoυ Δαοαρ1ε[oυ Π6ρoυ, oτη θ€oη .Σκ6ρπα, Δρυ6πηg
ΤρolζηvΙαg.

16)
.Εκταoηg

l-1

με αρtθ. πρωτ. 25915-2-2008 Πρdξη Χαρακτηρloμo0

τoυ Δαoαρ1εioυ Π6ρoυ, oτη Θ6οη

.Kαλλovη'Tρolζηviαg.

17) l-{ με αρiΘ, πρωi. 1370l1.7-2008 ΠρdξΠ ΧαρακiΠρioμoΟ
.Eκταoηg
.Kαoτ6λl, ΣπετoΦv,
τoυ Δαo.αρ1εioυ Πoρoυ, oτη θEοη

18) H με αρlΘ. πρωτ. 624Ι24-3.2009 Πρdξη Xαρακτηρlo,μoυ
,Eκταoηg
.NεΦρεto, Πoρoυ.
τoυ Δαoαρ1ε[oυ Π6ρoυ, oτη Θ6oη
19) Fi με αρlΘ. πρωτ. 2167l6-1a.2009 Πρdξη Χαρακτηρlo.μoυ
,Εκταoηq
.BαΘ0-Mεγαλoxιi.lρl,

τoυ Δαo.αρxεioυ Πoρoυ, oτη θ6οη

MεΘαvωv.

20) ι-{ με αρlΘ. πρωΤ.
.EκταoηE

2357123-10-2009 Πραξη

τoυ Δαo,αρ1εioυ Π6ρoυ, σTη θ6oη
Xαρακτηρlo.μoU
.Mεταμ6ρφωoη' Tρolζηvαg.
21)

,Eκταoηg

F{

με bρlθ. πρωτ. 2479t6-11-2009 Πρdξη Xαρακτηρloμo0

τoυ Δαoαρ1εioυ Πoρoυ, oτη θ6οη .Σκαλα Kαλλovηg,

TρoIζηvαg,

22)H

,EκταοηE

γlε

αρlθ. πρωτ. 248219-11-2009 Πρdξη Xαρακτηρlομo0

τoυ Δαoαρ1εioυ Π6ρoυ, oτη Θfoη

23) ι1 με αρrΘ.
XαρακτηριoμοΟ

.Eκταoηg

.Ψηφτα, Tρolζηvαg.

ΤTρωτ. 2632127-11-2009 Πραξη

τoυ Δαoαρ1εioυ Π6ρou, στη

.Xηρωμα-Σto0ρo, Mεγαλoxωρioυ MεΘdvωv,

Θ6oη

.

.

;-

1ξ 11
JJ
|ι υcΛLυιΙ
ιΙιζ με αρι0. 553,587/2Ο15 απ6φασηζ τoυ Ιlεvταμελo{g Εφετεiου
^c1iλΛ --

.Πειραιιilg

αρ|Θ. πρωτ.
.: 24) |-l με
,EKτασηζ

Χ.αρακτηρloμo0

27}7t15-12-2oog Πρdξη
ToU Δαoαρ1εloυ Πoρoυ, στη θdclη

- .Φo0oα, Αvω Φαvαρioυ,Tρolζηvα<,
,37217-4.2c11
25) F{
αρlθ.
,Eκτααηg

26)

.Εκταoη6

πρωτ.
με
Πρiiξη XclρακlηρIoμοιi
τoυ ΔαααρxεΙoυ Π6ρoυ, oτη Θfoη .Ψξφτα, Tροlζηvα6.

με αρlΘ. πρωτ. 46117-4-2011 Πριiξη Χαρακτηρroμo0
τoυ Δαoαρ1εioυ Π6ρoυ, oτη θfoη .Kαρατζα, T'ρol(ηvα6.
F1

27) H με αρlΘ. πρωτ. 1127t16-B-2o11 Πρdξη XαρακτηρloμoΟ
.Eκταoη6
τoυ Δαoαρ1εioυ Πoρoυ, ατη Θdoη .ΘεoδωρoπoυλεiκαKαρατζd, TρolζηvαE,

2B) Fl με αρlΘ. πρωτ. 503112-5-2011 Πραξη Xαρακτηρroμο0
.Εκταoηg
τoυ Δαoαρxεioυ Γ1oρoυ, oτη θfoη .Krdφlζα Δρυ6πηE'
Tρolζηvαq.

29)

-Eκταoη6

πρωτ. 781114.6-2011 Πραξη XαρακτηρloμoΟ
τoυ Δαoαρxεioυ Π6ρoυ, οτη θfoη .Λdκα, Aγ. Eλ6vηg,
F| με αρlΘ.

Tρolζηvαg.

3ο) H με αριΘ. πρωT.

2112t21-12-2o11 Πραξη
Xαρακτηρtoμo0 ,Eκταoηq τoιl ΛαoαρxεΙou Πoρoυ, σTη Θεoη
.Φo0oα,Ποoou'

(Yπερdo,πloη)

1)To με αρlΘμ6 πρωτoκoλλoυ 82211-7'2002 εγγραφo τoυ
Δαoαρ1ε[ou Π6ρoυ(oφnρ.λ XαραKτηρ|σμ6 απαλλoτρtι-l.,lΘε[ι:αg

απo τov EoT εκταoηE (ξεvoδoxεio ΠoPoΣ) με

τr1

οε

αυτ6

ουvημμεvη με αρlθμ16 298/85-20Ο1 Γvωμloδoτηoη τoυ Ε.Tμηματοq
1r.'il Ι{ο; r1KgιJ ).l ,ilβο:l ,ο:.l τ, , |i[' l ιι.;)'
2

)

t-i

μl

ε αρlθ μd: 202.9

l 2.i'1 1

4 ιπτilφαιl η

lο

υΔ

Αθηvιi.lv (Aκuρωτlκ69 Σ1ηματroμ69, Τμημα

l

ι,ι

t

κt1 τt

κo U

B.) γlα

ι::

q)εTεi|)U

ακΟρωοη

36η

οε),iδα τη-c με αριθ. 553'58712015 απ6φαοηq τoυ Πενταμελo0g Eφετεiου

Πειραιιbg

,./:'.

uΙT6φασΓlζ KiiριjζΓιζ ωζ αvαδασωτ.αζ εκτασηζ οπου το

ΞEΝ|A(ηδηANGEL)

'

ξεvοδοiεiο ..

.-:. ..1..

3)To με αρ, 1 απ6 8-1-201Ο ττραKτ|K6 τoυ ΠρωτoβαΘμioυ.
Yπηρεοlακoιl Συμβoυλioιl Yπαλληλωv τηE ΠερlφfρεΙαζ AτT|Kηζ
(απαλλακτlκ6 γ|α ΚαTηγoρo0μεvo)

4)H απ6 16-12.2002. επ|στoλη ToU δ|Kηγ6ρoυ τoυ Mαρ[voυ
Aλεξαvδρακη, Ml1αηλ Γlαμαλdκη πρoζ To Δαoαρxεio τoυ Π6ρoυ.

EπioηE με αiτηoη τoυ oυvηγ6ρoU ToU κατηγoρoυμfνoυ
αvαγvΦoΘηκαv ol απo 17.12-2009 καt 10-1 1-2011 πρoαvακρlτlκ€6
καταθθoεtE τωv |-lλ[α Mπiolα καl Kωv/voυ Kυρtακ6πoυλοU Kαt η

απ6 15-4-2013 πρoαvακρtτlκη κατdΘεoη τoυ Kωv/voυ Mπαλdφα.
Σημεlιilvεταl 6τl ol μdρτυρεζ πoU αvαφfρovταl παραπαvω
κληΘηκαv dvαg-6vαE καl αφo0 εξετdoτηκαv πρoφoρrκα, 6μεlvαv
oτo ακρoατηρ|o Kα| 6τl μετd απo τηιl κdθε μαρτυρiα o Πρoεδρoq
εδlvε τo λ6γo oτov Eloαγγελεα, oτoυg Δικαoτ€g καΘΦE Kαl σTo
oυvηγoρo τoU Kατηγoρoυμιlvoυ' γlα vα απευΘιivoυv ερωτησεlζ, αv
εixαv, πρog τoυ6 μαρτυρεg, καΘιi.lg Kα| σTov κατηγoρo0μεvo, αV

εixε κατl vα παρατηρηοει ξ vα υπεvθυμioεl. Eκεivol δε υπ€βαλαv
ερωτηoεlg καl ol μαρτυρεq απαvτoΟσαV στΙζ ερωτηoεlg αυτ€g,
6πωg

o,τηv κατdθεoη τoυ κdθε μdρτυρα αvαφfρεταt.

Kατ6πlv

o

Πρoεδρo6 καλεoε

τov κατηγoρoιiμεvo

Vα

απoλoγηΘεi Kα| o KατηγoρoυμεvoE ατroλoγo0μεvoE εiπε:
<Διoρ[oτηκα

τo

1985 και μlyρι τo 1994 ημoυν

,

με

αιiμβαoη

ιδιωrικoιi &κα1oυ και tτoι μπoρodoα να ερyαζoμαι εξωτερικα

ωg

δαooλ6γoq. Δεν ερyαζ6μoυν oμω9 πoτ! oτην περιoxη oτην oπo[α εlyα
την υπηρεσιακf1 ox!αη, Για παραδειyμα 6ταν ε{xα την υπrlρεσιακi oxβoη

oτην Aνατoλικη Aττικη ερyαζ6μoυν oτη Δυτικη Aττικη, Τa ryB7
εργαζ6μoυν oε μ[α εταιρε[α y'αλυβα και o τ6τε εργoδ6τηq μoυ' μoυ

, .

,

37η oελiδα τηc με αρι0.

553,58712015 απ6φαoηq

Ι1ειραιcbq

τoυ

Πεντιτμε},or1g Eφετεiου

'Ι1κτoτε τιq
ε0ωσε
iξωoε μετoy{ζ
αντ[ αΙιotβηζ,
αμotβiζ, ,F'κτoτε
τιq oικoνoμ[εE [ιoυ τιζ εβαζα oτo
μετoχεζ αντι

Aρμκα oι

'yρηματιoτηριο'

oικoνoμ[εq

μoυ ηταν περ[πoU

4οo.ao()

ριbτεq μετoy'I
'χL ζ'

!φταoτιν ατL:o 7-ιζ'5a δρ;αxμi:9 σιιζ.tΟ.ο{)ο δραxμ!g,,Ιo

Ψ91t

1ιονιμolroιτjθηκα, {,κλειaα τα βιβλ{α LιoιJ Ιζctι πfiγα aτoν Πoρo, }fuι,ε[q
εκτ69 απ(l τ{) στενa oιΚoΥενειακo Κοiι φι)'υ{i) 1'ιoυ περιβαλλoν διν
ψ6ριζε:

την ενασχoλIγoιj 1ιoυ με τo χρηματισcιiριa' Aν δε διν(lταν !κθεση των
η
,Εται
ελεyκτtbν καVεΙ,' δε θα
την εναcr16ληorj

γιλριζε

μoιl αυτη.

μαθειlτηκε, Δεν υπτjρxε περ[πτωoη καμ{α να δ!xτηκα, α)λd odτε και να

ζjτηoα loται και iνα oεντ'

απ<\ κd.n:oιclιι.

Στo iγγραφo.'απ'αvτηoτ1 yιcι τa

ξενoδoyε[o Ξεν[α' εyιb ε[πα, οτι αφοιi ιι.ναφ!ρει ι.ο Noμικ6 Συμβo'jλιο
τoυ Ι{ρατ.oυg 6τι

lxει

riδη

yαρακηριoτε[, εyδ

δεν μποριb να απoφανθιΔ,
,καταθεoτ1_

Tα y'ρf1ματα πoυ φα[νoνται στoυζ λoyαριαoμodg μoιl ε[ναι

ανi.ληι!η,,
y,γlη 1ιατ ιoτη

Ta τελικo

απoτ!λεoμα, εκτ69 απ(l

τη

y'ρoνιd

1:oυ

ρ{oυ πoυ ηται' 12o,o('o μ-ε ι6a.ooo ευρω, τιq αΜεq yρoνιlg

ηι'αν τα χρηματα καπoιoυ oικoyενειαρxη, δηλαδη yιiρω oτι9 5o.ooo
ευρω, crro τ!λog Δεκεμβρ{ου, αε 6λα τα βιβλιαρια. Στo π6ριoμα
gιγ6r.φ!ρclυν τ,α

ιllroλoιlτα τι1ν

jl'l

Δεκεμβρiου εκαoτoυ trcυq. Ι.Ιoλλo[

λογαρ,ιιci1ιcli ι:[.,αι μηfiενιι<ο[,,Ι,6ιε

μi. ι'o

χρΙ1!,1αι'ιciτ'fiριo tr.ι,oΙγαi'ιε

πclΜodg λoγαριαoμoυ5', Ι'ια παραδειγμα, μαθευoταν 6τι η εταιρε[α
ΛΛTLΙζ κfrνει αιJξηoι1 μετoxικoυ κεφαλα[oυ oτην T.ραπεζα Aττικrj5',
πηγα|να1.ιε'

και αvolγαμε λoyαριαa1ιo a'Γη συyΚεκριμ!νη τραπεζα, ,Ι1ταν

επ[oηq' Eυo λoyuριαoμa[ αn6 τα καλcrντα των τrαιδιιbν

μoυ Kαι καπ:oιoι

λoγαριααμo| τηq. yυνα|καq μoυ με τιg' αδt:ρφ!g ιηg'

Mlxρι τιl l99B

επενδυ0:[rε στo χ[ :!1!1α1:ιoιηριο, Aπ6 τo Ιq9q αρyιoε το παιw[Eι' Mιiyρι τo
l9gB εi;1α 7ιετ'oy'iι' .l.;lαn.ε:ξιi'lι', ι'oυ|!.n:αvrι rGι ι'ηι,' ;[.,. Tιl ιll;κolτε:διj c.,ι.ι,
Γ'α.λty.ιo:,

εκ'ταoει'i;'

!ξι

aτ

ρε1ιματ0)'i

'

1ο cxγ6ραοο, ι.'πrα εκατογιpιdρια

38η οελiδα τηξ με αριΘ.

Πειραιι,υc

553,587/2ο15 απ6φασηζ τoυ Πενταμελo{g Eφετεioυ
,;

δραxμiq. Απo εκε[ και πiρα cryoραoα τo 2ooo τo αΚiνητo τηq Συρo
πλειoτηριααμ6. To αyρoτεμdxιo oτl7ν Πρ!βεζα ηταν μεyαλo,
oημcwτικi1g αξ[αg' Στη Συρo ηταν

o κoυμπαρog μoυ, o

ε[xαν ανtβει oι αξ[εq μoυ στo 1ρηματιoηριo' Και μoυ

{να ακ[νητ.o

,

καταπληκτικιt1 ευκαιρ[α

[lε'
.'....-;,
ilλα 6μ

oπo[og ηξερε

oτι

λiει oτι υπαρyει

στα 4o.ooo.ooo δραyμ{g. oι

ελεyκτig δεν !λαβαν υπ,6ιllη τιq αναληιpειg lroυ iκανα,6ταν πηγα oε
αλλη xρηματιoτι1ριακξ εταιρε[α. ,Εκαναν παραδoμq και απ!'κλειoαν
αγoραπωληo[εg.

Mε καλεaαν για

εξηγjoειq ακριβcbg την επoχη πoυ

αρριbmηcε βαρια o αδερφog μoυ, o oπo[og π!θανε μετα απ6 !ναyρoνo.
,Eτoι,

ενω αρxικα ε[xα τεθε[ σε αρy[α' 6ταν τo υπηρεoιακ6 oυμβo'jλιo

6ριoε ανακριτιj, τoυ δικαιoλoyηcτα τα παντα και η απαλλαγrj μoυ απ6 τo

πειθαρμκ6 ιjταν oμ6φωνη, Δανειζα !ξι, επτα ατoμα oτo

oτεν6

oυγγενικ6 μoυ κυκλo' Ψαξανε να βρoiνε oτιδηπoτε παρανoμo oε αυτα
τα oν6ματα, αλλα xωρig απoτ!λεoμα, Δυoτυyιbq για μενα δεν μπoρodoα

να ε[μαι αρεclτ6g' Στιq Σπ!τoεq πριν την πυρκαγια τoυ 2ooo,

1ιε

πτiρε o

Δfiμαρxoq νcι μoυ πει 6τι θβλει να τoπoθετιjoει δεξαμενη z.ooo λ[τρων
yια να μην {yoυμε αυταναφλεξη. Toυ ε[πα , ,πτjγαινε και βαλτη'' Στη

oυνlxεια o δικηy6ρog τηg ΙhρyιαλενεΙoυ Σxoλιjg ζrjτηoε για δικηγoρικη
αμoιβιj, τo εξωφρενικo πooδ τaυ ι.Bjo.77o δρqμιilν. Toτε βρiθηκαν
απ!ναντ[ μoυ Και dρyιow να με κυνηyανε δημooιoyραφoι, πoλιτικοΙ,

αλλα και αυτο[ πoυ εlyαν
Λλεξανδρακηζ' ε[πε

ιccrνει εκχερσ(bσειζ δαoικιbν εκταoεων.

6τι τo

επιbνυμo

τηζ γυνα[καg μoυ

o

ε[ναι

Βαθρακoκa[λη και 6τι xρηαιμoπoιω αυc6 τo 6νoμα yια να πα[ρνω τιg

δικαoτικig απoφαoειq, Aναφtρεται την αλλη μtρα oε

ανιbνυμη

καταyyελ[α, 6τι εγιb ε[πα, ,ε[μαι yαμπρ6q τoυ Βαθρακoκo[λη και δεν με
κυνηγαει κανε[9'.

o

πεθερoq μoυ λεyoταν oντω9 Βαθρακoκo[ληg, αλλd

rjταν μαναβηq και π!θανε τo ι989. Mετα βyα[ναν διαφoρα oτιq

:..-".,

39η

o,ελiδα
Πειραιιbq

ηg με

εefημερiδεq'
'Κανilryν'

αρι0. 553,587/2Ο15 απ6φαoηc τoυ Πενταμελol5q Eφετεioυ

'oλα ε[ναι (wυπoστατα. Δεν ixω

H clιlν(ιντηoη με

!η,ριφα lrcιυ

ε:{xαμε

διαπραγμαrευθε[ με

τoν Aλεξανδρακη {γιι,ε πραyματι, Στε[λαμε τα

clil}'!ξει, Υια

1ισ

trlθει νι,: απολογη()ε[ yια

1111|

εκfρoωoτ1 και τo αυθα[ρετa. Ι)4ε πα[ρνιι o ιι, Aλεξανδρακηg' και μοιl
λεει,

,δεν

μπoριλ να !ρ0ω oε ερ1'ααιμεg ilρεq' rlν 1'nτορε[g o1ωq καπoια

clτιγμi1 να μoυ εξηγηotιg,. Ε'γιb ε{xα f1δη κανει αυτo πoυ ilτρεπε' ()ταν
csυναντηθηκαμε, μ6νo τoυ εξηγηoα την καταotαoι1, Toυ ε[πα, ,yνωρiζετε

oτι

ι1

!κταoτ1 ε[ναι δαoικrj, θα κανω αυτ6 που πρiπει,

6p

τiδη κανει τιg

εν!ρyειε9 πoυ πρ!πεi. To zoo8 τo θυμljθηκε να πει yια τα 1o,ooo.ooo
δραyμ{q πoυ διaβεν του ζ,ητηoα.

.)'o

zoo4 μαζ ιιζCινε

1ιi'1νυoη

aε εμαq του9

υπαΜτjλoιlg, yιατ[ oταν ιrηγαινε yια να c{ντιΚρουoει τιg ιΙπι]ρεσιακ!,ζ μαq

εν!ρyειεq, δεν υπιjρyε απoτtλεoμα. Mετα ανακαλυιpε 6τι εytb τoν
εκβiαζα' Aπαλλdxθηκα τ6oo oε πρωτo,ooo και oε δευτερo βαθμo, ,oταν

αργιoιν τα πρoβλτjματα στιζ Σπ{τoεq, κυρ[ιο9 με τo

ΔιoκΙ]τιΚ('

Συμβo,jλιo τηq Ιklρyιαλενε[aιl Σ1oληg, ακ!φτηκα, επειδf1 ε[yα καπoια
xρηματα, να συνεργαστω με τoν αδερφ6 μoυ Υια να μεγαλιboει η cραρμα
με oτρoυθoκαμηλoυg πoυ ε[μ oτην ΙΙρ!βεζα,

πολυτελfi yραφε[α τoυζ, !j'ε κoρoi,δ!ιpανε

oι Ιbυρoυπακηδεq, με τα
ιiτι θα πα[ρναμε δανι'κl

,1ιiν
εΙLιτηii
.''aοo"ooo cioλαslkον αiro 'Ι ραπε:ζε5' ιου Ιιξιυιι'ρu'οd'

τω-.t

5o'ooo ευρω την πιiραν oαν εyΥdηαη oτι θα' τoυq tδινα ταxρηματα

τtoυ

ε[1αμε oυμφωνfioει oαν πρoμηθεια,

H κoυβεντα με τoν κ. Ιfuρμiρη

διjθεν θα απoxαρακττjριζu μεydλη δαclικιj !κταoη,δεν

ξινε.

6τι

o

κ'

Ιfuρμiρηq μ6νo lclπαoε τι..ν εlιιταγιj απo τaν Ι(oυρoυπακη, Δεν ελixθη
ι:[πoτα oxετικ6 με υπηρεαιακα θ!ματα' Tην πρcbτη Και 1η δευτερη φoρα

τraυ κ'αταθ!'oαrιε,

δr.^'ι γ|7γ61ι

7i7ιclτα Tι1.', τ1lh.ι'1 cρclρα τα ε[τιαιlε.

Pελακη9 ηταν τη.lliριii:ο,', 1uο.lrlι'6''

7rρoζ'τo Aλεξανδρακη Και

τΙ7ι|

1ιrιc,'"

()ει'ls;ιil 6τι ι'[δε

τ:α-

(.)

1,;lαμματι"

t't(ιLρL[α'Loυ κCιι τoυ ε:[τcε,,ο Δαclαρxηq

xo"'1-:.:}'o,
l1ειρα1ωζ

τηg

με αριθ.

ooυ oτiλνει xαρτιti'.

553,587/2Ο15 απ6φαoηq τoυ Πενταμιελοιig

Ιiε

πηρε

o

Pελακηq ιcαι μoυ ε[πε, ,να

Aλεξανδρακηζ να σε δει', Mlrlω τoυ Pελακη κανoν[oτηκε
τo
Tιλρα lyω απoλυθε[. Δεν μ[ληoα
με τoν Aλεξανδρd'κη' To πρoβλημα

oεν ηταν με τoν ιδιιbη, ilλα με

δημoclιoyραφoυq κ.λrt.

Oι

βουλευτtg 0!λoυν

μoυ

κρατoιjντεg, βoυλευτig,

να εκτελoιjνται oι εντoλic

τoυ9. Λtνε, ,τo ταδε yωραφι τoυ cρlλoυ
μoυ να χαραΚτηριστει, μη
,τoυ
δαoικo'' ενω
αλλa,L πoυ δεν νaυαταρω...'. Στoυ κ. Δεμηκoυ πηyε
η

oυναδελφoq και !κανε αυτoιp[α' Aφod ε|δαν oτι δεν
μπoρoιjν νoμιμα να

ανo[ξoυν γειbτρηoη πηyαν oτo Δημαρyo. Mε πτjρε
o Διjμαρyog
τηλ!φωνo και τoυ λ{ω, ,δεν y[νεται ιδιωτικfi
γειΔτρηoη oε δdoog,
δημoτικrj γειΔτρηoτ1 γ[νεται, αν θ!λετε
pιπαρμπα l{1κo αε αλλo oημεio' λlγo πιo

αγρoτικ6'.

o

να κανετε

Και να δ[νετε oτoν

μακρια, εκε[ πoυ τo κτημα ε[ναι

κ, Δεμαyκog {κανε α[ηoη oτo Δτjμo και
μετα πτiγε oε
πoλιτικo, νoμ[ζoνταg 6τι θα κανoυν 6τι θ!λoυν, αλλα
τελικα

παραιτηθηκαν απo την α[τηoη τoυq oτo ΣτΕ,. ,Ελεγαν ιpiματα
oτι lxoυν
παλι6τερη yειilτρηoη, ειιΔ !δειξαν
ην πρ6oφατη. Ιfuι η υπα)ληλog των
Εyyε[ων ΒελτιιΙlαεων ε[πε 6τι δεν υπηρxε παλαια
γειbτρηoη' 'Εyω

μiα

lroινη για μ[α παρανoμη τ.orroθ!'τηoη κερα[α9 κινηττjq τηλεφων[αg'

,Ι!κανα

λαθog καi !δωoα μ[α πρooωρινη &δεια
για μ[α κερα[α πoυ ηταν
δ[πλα oε μiα ilλη. Στo Εφετε[o αθωcbθηκα και στην
μετ,ανα[ρεclη
απ6φαoη καrαδικαcττηκα 4 μιjνεq, Για την πoινη αυττi απoλιiθηκα.

τoν Δαν6π'oυλo δεv εixα καμiα

Mε

cr16oη,

A

μαλιoτα, τoν καπετανιo

εwoε[rαι, ε[ναι noλιj φiλog μoυ' Toυ ε[xα δανε[oει j,5 εκατoμμdρια

1,υρω

Moιl τα επloτρειllε λiγo αρy6τερα τo 1997
με ι998. Εκε[νη την
περ[oδo εixα ανεoτ7 λoγω
1ρηματιoτηρ[oυ, o κiκλog μoυ ιjταν δ!κα
ατoμα' Δεν υπηρxε πoτ! oiτε δεκαρα τoκων. Moυ !λεγε
για παραδειγμα
,lrαρε
cl Δαν6πoυλo9,
μoυ 4',5 εκατoμμdρια μετoxlq τηq εταιρε[αq
crτo ry96.

\α

Ν\
\\\

\\

\λ'

γ,),V
V/ν
(7

41

η oελiδα η6 με αριθ.

Ι1ειραιcbg

553,58712015 απ6φαoη9

του Ιlενταμελo{g

F,φετεioυ

ΣfrξANTaΠoΥΛoΣ'. Tα !παιρνα στo 6ν0[ια μoυ και μετα

,ρr'lτodoα, ,να Ιroυλησω;',
Mε ρωτoυoε π6cro
παραδειΥΙ.ια ,

,απ6

!χει

z7o'.

lyει

Και τoυ

τoν

απαντoισα yια

,πoιjλα

τεζ' ιcαλα ι:[ι,uι,.
Γ]oυλoιioα, ΥινoΙ:αν ι7 εκκαθαριαη καL Τaυ !λε'.lα, ,txειq ιlα ),αμβανει\'
21o

παει

ΛtΙoιl

!λη,ε:,

αιlτρx,oo' τoυ τα {δινα' H εμιπιcττoodνη πoυ ε:[yαν oε 1ι!να δεν κλoνlclrηκε

και δεv

υτrτjρyε διαμαρτυρ[α

απ6 κ',ιι,tyα. Tα z'5 εκατoμμυρια

τ'o 199,7

ηταν διbρα yια τo yαμo μoυ. To zooo αyoραoα με πλειoτηριαoμ6 τo
oπ[τι oτη Συρo και τo πoιjληoα στιζ 14-9-2ooz. To αy6ραoα περ[ττoυ

56.ooo.ooo δραxμlq και τo πoυλησα 195'ooo με ι96'ooo ευριΔ, F,ixα
ζητιjoει xριjματα απ:6 φ|λιlυg γιατ[ βρiθηκα oε ανξιcη, )/ι,ctυτo πoυληa'α

καt τo oπ[τι oτη

Σiρo' o Ιoριληq

Δημητριog ηταν !ναg φiλog,

επιπλoπoι6q και μετα απo oυζτjτηoη, oιiτε πιjρα απo αυτoν τ[πoτα, αλλα
οιjτε και τoυ βδωoα' ΙΙ υπειjθυνη διjλωofi τoυ rjταν λανθαoμiνη. Δεν
κατετiθη τo πoo6 και κακιbg δoθηκεη δηλωoη, ΙΙ oημερινιj περιoυoιακfi
μαq ιcαταoταoη δεν ε[ναι καλτj. Tα !αoδα τηq oυζυγoυ μoυ, καθcΔq' ι<αι oι

καταθloειg Και των δυo μα9 ε[ναι μηδενικ!q. Πoυλαω και τo κτημα oτην
Πρ!βεζα )rια να αvτιμετωπlαω τα !ξoδα των τrαιδιων μoυ πoυ ε[ναι cττην
A,και a'rιγν Β,Λυκε[oυ, ,oπωg iγιναν τ6oα πιlλλα τα xρτi1lατα, !τoι
xαθι1καν lΙε τri φoιjσκα τ'ai' χρημα1ισι'ηρ{aυ. Σε: διjo xρoνια i'xαoα
1.ooo.ooo ευριΙl, επειδη xαaηκαν οι αξiε5' των μετoxιbν, Δεν υπαρxει
μετo1η στα χiρια μoυ, ηδη απ6 τo zoo8, To κτη1ια oπ1ν Πρ!βεζα τo
πoυλαω εντ69 των ημεριΔν',Ε1ει ηδη βρεθεi αγoραoτηq και ε[μαoτε oτη

διαδικαoΙα του oυμβoλαιoγραφoυ. To βoι1λευμα 16o τoιl Συμβoυλioυ

Εφετιilν Πειραιωq' πoυ αφoρα την κατηγoρ[α oτι απoxαρακτηριoα
μεγαλη !κταoη, ι.ιiσ(Υ στην oπo[α flτaν ιa oπ[l:ι μoυ' rjτων απαλλακτι κo.
'l-ts
ιρ

ακ[νιγο οe\

απ εζυcod

9'

Σ:)υρ,:

ι,ιi l.:ρατηa.α μ6νo διllo xγlδνιrι. Λιν lyω ι.hι:lt,cι αε

λoyα ρ ι αt ; μcιi

9',

τα xαρ [ ζω o ε 6π a ιoν τ α β ρε

ι. >,

42η oελiδα τηq με αριθ.

ftειραιιilg

553,58i 12015 απ6φαοη9 τorl Πεvταμελοιig Eιρετεioυ,.
. -,,'..

Mετα τηv απoλoγlα ToU KαTηγoρoUμεvoU, cr Πρ6εδρoE

,,,:

τφ.

Uπ6βαλε ερωτησε|ζ Kα| KαT6π|v 6δωoε Τo λ6γo σTov Ε|σαγγελεh

l(αl σToUζ ΔlκαoτθE γ|α vα υπoβαλouv Kα| αUToi ερωTησε|ζ, αv
εixαv. o Etοαγγελfαg Kα| ol Δ|KασΤfg υπιiβαλαv σΧεTtKεζ ερωTησε16

πρoζ τov κατηγoρoOμεvo

Kα| εKεΙvoζ απdvTησε 6πω6 αvαφ6ρεταt

oτηv απoλoγiα τoυ.

Mετd απ6 αUΤd o Πρoεδρο6 ρΦτηoε τοv Εloαγγελ€α

, τoυg

Δικαοτι1g, τov σUvηγoρo τoU KαΤηγoρoUμιlvoυ Kαι Tov πληρεξo0olo

τηE πoλtτlκηζ αγωγηζ, εαV Χρε|αζovTα| Kαπolα σUμπληρωμαTlKη
εξfταση η δlαodφηoη Kαi 6Tαv απdvτησαv αρvητlκd, o Πρ6εδρo9

κξρυξε Tη ληξη τηg απoδεlκτlκηg δlαδlκαoiαE καl dδωoε τo λ6γo
oτov Eloαγγελdα, o oπoioE αvfπτυξε τηV KατηγoρΙα και τρoτεlvε
τηv αθιi.lωoη ToU Kατηγoρoυμι1voυ.

o

πληρεξo0o|oζ τηζ πoλlτlκηg αγωγηζ, αφο0 ιiλαβε τo λoγo

απo τov Πρ6εδρo ζητηοε τηv εvoxη τoU Kατηγoρoυμ6voυ.

o

oυvηγoρoE Toυ KαTηγoρoυμιivoυ, αφo0 €λαβε τo λ6γo απ6

τov Πρ6εδρo καl αvαπτυξε τηv υπερdοπloη, ζητηoε τηv αθΦωoη

loυ εvτoλfα τoυ.

O κατηγoρo0μεvog, 6ταv ρωτηθηκε απ6 τov Πρ6εδρo αv
€1εl vα πρooΘιioεl oτtδηπoτε γ|α τηv υπερdοπloη τoυ απdvτηoε
αρvητlκd καl ζητηοε τηv αΘΦωoη τoυ.

Kατoπlv o Πρ6εδρoE κηρυξε περατωμfvη τη oυζητηoη,

Στo οημε[o αυτ6 Kα| επεlδη η ωρα ηταv 15:30.,
Εloαγγελ6α9, αφoιi ι1λαβε τov λ6γo απ6 τov Πρoεδρo, πρoτεlvε

o
Tη

δtακoπη τηg δiκηg γ|α Tηv 26η Noεμβρioυ τoυ 2015' λ6γω πfρατoq
ωoαoΙoυ.

Kατoπιv To Δlκαoτηρlo αφoιi δlαoκfφΘηκε μυoτlκα lJε
παρouoα τη Γραμματ€α KαΤdρT|σε καl o Πρoεδρog δημooiευοε

'

43 η οε}.iδα τηq
Πειραιιbg

με αριΘ.

553,587/2Ο15 απ6φαoη9 του Πενταμελoilq }lφετεioυ

αμEσωζ τηV απ6φαση τoυ με αρlΘμ6 553/2015 η oπo[α ε[vα| il
qζηζ:

l-πεlδη ,tΤρεπεl vu δtακoπεi rl εKδiΚασιl τηζ πρoKι:lμε\/r|{
ιl"ιrδθεοηg γ|ιΙ TηV 26,l l.'iοεμβρicltι ?.'015, ιbρα 9:00,π'lJ.,
πf ρατo5 του ωραρiou τηg Γραμματtα τηq i:δραE.

Γu.TaYΣΛaΓQΥΣ
ΔιAKoΠTEl

λCI'/ι,.)

ΔaqyΣ

Tη σUζητηση Tηζ τrρoKεlμεvηE

υπ6Θεoηζ γ|α

ΤηV

26η Noεμβρiou 2O15, Φρα 9:OO.π.μ.

ΚρiΘηκε, απoφααioτηκε

Και

δηtrιoαιε0Θηκε δημaαια

αμtoωg ατo ακρoατηριo"
ΠεlραtαE , 11 Νoεμβρioυ 2015.
|-|

ΓPAMMATEAΣ

ΝoEMBPιoY 2o15
Aφo0 π€ρααε η μθρα καt r1 Φρα τrου τdxΘηκαV με lηV
ι,lπ,αρlΘ, 55312015 ατ16φαοι.1 τΟιj Δlκαοτ11ρ[οu το[τoυ,
ΣYΝEΔP|AΣH THΣ

επαvαληφΘηκε

11

26!rΣ

δtακοπεiοα oυvεδρfαoη, με παρ6vτε6 ολoυg τoιlg

παρdγovτεg τηg δiκηE πληv τoυ oυvηγορou ToU KατηYoρclυμ6vou,

ΔIκηγ6ρou ΠειραtΦq |ωdwη 1-ΙρεtΦτη, δημoolα 6πω9 Kαl
ττnnnιlnt

tι lf ιrι,

tr

Στo oημε[o αυτ6 εμφαv[οΘηκε η ΔtκηγoρoE

t1εlραtΦg

Σουζdvα Εμμαvουηλ καl αφo0 6λαβε τo λογo απ6 τoV Πρ6εδρo

δηλιιtoε 6τl ε[vαι ουνεργαiηq 1οU K.

l--iμ,lι'tιi.ll

i; ιιαl

λδ1iι,,.l 1ηE

απouοΙα6 τοu θα εκπ.ροοο:τ-ηoε.t ri lδrα τov KαΤΓ|γΟροΟμlεvo.

44η oελiδα τηq με αριΘ.

ΙΙειραιιbc

553,58712015 απ6φαοη9

του Πεvταμε}.oδq Εφετεiof
.ii

Aκoλoυθω6

o

''i}"'..,

KαTηγoρo0μεvoζ αφo0 ζητηoε καl fλαβε1:1io..'':
λ6γo απ6 Τov Πρ6εδρo εΙπε 6TΙ δloρiζεl σUVηYoρ6 ToU σTo o,*6;o.... .::
"'.'αUτ6 Tηζ ουζητηοηg Tηv δtKηγoρo ΠεlραlΦg Σoυζdvα Eμμαvouηλ,...
.

η oπolα απoδdμηκε τo δloρloμo,

To Δlκαoτr1ρlo απoo0ρΘηKε στo δωμdτιo To πρooρlσμdvo γlα

δlαοκεψη Kα| αφo0 δlαoκfφθηκε μυoτικd,

με παρo0oα

Tη

Γραμματtα, κατdρτtοε τηv απ6φαoη τoυ καl 6ταv επαvf1λθε oτηv

αiθoυoα oυvεδρldoεωv, με παρ6vτεE τoV Eloαγγελ6α, τη
Γραμματfα καl oλoυE τoυg παρdγovTεζ Tηζ δiκηg, μdoω τoυ
Πρoεδρoυ, δημooiευoε, oε δημoolα oυvεδρiαoη, τηv απ6φαoη
Toυ, με αρlθμ6 588/20,15 η oπoiα εivαι η εξηg:

Eπεlδη, απ6 τ|ζ 6voρκε6 καταΘ€oεl6 TωV μαρτ0ρωv
κατηγoρiαg πoυ εξεταoΘηκαv voμoTUπα σΤo ακρoατηρlo τoυ

Δtκαοτηρioυ, τα €γγραφα

ταυταρlΘμα

πoυ αvαγvΦoΘηκαv καt αvαφ€ρovτα|

σTα

με

TηV παρoυcrα πρακτlκd, Tηv απoλoγiα ToU
κατηγoρoυμι1voυ, καθΦE καt απo τηv 6λη απoδεlκτlκη δlαδlκαo.[α,

απoδεi1Θηκαv τα ακ6λoυΘα:

o κατηγoρo0μεvo6
πρooεληφΘη oτrg 15 MαρτΙου

,,

τoU

1985 με oιiμβαoη

,

δαooλ6γo9,

εργαoΙαg lδlωτlκo0 δικαiου

oρloμdvoυ αρxlκιi καt oτη oυν61εlα αoρΙoτou xρ6voυ απ6 τo Eλληvικ6 Δημ6oto καt τo
6τo9 ,1995 μovιμoπolηΘηκε oε oργαvrκξ Θθoη δημooΙoυ υπαλλι]λoυ τoυ κλdδoυ tlE

ΓεωτεxvlκΦv (Δαοολoγlκo0), Στ16 ,1 1 Mαρτioυ 1997 τoπoθετηΘηKε ωζ ΠρoTστdμεvoζ
τoυ Δαoαρxεioυ Π6ρoU (ΔασdρΧη9), 6πoυ υπηρ6τηoε γlα xρovlκ6 δtιioτημα πλfov
τηq δεκαετΙαg μ6xρl τη μετdΘεoη αuτoO οτlq 15 oκτωβρΙου 2008 oτη θ6oη τou
ΔασdρXη Alγiιλεω. AπομακριjvΘηκε τη6 Yπηρεοiαq τηv ,1 Φεβρoυαρioυ 2012 (βλ.
oxετlκ6 ΦEK, που αvαγvιiloΘηΚε) μετd τηv αμετιiκλητη καταδiκη του γlα παρdβαoη
καΘηκovτo6 oε πolvη φυλdκloηg τεoo<iρωv μηvιi.lv αvαoταλεioα επ[ τριετiα'
oυvloταμ€vη

-'

?-

_ 2003

oτo 6τl υπ6 τηv πρoαvαφερΘεioα tδr6τητα τou δαodρ1η Π6ρoυ oτ16 24

επdτρεψε TηV ToπoΘεTηση κεραΙαq κlvητηq τηλεφωνiαg τηq εταrρεiα6

SτET EΛΛΑΣ AΕBE

εvτ6g δαοlκηq θκταoηq ατη Θθoη <Kαμdρα> Π6ρoυ, Xωρiζ αυTη
vα 61εl τηρηoεl τouq 6ρoυ9 τηg o1ετrκηg dδεlαg εγκατdoτασηζ γ|α τη ληψη αδεtιilv και

απ6 τlE λolπ69 δημ6olε9 αρ1dg, δυvdμεl τηg υπ, αρlΘμ6 174/2011 αμετdκλητηq

45

l1 οε)'iδα τηc με αριθ' 553,58712015 απ6φαοηc τoυ Πενταμελοιig Eφετεiου

Πειραιιilg

απ'9φασηg τoU τρ!μελo0ζ Eφετεioυ Πλημμελημdτωv ΠεIραlΦg, Εivαl €γγαμog
με τηv
Bαθρακoκoiλη,
επiο,ηq δημ6orα υπdλληλο, καt ττατθραg δ0o oρρ6vωv
{ναoταo[α
. τεKVωv, ποU γεvVηθηKαV το 1998 καl 2OOO αvτioτοtxα,
1o 1995

fωζ

δfκα τrιivτε

τlg

Kατιi

τr1

Χροvlκη περiιlδo αlrδ

4 t.Jοεμβρir,υ 2ΟO8, εκδoΘηκαv απ6 το Δι:οαρyεiο Π6ριrυ <lκ.Iακoolει;

(B.15) ll.ρ<iξειc, xαρακτηρIoμο{ εκτdοει,.lv,

ι.ιl6 τl1

i

οτrοiι

εξr:κ6οlε:..'

δι,bδεκα (612) xαρακτηρΙoΘηκαv μη δαolκd6, εκατ6v εβδoμηvτα
μiα (,17,1) δαοlκdq καt

μη δααlκιig καl τρtιivτα δ0o (32) δαoικiq, oαριivτα τfoαερα (44) ττρωτ6κoλλα
δlolκητlκη6 απ.oβοληg, πε.vηvτα μiα (51) αποιpdοεlc' KηρUξηζ εκrclο.ει,.lv ωq
αvαδαoωτtωv λ6γω παρdvoμηg εκ16ρoωoηq Kαl δεκα οκτιb (1B) ατlοφdoεtg
Kατεδdφlσηζ αυΘαtρ€τωv

κτloμιiτωv. Kατd τωv αvωτιlρω πρdξεωv, τρεlζ (3) |δ|ωτεζ
oτρdφηκαv κατd τωv υπαλληλωv του ΔαoαρxεΙoυ Π6ρou πou εvεπλdκηoαv oτηv
εKδoση τoυζ. Περi τα μdoα τoυ dτoυg 2OO4 υπoβληΘηκε oτov Γεvlκ6 Eπlθεωρητη

Δημ6olα6 Δloiκηoη6

απil

αγρ6τε6 καλλIεργητ6q τr16 περlo1ηι: Tρorζnviαq και

που υτrιiγovταl οτη xιlρrκη αρμoδlιiτητα τoιl Δαο,clρxεiιlu Ι1ιiροu' η
αvυπ6γραφη απ6 7.6^2004 αvαφoρd _ καταγγελiα κατιi τou ωg dvω Λαο.dρxη καl
Σπετoιi,rv,

ηδη KατηγορouμεVoυ, 6τt καταδuvαοτεoεl μlκρoκαλλIεργητεζ απεlλωVταq 6τl

Θα

ωg αvαδαoωτθα, 6τι αvτlΘθτωg παρ6xεr oτηριξη oε
oΙKovoμ|Kωζ to1υρι1 πρ6oωπα με τα οπoiα 61εl αυvαvαoτρoφθq, 6τl dxει
xαρακτηρioεl ωE δαοrκθg εκτdoεlg αι1ρo8g με δεκdδε6 ελαl6δεvτ1lr.l ττοU

xαρακτηρioεl αγρoτlκιi κτηματα

καλλlεργo0vται επi oεtρd ετιbι,, εvιi.l 1αρακτηρlοε ωg μη δαoικη €κταoη δαοtκrj πou
περtβdλλεt τo 1Φρo τoυ <Pωotκο0 Ναυoτdθμoυ>, 6τl €xεr αvεγεiρε| πoλυτελη

μovoκατolκiα oτη περlo1η Γαλατd ΤρorζηviαE' 6τt δεv υπ6βαλε dγκληoη κατd
εργoλdβoυ τroυ κοτιi τη .'ldρKεtα δlιivoIξr1g τηg παραλlακηg oδο0 Εlτrδαυρoυ --

Ι-αλατd κατθoτρει1;ι δαοrrη ττερlο1η lδιαlτdρou

,t1ρωτα))

φUοiKo.,J κriλλoιrc (<Φαριiγγ1 ,ou

καl επΙ τt"λiοv ζiτ.lοcr., να g|gγxQιrilγ'].. πρt.]'lδκoλλα δtc,lκrlτlκ(: αποβo).ι1g
καl vα κληΘoιiv ι,.l.ι μdρτυρεg ο Δημαρxog I-|ci1,ι,;υ κι,. ιiλλol εκττρ6οωtτι;t
ι,,lι,,
φορf

oγρ6τε9 τrοu ε[ναl οε θ6oη vα ετπβεβαιΦoουν τηv βαοιμ6τητα τωv καταγγελλoμ6vων.

Επακoλoιiθηoε η απ6,12 Ιουλioυ 2OO4 αvαφoρci. καταγγελiα, πoυ υπoγρdφεταt α-π6
αγρ6τεζ τηζ περloxηg Π6ρou κατd τoU κατηγoρouμ6voυ πρoq τo Γεvlκ6 Γραμματ6α
Περlφ€ρεlα6, η oΙioΙα δμωg περloρΙζεταl οτη δtατιiπωoη παραποvο)v γ|α τη

oυμπερlφορd του KατηγoρoυμεVoU

Kσι η απδ 28

Ιoυνioυ 2OO4 αVαφορd -

καταγγελ[α, τroυ υiτoγρdφεταI απei αγρ6τι-q τηE τιερloxηg Πdρου

-

ΓαλαTd τrρoζ

βoυλεuτfg τηE περ|οΧη9 ιιαl αφoριi δlαμαρτuρΙα γrα τηv dρvηoη τοu δαoαρxεioυ να
lτρoβι:[ οl. ΧαρcΙKτi i, )|σ|l.1ι].' κα}'.λιε1,γ 1ιlii-lι,.iV gi' rdg61..l.', 1ρ. αγ6lοτικιili,
το

ιlτιoλογtκdl

.1,η\.:

με

ι.l1.fg ιlτriιΙ-,)lουv ζιb'',ι:i llιl δαυi]i.) Χαtr]αKlηρα.
iδlυ τrερΙoδo
(lMrilog τoυ 2Ο04) υποβλr,1θllr'ε c]ε ιiιiρt,. ι]τ|αλ,iliλωV του Δααιt6,xεfοU Γl6ροU,
1i11 62g

τrερlλαμβαvoμ6vou κα| Του

κατηγoρoυμ6voυ

,

θγκληαη

του

με αφoρμη τηv 6κδooη απ6 τov Kατηγoροιjμεvo, υπ6 τηv lδtoτητα τoυ ωg Δαodρxη

Π6ρoυ σε βdρoζ τou εγKαλo0vτoζ, τoU με αρlΘμ6
δlolκητlκη6 αποβoλη6 απ6 εκxεροωθεΙoα dκταoη 2,900
τηq περloxηg Τακτlκo0πoλη9 TρolζηvΙαg, γlα τηv

κuρι6τητα

επ' αυτηg,

12312003 πρωτοκ6λλoU

τμ oτη Θ6oη <Aρα Γlωργα>

oπoiα o εγκαλΦv, επtκαλo0μεvog

toxυρlζ6ταv 6τι ε,lxε αγρoτικ6 καl 6xt δημ6οlo δαoικ6

iαρακτηρα, τμημα τηg oποΙαg επlοαvεiαζ 405 τl αuτ6-< ε1xε μεταβlβdαεI ατηι.,
εδρειoUσα oτη Movρoβiα Λlβερiαg εταlρεiα με τηv επωvuμiα (Αgnes Investments
|ΝG>' τηv Uπoβoλη απ6 uπdλληλo του Δαοαρxεiou (επiσηζ Kατηγoρo0μεvο) σε
βQρos τqψ εγκgλo0vτog τηg απ6 19-12-2002 dγκληq1g γlα παρcivoμη εκxdρoωoη
αυτηg κατ, dρΘρo 71 παρ. 1 και 3 του Ν. 998/1979 καl τηv 6κδooη τηg με αρlΘμ6

1547l2o03 απ6φασηζ ΚαTεδdφισηζ αUΘα!ρ6τoU τoυ Γεvtκoι] Γραμματ6α

τηg

Περlφ6ρειαE Αττlκηg γlα κτioμα πoυ ειXε αvεγερθεi στηV εKταση αυτη, Mεταξ0 τωv

αξt6πotvωv πρdξεωv που κατηγγειλε

o εγΚαλωV σε βdρoζ τoU

Kατηγoρoυμεvoυ

ηταv καl απ6πεtρα εκβiαoηg, oυvιoταμ6vη oτηv εκ μιiρoυq τoυ καI
Tωρα KατηγoρoUμεvou α.τΤoτρoπη τoυ εγκαλo0vτog vα προβεi oε δlκαoτtκig
,

εv6ργεlεg πρog προdοπtoη τωv δlκαlωμdτωv του επi τηE αvωτdρω 6κταoη9, με τιg
απεlλ€g 6τι Θα κηρ0ξεr δαolκη τηv ι1κταoη, θα τTρoKαλεσεl τηv κατεδdφloη Toυ εKεi

εUρισκoμεvou κτiοματo6,

θα τoυ

επlβdλλει πρ6oτlμα μloo0 δIoεκατoμμυρiou

δραxμωv και θα τoν tσoπεδωσεl olκovoμ|Kα καI τo καλΟτερo γlα τov εγκαλo0vτα ηταv
vα παραδιilclεl oτοv κατηγoρoOμεvο τα κλεlδtιi τoυ ακιvητoυ, Eπi τη6 πlo πιivω
εγκληαεωq του Mαρ[voυ Aλεξαvδρdκη εκδ6Θηκε μετd απ6 πoλuημερη διαδlκαoiα 11
υπ, αρtΘμ6 AΤ 432 _ 648 - 768 - 951 _ 1198/2010 απαλλακτlκη γlα 6λoυ9 τουg
κατηγoρouμδvoυζ απ6φαση τoυ Tρtμελo0g Πλημμελειoδlκεiou ΠεlραlΦg. Kατd τηg
α0ωωτ|Kηζ απ6φαoη9 αυTηζ κα| κατd τo οκθλοg πoυ αφoρo0oε τη πρdξη τηg

απ6πεlρα6 εκβiαoηg πoυ φερ6ταv 6τl τdλεoε o κατηγoρo0μενoq oε βdρog τoυ
|\ΙαρiVου Aλεξαvδρdκη, που εixε εKδoΘεi Kατd πλεloψηφiα, αoκηθηκε 6φεo,η απ6 τοv
Αvτεtoαγγελfα EφετΦv Πεlραld καt επ'αυτr19 εKδ6Θηκε η oμoiωE απαλλακτlκη κατd
πλεIoqlηφiα UτI, αρ|Θμ6 134912010 απ6φαση τoυ Τρrμελo0g Εφετεioυ Πειραlιilg,

o

εγκαλιbv MαρiVoζ Aλεξαvδρdκηg καταδlκdoθηκε γ|α παρdvoμη
εκx6ρoωoη Tηζ 6ληζ €κταoη6 των 2.900 Tμ Kα| γ|α αvεγερση αuθαlρdτoυ KτΙσματoζ
Εvτωμεταξ0

επtφαvεiαg 348 τμ

oε δαolκη

€κταoη, ωg v6μrμoE εκπρ6oωπo9 τηq αvωτιiριυ

Λιβερlαvηq εταlρεiαζ αρxlκd με τηv υπ,αρlθμ6 385/2οο4 αEr6φαση τoυ Movoμελo0g
Πλημμελεloδlκεiου Πεlραιd, (μεταβατlκ6 Π6ροu) καl oτη oυv6xεtα κατ,€φεoη μ6Vo γlα

παριivoμη εκ16ρoωoη με Τηv Uπ, αρtθμ6 ΑT 1952Ι2ο07 απ6φαoη τoυ Tριμελo0g

47 η oελiδα τηg
Πειραιιbq

με αρι0.

Πλημ μελεloδlκεioυ ΠεIραlΦE' εvΦ γlα τη
'

τoυ Ι1ενταμελo6c Eφετεioυ

553,58712015 απ6φαoηq

πρdξη

τr1g

αV6γερσηζ αυθαlρ6τoυ κτioματoq

τo:,lΔtκαoτηρlo dπαυoε oρtoτtκd τη πolvtκη δiωξη λ6γω παραYραφηζ, Mετα τηV
ciVαiρεοη Tη6 τελεUTαiαζ αυτη6 απ6φαοηE, εκδ6θηκε
ι;τr, ι:ριθμιi f\r 4357l2()0B

απ6φαi'η

η

τΟU Jρ||tελΟΟ. [1λrl1l1lg,\g1661i<.1οιl Ιlεlραlιi.lc' !!ε

6κpiιlε ιiτl η αvιlτ€ρω

]rlv

ΟΤrclici

εκ1iρr:u.lιι1 τηζ 6ληζ (KTσσηζ lιr:'',2,900

Τl"J

τir ΛΙKcΙσΙηιrIn
e,lj

ιiΧε δαo|li6

xαρακτηρα θλαβε xΦρα τ1tl1ματlt<ci αττ6 τo 1994 μεΧρΙ TΟ τ6λo9 ΔεκεμβρΙoU ToU .Toι]ζ
2000 Kαi καταδiκαoε τοιr Mαρivo Αλεξανδρdκr1 γ|α τΙαρdVΟμη εκx6ραωoη 6OΟ τμ π,oU
6λαβι: yΦρο κατci τo δtilι:τrlμα

oπ6 τo'r Νοfμ[:iρrο

lο Δεκfμβρ|o

ToιJ dlουζ 2OΟi}'
6παυoε (rρIc,τ,Kd τη πoιvtκη δiωξη λ6γο'l τl αραι.lραιpι.1q γlα ι:Kxε[rσu}σrι τηζ
Uπ6λοlπηζ €κταοηg των 2.300 τμ, τΙοU εixε λ.jβεr xιilρα οε πρoγεvfοτερo
xρ6vo,
,ooov
αφoρd τlq, δiκεg αK0ρωσηζ τοu με αρrΘμ6 123t2Oο3 ττρωToκ6λλοU δlorκητrκ/ig
απoβoληζ απ6 δημ6olα δαolκη 6κταoη καl καταβoληE ατιoζημiωcτηE
γtα αυΘαiρετr1
κατdληι1;η, τηq μlε αρlΘμ15 1547 Ι2'0ο3 απdφιτoηq 6ατεδd11'ιoηg ctυΘαlρι1του ΤΟU

ενΦ

f-ωg

ΓεVΙKoι:l Γραμl]ατθα ΠερlφdρεIαg Aττrκ(E tιαl TΟι'] με

αρ|ομoι

591/2OO3 πρωTΟK6λλoι,|

εlδlκηq απoζημiωσηζ για δlατηρηoη αUθα|ρετoU κτioματοg αε δημιiolα δαoικη
θκταoη τoυ Δαodρxη Π6ροιJ Kατd το απ6 2-3-2OO3 εωζ 1-3-2οO4 δlιioτημα κατ'
dρΘρo 114 παρ. 5 τoυ. Ν. 1882/199Ο: α) To μεV Movομελ6g Πρωτoδlκεio ΠεlραlΦg,
μετd τη δIεv€ργεtα δlαταxΘεioαg πραγματoγVωμοoOvηg απ6 τov αγρov6μo
Toπoγρdφo μηΧαV|κ6 Νiκ6λαo Zα1αριd, πρo6βη, δυvciμει τηq υπ,αρlθμ6 5763t200B

απ6φαoη6 τoυ, οε ακΟρωοη ToU με αρrΘμ6 123l2OO3 πρωτoκ6λλoυ δlolκητlκηg
απoβoληg' αφo0 εξαφdvloε τηv αvτlΘ6τωg απoφαvθεEoα απoφαση τoυ Elρηvοδικεioυ
Kαλαυρiαg, πou εi1ε απορρ[ψεt ωg εκπ1:6θεoμη τηι, αoκηΘεioα αvακoπη' δεx6μεvo
6τl η καταληφθεiι:α fκταοη ποu αφoριi lο πρωτ6κoλλο δlolκητrκr1g ατιoβoληg καl ττοu

δεγ τιrυτΙζεταl ιyτο υ0voλi, Tιl9 ιJε τιlι,lζ τΙτλoιlg tδtιlκτηοiιιι. τω'" αιlαt<ο]l τ.3v ιιιlv
λ,1αρiv.'ιl Αλι:ζανi:Jiiiι:ri κα| Tη9 1i|() 1.:.,Vι) ΛlβερΙoVtlι εlr,iρι:iι,l, i.vεi ,u,,,,,,.,
xι-τρακτι1ρo, β) τo δε' Δlc.rικητιιlil Ι,1ρωτι rΟιtιε:iο ΙΙεrραlit (Μovl,μι:λ6r,) αττ€'ρplψι τι1
x'ρoσφUγη κατd τη9 ατ16φαoηg κατεδdφrοi19 ιlυΘαtρdτου ι:ε δαο'lιcη dιiταo.η με τr1v υπ,
αμΘμa 25l2aa4 ατ16φαοι1 τηg Γlρoiδρoυ 'lou εv λ6γω Δικαoτηρioυ Kcl| τQV πpoοιpι]lQ
καi.d του με αριθμιi 591Ι2004 τrρωτoκ6λλιlu εlδ|Kηζ απoζημΙωσηζ τοU Ll. ,1s82l199o,

ll'

ΤιlV UrΓ,αρlθμ6 889/2Ο07 απ6φαση lι.lυ, δεx6μεvο rov δαolκ6 xclρακτηρα αυτιjg,
).τη ΟιJvεΧε|o καI εvιil εκκρεμoιiσε οΤη τlι,oδΙKαι:iα η αvωτ6ριυ ατιi, Mdloq τoυ 2Ο04
6γκληo11'

o εγκαλΦv Mαρivοq

civαq]Ορα σε'

βdρoζ 1oU

Δl'l!6.'lμ1., ''ιΟιt

AλεξαVι:;ρdKηζ υ'ΙfiΙ]αλε οτιg 2Ο ΝoεμβρiΟU 2tJO6

KαI ηγoροU μdvcrιl ττροg

Kο|ν,,')1ΙΟiηι:,,ll

τοv

[-εvlκ6 EπιΘεωρητη Δημi;ο'Iαq

ι.n.ioΙιι (,!ι

Ι]|.Jι,,\.,γi'λ1t(i'ι
,lιι}V
Ο"l.Οi.,, |;λr]v
αlTιdι,ι(,'./ 1|oιj C,ιφ(]i. 0ι.'-tv τηι, .Κ.]|iJIl
δiι.,,tκι;. tl.:,'i.:v

1lρdξεωv, δli:λα1';ι lιr

lτρΦlι

i

ι/.ηιlοφι,l:'iι

,

tιαl i t,',.lιri.ι;,:fζ /\pxi'i; ιlτr1ι:
c,ι [l..]ιpr., τι,ι-. jιιlV TiJo .rΙil!ι.]

εixε αvαφdρει oε τρiτο πρ6ιrιυ.iτo (Ευιiγγελο Kαρμiρr1)'

( κατl.1γιlμο0μεvι..ι'
κομlοιι1 δ[lο ακciλuτt lι-,.lv

Tοι'l δ,,l

.18

η

οε).iδα

ηq με αρl0.

55].587/10

ΓΙειραιιilg

επiTαγωV uι;;ουg

!

5

.iπ6.ραοη: Γ.j1l Πενταμελοiq Ειoετriου

,iji."'

45.ΟOO,OOO

δρα1μιi;v, εκδοσεωζ τοU κατηγοροUμtuo,

*oi ,bε. '':

oυζητηoη ΤoU με τo πρ6σωπo αUτ6 6τl περΙμεVε vα πρoβεi στov απo1αρακτημoμο

']1 ...::'

μεγdλη6 δαolκξ6 iκταoηg, απ6 τηv oπoiα Θα θπαlρvε πoλλd xρημα,o o,io,'iη
μετατρoπr] αυτη6 oε oIκ6πεδα. Mε βdoη τηv ω9 dvω απ6 20.11-2006 αvαφoρd iou,
Mαρivου Aλεξαvδρdκη

καt

τ16

περιεx6μεvεζ σε αuτηv καταγγελiεg' αλλιi καI τηv

περtρρ6ουoα φημoλογΙα oε βdρog τοu κατηγoρoυμθvoυ απ6 κατoΙκoυg τηg περloxηg,
δlεvεργηθηκε fρευvα τ6oo απ6 ΕπlΘεωρητ6q - EλεγκτθE τoυ Σιbματo6 EπrΘεωρητωv
EλεYKτωv Δημ6oιαg Δloiκηoηg (εφεξη6 Σ'E.E,Δ.Δ.) καl λolπoιig υlτηρεolακoiιg
παρdι1oι.lτεq,

6oo καI απ6 τ|( E!σαγγελ|κ.ζ

αρΧ€<,

Aρxrκd Π tρευ.',α επIt:ε.rτρ,!θηκe

oτη voμlμ6τητα τωv πρdξεωv xαρακτηρloμo0 δtαφ6ρων εκτdoεωv ωg μη δαoIκιi-lv,
oτtg oπoiεg πρoεβη o κατηγoρoOμεvog. Aπ6 τηv 6ρευvα αυτη δεν πρo6κυψε καv6vα
oτοl1εio απ6 το οπofo να αποδε]κv0εταη €oτω καt υη6 τη μ9ρφη ενδεiξεωv,

6τr

κιiπolε6 εκτdoεlζ πoU xαρακτηρioΘηκαv ωζ μη δαοlκ€6 με πρdξεlq τoυ
ΚατηγoρouμεVoυ σTη πραγματlK6τητα ηoαv δαolκθg. o0τε dλλωoτε καl ol

εκπρ6oωπol τoυ πoλlτικΦE εvdγovτo6 Eλληvlκo0 Δημooioυ επtκαλfoθηκαv τo
αντiθεTo αvαφoρtκd με Kdπotα oυγκεκρlμ6vη πρdξη ΧαραKτηρ|σμo0 πoU εiXε
εΚδωσει o κατηγoρo0μεvog. Kαl εivαl μεv αληΘ66 6τl τηv xρovlκη περiοδo απ6 τo 6τοζ

1998

6ωq τo

6τo9 2008

o

κατηγoρo0μενoq' oτα πλαΙolα τωv καθηκ6vτωv τoυ,

πρofβη oτην θκδooη πρdξεωV XαρακτηρΙσμo(l δlαφ6ρωv εκτdoεων' ακ6μη καl
μεγdληζ επ|φαvεiαζ, ωζ μη δαoικΦv, oτtg oπoiεq περlλαμβdvoνταl και οl πριiξεlg
xαρακτηρloμoO που πρooκ6μloε τo πoλlτικΦg εvdγov Eλληvlκ6 Δημ6olo Kα| πoυ
αvdγovταl oτη περioδo μ6Xρ| τΙ9 1-7 -2008 (ol λorπ€g πρooκoμtζ6μεvεζ πρdξε|ζ
lαρακτηρloμo0 €xoυv εκδoΘεi απ6 τηv εξεταοΘεioα μdρτUρα Aθηvd Koυτoo0μπα καr
Avαoτdoιο Kαλπαξiδη, πou δlαδ61θηκαv τov κατηγoρo0μεvo σTη Θ6oη τοu Δαoαρxη
Πδρoυ καl 6xl απ6 τo τελευταio). Tο0τo 6μωq οφεiλεταl oτo 6τt τηv περioδo

εκεivt,1,

κατ, εφαρμoγη o-xετlκηg εγκυκλioυ, γlv6ταv απ6 τη δαolκξ Yπηρεοiα

ο

XαραKτηρlσμ6ζ ωg μη δαotκιi:v ευρυτ6ρωv εκτdoεωv, τωv oποiωv δεv αμφιοβητεΙτo

η φUσri ωζ αγρoτlκΦv, πρoκειμ6vou vα εξυπηρετo0νταl οt εvδtαφερ6μεvοt πολiτε9'
πoυ θα μπoροι]σαv oπoτεδηπoτε oτο μθλλov vα λdβoυv αμθoωg τη πρdξη
XαραKτηρισμoO του ακιvητoυ ToUζ, εφ6σov αυτ6 βρtoκ6ταv εvτ6g τωv oρiωv τη6 πto
τταvω ευρ8τερηζ ει(rασηζ. Mdλιoτα o κατηγoρo0μεvoζ πρoεβα|vε oτηv ιiκδooη τωv

οxετlκΦv πρdξεωv xαρακτηριoμoΟ μετd

απ6

προηγoΟμεvη

εloηγηoη

τι'V

υπαλληλωv τoυ δαoαρxεiou AΘηvdg Koυτoo0μπα καt Avτωvioυ Zερβo0, δαοoλ6γωv
η o,ε oυμφωviα με πρoηγo0μεvα πληρoφoριακ<i δελτΙα παρελΘ6vτωv ετΦv, xωρig vα
προKUπτoUv στo|Χεiα δlαφoρoπoiηoηg αUτo0 καΙ μdλloτα γlα αδlαφαvεiq λ6γoυ9.
ΣTo συμπ6ρασμα αUT6 κατ6ληξαv μετd απ6 διεvεργηΘεioα 6ρευvα πρdξεωv
XαραKτηρ|σμoO πoυ εixε εKδωσεΙ o κατηγoρo0μεvog' ol EπιΘεωρητdg

-

Eλεγκτ6g τoυ

'

49η oε)'iδα τηq με αρι0.
Ι1ειραιrbg

τα απ6

553,587/2Ο15 απ6φαoη5 του Πενταμε}'oilq Eφετεioυ

και 31-12-2007 υπηρεοlακd σημεlωματα αυTωV
rτΓioζ τοV Εlδlκ6 Γραμματι1α τoυ Σ.E.E.Δ.Δ, πoU αVαγVωσθηKαv, ωζ KαΙ η
Σ E E,Δ.Δ. με

24-9-2ο07

ΔαοΦv Aττrκηq Eυμορφkl Παπακωνoταvτivου ε:lδlκd με
(940 τ1l + 4,,8BB τμ 1' 1-/1 .tLι τηζ 6.\nr- lr<ταoηq 14,332 Tμ οτη Θi:οη

Γtρo,Ι,σTαμεVη τηζ ΔΙειjΘUVση6

τρiα

τ1Iι,11lατα

<ιPΦolκο6 Να0οτα0μtο6> τηg περrοxηg Π6pου, τic-:ι'l ι.:. TηV ιJ1τ, αρ' 231913-12--2003

lτρciξη xαρακτr1ρloμoO τoυ κατηγoρoυμθvου xαρακτηρioθηκαv ωζ μη δαolrd oε
εvαρμov|ση με τα διιlλαμβαv6μεvα αε προηγο(μεvο πληροφoρlακ6 δελτio loυ fτcrυg

1986 τηg lδΙαq Yτlηpεoiαq. Elδlκ6τερα δι: γiα τlg lτι:plπτιiloειq πou κlvt,1t)t1καv
TTolVlKεζ δlαδlκιlcriεr, σε βdρoζ ToU ΚαTηγoΙ-}OU ι|6rroυ καl αφορo8v α) τηv πιτρι!λεlψη
αυτo0 να υποβciλλεr μηvυτηρlα αVαφoρd Kατd τoU εργoληπτη πoυ κατd τη διdvolξη
τηg επαρ1lακη9

oδo0 EπlδαΟρoυ _ Tρolζηvα6 κατ€oτρεψε δαolκη 6κταοη

lδtαlτθρoυ

κdλλοu6 oτη Θ6oη (ΦαρdγY| τoυ,Eρωτα) τη περioδo 1996 -1997 καt τηv €κδoοη

τη6

αρlθμ6 1101Γ/-7'2004 πρdξηE 1oρακτΙl |,l!(T|]c]i] fκταιrη6 442'896 τμ cττη Θ6oη
<Zo0ρβα>,Υδραζ ωζ μη δασ|ΚΙiζ, β) τr1v fκδιlοη τηg με αρlθμ6 Q45/,14,6.2005
πρdξηg 1αρακτηρloμo0 €κταoηg 7,100 τμ στη Θεση <K6vθl -, Mπελ6σι) Tιlζ
1.lε

KτηματlΚηζ τrεριφdρεlαE Γαλατd Tρoιζηviαg, ιυE μη δασtKηζ, κατ6πlv αlτηoεωq τoυ
Avαoταo.Ιoυ Kαραγldvvη, αγoραoτη αυτηg απ6 τov ηδη απoβlιiroαvτα πατ6ρα τηq

εξεταoθε[oα6 μdρTUρoζ Φαvηg Toαoυooπoιjλou καl γ) τηv 6κδooη τηq με αρlΘμ6
2131l?'7

-11-1998 πρdξηg xαρακτηριομo0 iκταoηg

<Mεγdλo Πoτdμl

o

SOCO oτρεμματωv

oτη θ6oη

-

Λεμοvoδdoog> τηζ περιOΧηζ Γαλατd Π6ρου ωg μη δαο.lκηg, 6ποu
KατηYoρo0μεvog εi1ε αvεγεiρεt olκiα oε τμημα αυτηE επιφαvεiαg επτci (7)

oτρεμμdτωv τtερiποU, εκδ6ΘηKαv γlα τtE δ0o πρι-ilτε6 ol απ6 13-5.2009 και 7-122009 αvαφoρ6g τou Etoαγγελdα Πρωτoδικιi,lv ΠεlραlΦ6, τ oυ €,γtvαv δεκτ.ζ απo τoV

Εloαγγελθα Eφετιj,lv Πειραιιbq, δυvdμεl τωv oτιoiωv oι oxη ματloOεΙι-l-εq δlκογραφΙεg
l6θηκαv clτο αρ-lxεiο .καl' ιip0ρι'i 43 τιlu |,! lΔ, i.lιiτi κρiθηκ:: απdl ,τi1 δlιvιργι1cεioα
πρoκαταρκlικη εζ€ταoη ιiτr

μεv τlαριiλεrψlr1 υτrιlβoληg 6γκληο,ηq γtα lη κατoοτρoφη
δαotκηg 6κlαoηg κατιi τη δrαvοlξη Tηζ oδo0 dxεt uποπιioεl οε lταραγραφη, ol δε υπ6
ι1

οτol1εiα (α) καl (β) εKτdσεlg εixαv πρdγματl αγρoτικ6 1oρακτηρα καl μciλlcrτα
δε0τερη εξ αυτΦv εiXε ΧαραKτηρ|σΘε[ 1ερooλrβαδικη με πρdξη τηE Eπrτρoπηq

11

Απoκατιiolαoηg Kαl εiXε εKδoΘε[ τo 195δ τΙρoζ αlτoκατdoταoη αΚτημ6Vωv γεωργωV,
ωζ γεωρYlK6ζ κλιlροg. Γtα τη τρiTrl περΙτιτωor1 1.,v 506cr oτρεμμc,l iωv σr'η θ.ση
<Ν,4εγιiλο Γ|οτci1:ι

-. Λεμovoδιioog> t:κδδΘι1κε

βo0λεUμα τοU ΣUι]βoUλioU

οι:λλεγiιrlll α.lτι:ti.:ltι,lκιi

τι-,

μι αρlθμ6

,168/201Ο

απ.αλλαKrIΚ6

[.ti:lflαlιυζ, τo oπOio δt1θηκε δτr με βdοη τα
.ι|Γl
i{Ι (δl',iιi. |'|:.ιl
l i !.! 1γ\, l1.,.oι,il,ιl δiιvι.ργr.1; i{jσ ι{ΙliJ

F".φετι.i.lv

cΙΤ|rt].',

τοv δαοο,:,.0γο [iλι,υΟι:ρIi;i,i1 1.,;jlvyri, ι,i
ιΙεμοqrω.ιΟYραφιωv Kλπ) r| ιιVο.].l.ριιl

l'ιι

iΟι] Ι ι.ι').iι),vi:l.Οιi EτlIμελr1l

ii.ιιιιlιl lllαv

μlr1

ημ;1:.u

'

c,

lιll1εki

δαι.:lκι1, μι:ριtιιi.l., olKι).jι,!.jr|lι.'\1Γ]

καt καλλιεργεiιo ανε)ιλlπ-ιilg ατ16 το fiοg 1945. oI dε αι,α τuxΘε[oεg θαμvΦδεlq καr
l-τ

5Ο

η

oε)'iδα

Πεlραιιilc

ηg με

αριθ. 553.587/2015 απ6φαοη9 του Πενταμελoli'c Eφετeiοψ

δεvδριbδειg δαιllκig εκldοε|ζ οUδεiiolε υπερiβηoαv
,ooov
απαtτεiται γ|α τo
αυτηζ ωζ

oε τrooοoτ6 τo

i5.l'o

..]-.

Φ

'..
ΧαραKτηρ|σμ6
δασ|Kηζ,
αφoριi δε τηv oιivταξη απ.ο. . ','':.
τov κατηγoρo0μεvo τou Uπ' αριΘμ6 822/1-7-2OO2 πληρoφoρlακo0
εγγρdφου ,,ρoq .,o.'i...i...-"

ξεvοδo1εiο(ΠoPoΣ)αvαφoρlκdμεToμηδαorκ61αρακτηραεκτdoεω6πouεixε
απαλλoτριωΘεi υπ6ρ τοu EoΤ γlα τηv αvfγερoη τoUρlστ|KωV εγκαταoτdoεωv
ξεvοδoyεΙoυ (ΞΕΝ|A)' πρlv τηv €vαρξη εφαρμoγηg τoυ ΣυvτdγματoE

τoυ

τoυ 1975,

η

ιiπoψlη αuτη riγιvε δεκτη Kα| με τηv uπ,αρlΘμ6 2o1g/2o14 αποφαση τou
Δtoικητlκoιi
Eφετεioυ AΘηvΦv, η oποiα, κατd παραδo1η oxετrκηE αiτησηζ τηζ
ετα|ρεiαζ (AΝGΕιI.JAYΤl,ΛΙΑΚι-], ΞEl.JoΔoXEΙAK!-|

8,

EΙ.,4ΠoPIK|-.]

Αl.Jol.]Yt,4oΣ ETA!PElΑ>>. τιlι;

αvελαβε τη δIαxεiρloη του ξεvoδoΧεiou (ΞEΝlA ΠoPoY>, αKυρωσε
γlα τov iδlo
λ6γο oxετrκξ πρdξη του Γεvlκo0 Γραμματ6α Περrφfρεrαq
με τηv oπoΙα κηριixΘηκε
αvαδαoωτfα, λ6γω πυρκαγlιig δασ|Kη εKταση oτη θ6oη <NεΦρεrq> Π6ρoυ'
Qπoυ or

ωζ αvω απαλλοτρlωθεioεg τo

dτog 1960 εκτcioεrq γIα τηv αv€γεροη τoUρtστlKωV
εγKαTαστdσεωV. Σε 6λε9 δε τlg περtπτιi,loεlg εKδoσηζ πρdξηζ
XαραKτηρroμo0 απ6

τοv κατηγoρo0μεvo, περrλαμβαvoμdvωv Kαl τωv αvωτ6ρω .περlπτιi.:oεωv,

δεv

πρo6κυψαv στolΧεiα ττοu να καταδεικv0oυv 6τt o κατηγoρo0μεvog oτα πλαiolα
doκηoηg τωv καθηκ6vτωv τou ωE Δαodρxηg Π6ρou 6λαβε ουγκεκριμθvα
xρηματlκιi
πood ω6 διfuρα, πρoκεlμ6vου vα πρoβεE oε εv6ργεlα παρdλεrψη oτo πλαiolo
η
oυγκεκρlμ6vηg υπηρεolακηg εv6ργεIα9 αυτo0. Aλλd o0τε καl
γtα την θκδooη τηg υπ,

αρlΘμ6 503/14-3.2003 απ6φασηζ αUτoι, ουvloταμ6vηg oτo 6τl uπ6
πρoαvαφερθεioα lδ|6Tητα τoυ δαοdρ1η Π6ρoυ oτrg 24 _ 2 _ 2OO3 επ6τρεψε

τnv
τηv

τoπoΘ6τηoη κεραiαg κlvητηg τηλεφωνiαE τηq εταιρεiαg STET ΕΛΛΑΣ
AEBE εvτ6g
δαolκη6 6κταoη9 στη θεση <Kαμciρα> Π6ρoU, Xωρiζ αυτη vα 6xει iηρηoεr τoυg
6ρoυ9
τηg oxετlκηg dδεlαE εγκατdoτασηζ
γIα τη ληψη αδεtιilv καl απ6 τtg λolπ66 δημ6orεE

αρxdg, πρdξη γtα τηv oπoiα αUT6ζ Kαταδ|κdσΘηKε δUVdμεl τη6

αμετακλητηg απ6φαoη6

υπ,αρlθμ6

τoυ Τρlμελo0g Εφετεioυ Πλημμελημdτωv

17412011
Πεrραlιilg,

πρoεKUψε olαδηπoτε o.τot1εio.lιoυ vα ouvδfει τηv 6κδooη αυτηg
με xρηματtoμ6 τoυ
ΚατηγoρouμεVou, εiτε απ6 τηv πlo τιivω εταlρεiα κrvητη6 τηλεφωνiα6,
εiτε απ6 τρiτo
KαΙ γΙα λoγαρlασμ6 αυτηg. ΣημειΦvεταl 6τl
γlα τη oτoι1εroΘfτηoη τοu εγκληματog τηg
παΘητικηg δωροδοκiαE του dρΘρoυ 235 τoυ ΠK εivαI αδrdφoρo εriv πρciξη
η
ηη
παριiλειψη τou υπαλλξλoυ, 1dρlv τη6 oπoiαq δdΘηκαv τα ωφελξματα εivαl v6μlμη
η

παρdvoμη, αφo0 ο v6μo6 δεv δlακρivεt πλ6οv. Περαlτ6ρω
με TηV υπ' αρlΘμδ
Aπ,Σ.Ε.E.Δ,Δ./ ΕΜfl 335Ι22-5-2ο08 παραγYελiα δ6Θηκε εvτoλη o'τoυg
ΕπlΘεωρητ€g
Ελεγκτθ6

vα πρoβo0v oτov

ΕπlΘεωρητ66

_ Ελεγκτdg Bλιixou

-

6λεγxo τηE περιoυαlακη9 κατιioταoη6 τoυ
κατηγoρoυμ6voυ καl τηq oυζ0γoυ τoυ Avαoταoiαq Bαθρακoκoiλη κατd
τo xρι:vlκ6
δldοτημα απ6 τo 1996 εωζ τo 2Oo8, 6πωE καl €γtvε καI oυvτdxθηκε
απ6 τoυg
Mαρiα και Mπdρμπα Δημητρlo

η

με

αρlθ,

51

η

oελiδα τηq με αριθ. 553,58712015 απ6φαoη9 τoυ Πενταμελοtg Eφετεioυ

ΙΙειραιω'c

21lΝ.ψ09 6κθεoη ελεγxoυ περIoυσ|αKηξ κατdστασηζ αυ1o0 πoU αvαγvιloθηκε. Απ6
τov,..6λLγxο αuτ6 δrαπloτΦΘηκε 6τl:

A)

o κατηγoρoιiμεvoζ, περαV τωv ακtvητωv τroυ

εi;.6v περldλΘεr oε cιuτ6v απ6 κληρονclμiα και δεv εvδlαφdρουv εv llρoκεtμιivω, εiγε
προβεi τo f.τclq 2006 oτi.rv αγοριi εvιig αγροτεμα1Ιου επlφαvεk;q 5,9Ο9 τμ οτηv θdοl1

<K6vθl

*

M'iτελ(οt>

τηζ

κτη1rα

ιlκηg .rιερlφ€ρεlαE Ι_αλατd TρolζηvΙαg

cιvτi

αVαYραφoμεVoU oτo oυμβ6λαlo τtμlηματοg 8.438 ευριb, εixε προβεi τo fτοg 1999

oτηv αγορci εv6g αγρoτεμα1iου 7'073 τμ ατη θfοη <Βρωμoκρ6> τηg κτηματlκηg
περtφ6ρεlα5 Γαλατιi Tροlζηι,rlαg αvτi αvαγραφο1livου οτο ουμβ6λαlο τlμηματoE
7.0ο0.ο00 δραΧμΦν σΙo δIΚ6 τou 6vομα και oε εκε[vo τηE οuζ0γoυ τou κατd πoαooτ6
50% o καΘ€vαq' 6πou ε[1ε αvεγεΙρεl μovΦρoφη κατοικiα επlφανεiαg 13Ο,63 τμ και

ελα1ioτoυ κ6oτoug 16,885.000 δρα1μιi-lv, δυvdμει τη6 με αρlΘμ6 72Ι2OO1 α6εΙα9
olκoδoμηg' εExε πρoβεi τo €τoE 2000 oτηv αγoρd εv6g αγρoτεμαxioυ επιφαvεlαg

θ6oη <Τζoιiμτζα> Ωρωπo0 τoυ Δι]μου Λο0ρoυ t1ρεβ€ζηg αvτi
avαγραφομdvoιl oτcl ouμβ6λαlo τrμηματoq 6,915.O00 δραxμιilv περil'ιoυ καI εΙγε
77 '552'54 τμl ο-τη

απoκτηoεl κατd τo Ιδlο dToζ 20ο0 με τrλειοτηρlαoμ6 6vα ακivητo προορlζ6μεvo γlα
επαγγελμαTlKη Χρηση' απoτελoΟμεvο απ6 δ0o ορ6φoυq επlφαvεiαg 335 Kα| 41 τμ
αvτioτotxα, oτηv Eρμo0πoλη Σ0ρoU αvτi πλεloτη ρldoματοE 56,542,660 δραxμΦv
(165,936 ευριb), τo oποio εκποiηoε δ0o €τη μετd (2002) αντi τtμηματoζ 194,OΟO
ευριi.l

περΙπou. o

[δlοg εixε ατοκτηoεt oε προηγo0μεvo

xριivo, τo 6το6 1988, το 50%
εvιig olκoπ€δou επιφαvεlαg 505 τμ oτo Δr1μo Mαγo0λαg Aττrκηg καl το iτog 1994 τo
υπ6λolπο 50% απo τov αδελφ6 ToU ι . .
ι' B) δIατηρo0oε εEκoot 6'ilo (22)
συVoλ|Kα τραπεζtKο0ζ λoγαρlαoμooq, ατoμlKoι:lζ

η

κorvo8g

με τη oιiζυγ6

τoυ

Avαoταoiα oε διιiφoρεg ημεδαπ6ζ Τρdπεζεg. ol πλεlοτot εξ αυτιi,lv δεv εμφdνlζαv
αξt6λoγεg κrvl1oεtg, αε κri πcltclυ6 6μω9 ατ16 αυl oΟg εΙ1αv κατιrτεΘεi κoτci τη xρovlκr1
π:ρΙιlδο ι:π6 τrc" 21 loυv[ου ,199l 6. υq l..i Ιτoι, 2Ο07 lΟlαilε;l1ι μεγd/ια Xι']ilματ|Kd
].rοσu, α.]'|.t τα

oπoiα το

clυvoλικd }ιρηιlα |ΙK6 τloσli Tωv B73.394' ι.]7 ευρdJ δεV

δlκαtoλoγεiταl απδ κdπolα v6μrμη αlτΙα' ΣυγκεκρIμ6vα ατ6 τη δlεvεργηθεΙoα 6ρευvα

και απ6 τηv αvτιτταραβoλη lωv oτol1εiωv' μετci απδ αφαiρεση τη6 μrοijoδooiαq καr

τωV καταθ6oεωv (πωληοεl6 μετoyΦν μlεiov κ6oτog αγoρdg αυτιbv)

που

δlκαloλoγοιivταl ατ16 τα υψηλd πρdγματr xρ11ματloτηριακιi κiρδη ποu τηv τrερ[oδo
2o0o -"2001 ατroκ6μιοε o κατηγoρo6μtενoζ, ]rρoεKUψε 6τl: ,i) oτov με αρlθμ6 0027 8ο".o017

Ο4 Kolv6 TραΤrεζlK6 λoγαριαoμ6 οτη l.ρdττεζα ΛLP|.,iA BAΝK απ6

τo

oΟvο,)ιο τι,'lv καταθf αεωι, .ιτoιl τη περioδο ,1996 _ 2οΟ8 αvι1λθαv oε 3.1Ο0,943,42
εuριi, μfμlr:; Tων 1Γ|t/ ,rriι.;ιil ιιιταΟf ι..:ωv ι,lι1lοu., :;..1,99,4, ει.lριi. ,lι, i:io, ,iι)!B'
'/.92.-.'./(l

εUρω 1Q i io(, 2()ιlΟ, :r4.O35,Ο4

2aa2' 167.130'47

t.\']ρLi!

ευ;',..1.l

τι, i,τog 20O1,

1c tτοc" 200i,.17.591'68ευριi.l

,j

13.9i][:

ιuριil icl iloq

το ετc\i!c]J4,31.499'4t)

τo dτοq 2005, 49.400.ευρΦ τo i:τog 2006 και 17.200 εUριiJ To

tιoζ 200.l

tορil

καt oυvoλlκcl

52 ri οε)"iδα
Πειραιιbq

ηq με

αριθ.

553

'58712015

απ6φαcη'c του Πwταμε}'ofq Eφετεiο.'l

4δ5,479,δ,i ι,υμιl δεv δlκulυλoγεilul ultιj κullυlu νι3μlμl1 ulιiu. 2) οlοv
μt uPiOμυ
653t744g43 - 78 κolv6 τραπεζlK6 λoγαρlαoμ6 οτηv Eθvrκη Tρdπεζα απ6 τo o0voλo]
.ι1.:.
τωv καταΘιloεωv πoU τη περioδo 1996 _ 2οo8 αVηλΘαV σε 68,84o,57 ευρΦ,
μdρoE,.',..

ευριjl .. .
.,i :.
v6μlμη

τωv πlo πdvιυ ΚαταΘεσεωv 0ψou5 23.582,61 ευρΦ τo €τog 1999 και 44
'436,24

20ο0 καl oυvoλlκd 68.018,85 εuρΦ δεv δtκαtολoγεiταl απ6 κdποlα
αtτΙα, 3) oτov με αρtΘμ6 010ο10,1ο34896 κolv6 τραπεζικ6 λoγαρlαoμ6 στη Αγρoτ|κη

r,o 6τoζ

Τρdπεζα απδ τo o0voλο τωv καταΘιξoεωv πou τη περioδcl 1996 2οο8 αvηλΘαv oε
215.225'63 ιυρΦ, μf ρo6 τωv πto πdvω καταθ€oεωv OψoUζ 18.61 5,ο7 ευρΦ τo f τo6

1g98 καl :]6,325,64 ει;ρω το €τοg 199-o καl cυvο,λ.ικ* 54.94ο'71 ευοιi: δεγ
δlκαloλoγεiταt απ6 κ<iπoια v6μtμη αlτΙα,4) oτov με αρlθμ6 OO-231O-OO14O5 κolv6
τραπεζικ6 λoγαρlαoμ6 oτη Tρdπεζα ALPΙIA BAΝK απ6 τo o0voλo τωv καταθfoεωv
πoυ τη περiοδo 1996 - 2008 αvηλΘαv oε 129.987 ,04 εψρΦ μ6ρ99 των πlo πcivω

καταΘεσεωv 0ψoυg 6.515,04 εUρω τo ιiτo6 2001 , 68'472 ευpω, τo 6τoE 2OO2 καl
5.000 ευριi.l τo dτog 2003 καt oυvoλικd 79,987,04 εUριiJ δεν δlκαιολoγεiται απ6

κdπolα v6μlμη αlτiα, 5) σTov με αρ|ομ6 oo-2,1o1-o17427 κoIv6 τραπεζlκ6
λογαρtαoμ6 oτη Tρdπεζα ALPHA BAΝK απ6 τo ο0vολo τωv ΚαTαΘεσεωv πoU τη
περioδo 1996 - 2008 αvηλΘαv oε 290 '707 ,52 ευρΦ, μtρog τωV π|o πdvω
καταΘ6oεωv 0ψoug 137,93 ευριil τo dτοg 1998, 293,47 ευρω τo 6Toζ 2οοo Kαt
12.00Ο ευριi.l τo 6τo9 2Ο03 και ouvoλlκιi 12'431 ,4o ευριb δεv δlκαιολoγεΙταl απ6
καπolα v6μιμη αtτiα καl 6) oτov με αρlΘμ6 160002101ο3362o κotv6 με τov αδελφ6
TOU
τραπεζlK6 λoγαρlαoμ6 oτη Tρdπεζα ALPΙ-]A BAΝK απ6 τo
o0voλo τωv καταΘιlοεωv πoυ τη περiοδo 1996 - 2008 αvηλΘαV σε 3o3.745,12 ευρω,
μερoζ τωV πlo πdvω καταΘ6oεωv (ψoυ6 2,93O,7O ευρω τo dτog 2OOO, 3.815,1,1
ευριi.l τo iτοg 2001, 159J28'11 ευρω τo tτoc,2002.6.230 ευρω τo fτog 2OO3 καl 5OO

εuρΦ τo €τoq 2005 καl oυvoλικd 172.607,92 ευρω δεv δικαιoλoγεiταl απ6 κιiπolα
v6μtμη αtτiα, Γ) απ6 τo 6τo9 .1995 ο κατηγoρo0μεvo6 dρxloε vα αvαπτ0αoεl
oημαvτlκη 1ρηματtoτηρlακη δραoτηρ16τητα, με απoκορ0φωμα Tα ετη 20OO καl 2OO1,
oπ6τε η αξiα τωV επεvδεδuμ6νωv κεφαλαiωv €φΘαoε oε lδtαiτερα δuoαvdλoγα 0ψη

σε σΧεση με τα μιixρl τ6τε επεvδεδUμθvα κεφdλαια τοu tδΙoυ καt ορtoμ6vωv
ουγγεvlκΦv καl φlλικΦv του πρooιi-lπωv για λογαριασμ6 TωV oπoiωv ο
κατηγoρo8μεvog πρo6βη oε xρηματlοτηριακ6ζ πρdξεlζ, YεYov6ζ πoU α]TοδεlκV0εΙ 6τ|

Τα

αδtκαloλoyητωq κτηΘ6vτα κατd

τα

αvο:τdρω εlooδηματα εκπotηθηκαv
XρηματισTηρ|αKd γ|α TηV αγoρd duλωv τiτλωv (μετοxιilv και παραγιilγωv).
ΣυγκεκρIμ6να απ6 τr1v θρευvα καl εlδlκ6τερα απ6 τα οτol1εiα που παρεi1αv ol
κατωτερω εταlρεΙε6 πρoεκUψε 6τl ο κατηγoρo0μεvοg τηρo0oε εvεργo0q
κωδtκoι36 oτηv ATΕ Xρηματloτηρtακη απ6 6τιoυ τηv περioδo
2000 απoK6μ|σε καΘαρd 1ρηματιoτηρlακd κdρδη oυvoλlκoι 0ψoUζ

Χρrlι!αΤ|σTη ρ|αΚo06

,1998

-

\'Φ

"-

:
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-c

69.765,92 ευpΦ, oτηv MEΤoX|Kl..| XPHMAT|ΣT|-1P|AKH

AEΠEY

απ, 6πou τηv

περIbδo 1995 * 200B απoκ6μloε καθαρd yρηματroτηρrακιi κ6ρδη oυvoλlκo0 0ψloυq
1()o'9o4,72' ευριb, oτηv οFs XP|.IMAΤ|ΣTHP|AKΙ-] AF:ΠEY 6πou δεv πρofκυrμαv
:i;(ρη

ι]

ατΙ(IT|l ρ iακf

γlα τo

6 trρciξεl6 ]'ι]U KαTΓlγoροι|ιJi vou γrα τr. δiciοτημιl μετιi το 20Γl1, εvιil

π ρoI1γo0μεvυ

δldoτι1μα η εταlρεiα αυτη iiεv ι.Ιxε δrατηρrlοεr oτοtxεiιι (ο

r;α;ηγoροιi μεvoE οτη φoρoλογrκ( δηλωο,η

τιυ dτoug 1999 εΙxε δηλΦοεr Kερδη

Τηζ

l,ilξηζ τοJv 59s.5B7.B79 δρα1μΦv απ6 τη δrειrfργειc' ΧρημαT|στηρlακΦν li-ρdξεωv
μfoω τl1g τr1o τΙitvιrl εiταιρεiιιι,) , oτηv ALPtΙ1'' ι::ΙΙ!Aι'J()| απ' 6l'oιl τηv πεrrΙoδo 2ΟΟΟ
.'2008 κατiγραιψε
ζημiεg τη6 τιiξηg 1ων 14.012' 36 ι:ι:ριb Kα| σΙηV ΠElPΑlΩΣ ΑLΠE\,
α]τ' OπoU τη περiοδo 1999 - 20ο4 απoκ6μlαε καOαριi xρηματroτηρrακd κ6ρδη
oυvολlκoιj (lψoυζ 635.623,36 εUρω. Γεvlκ6τερα παρατηρεiταt 6τl o κατηγoρo0μεvog
Κατα τη περiοδo 1995 εωζ 2008 κατ€γραιμε ετηoΙιrlg oημαvτικd yρη
ματloτηρlακti
ι:fρδη απ6 τη δtε'",dργεiα XρηματlσTηρ|αKιιlv πρriξεων (περ|λcΙμβαVoμεvηζ 11ιll τηζ

δlαφoρdq απ6 τηι, αγoραπιυληoΙα παραγιi.,lγιυv) μ6vο κατd τα ιiτη 2Ο0Ο καi 20Ο1,
υι1loυg 535,7,n,19 κα| 53B.516,34 ευρω αvτtoτoixωg κ.αι 74'B24,64 ευρΦ κατd το
dτoE 1998,

εvιjl

κατd τα υπ6λoιπα 6τη τα xρηματtoτηρrακd κθρδη αυτoιi κrv(Θηκαv
oε xαμηλd επiπεδα τηg τdξηg τωv 20,000 _ 25,ο00 εuρΦ ετηoΙωE κατd τα dτη 2OO3,

2007 καt 2008, κατd δε τα uπι5λolπα 6τη o κατηγoρo0μεvog κατ6γραψε ζημiεg, ol
oτrοiεg εIδIκd τα 6τη 1997 καl 1999 αVηλθαv oε oη1.tαvτlκd 1ρηματlκα πood τηq
τdξηg τωv 65,ο99,85 καl 312.897,39 ευρΦ αvτloτoi1ωq. o iδlog (κατηγoρo0μεvοg)
ατιq δηλΦoεlq φ6ρoυ εrο-oδηματoζ γlα Tα ετη 1999 και 2ΟOO δηλωoε κdρδη απ6
xρηματloτηρtακ€ζ σUVαλλαγεζ (ψoUζ 638.530.583 δραxμΦv, απoκρ0πτovτα9 τlg πlo

πdvω ζημΙεg Kαι 641'711 '71B δρα1μΦv αvτΙoτolyα, Eivαl επioηg xαρακτηρloτlκo Οτl
κατα τo 6,lοg 1999 o κατr1γoρo0ΙlεVοζ επιlvδυιrε γlα αγορd αιlλωv ,'iιλωv τιoιlιi τllι:
ldξηg lιυν B47.960;65 ευi;ιi.), τη oi'ιγμi1 .l.ι,lu ,]ιl Χl)rlιΙσ1lσ |! ιΓJiιικ.l' τcιl λeμι'jil Τo
τιρoηyo0με.vrc 6το9 αvηλΘαv σε 74.a24,64 ει][iΦ,

il,].oΙ

εττξvδuοι: οτο iεκα: ι},riο iιl τlυv

Kαθαρωv τoυ κερδΦv Kα| στο τεσoαρακοvτα.rrεvταπλιiσΙo
εIooδηματo6, λαμβαvoμθvoυ μdλιο,τα υπ6ψη

6il τη tιρclηγo0μεvη lιερiοδo 1Qg3

1999 εixε καταγρdψει απ6 Tη δραστηρt6τr1τd τoυ αUTη
102'476

'e'6

(9.147

'16

+ 28

'229,65 + 65.099'θ5) ευρΦ.

Vα δ|KαlOλoYηθεi ο0τε απ6 rTρoηγo0μεVιζ

τοU oIκoγιvειαrιο0 του

αlτ

l.{

ζημiεζ

*

cιυvoλlKoι:, 0ι+lοUζ

επεVδUση αυτι1 δεv μπoρεΙ

οταμlι:ioειg, αφo0 lfτolα πooci δεv

τrρoK0πτωv απδ τα κατdλolπα τωv τρατιεζIκιjlv λoγαρlαoμΦι, πoυ αυτ6ζ τηpο0σε

* 12. 1998

απ6 τα τrοσd π.οU 1oιJ,1lαρεiΧαV lρiτα οuγγεvlκd καt φtλικd τoυ
iΙρ0σωτΓα τrροκειμivου Vσ .1,1)oL]ιi γiα l'ι)γιι[)ιαΟ j.li:r .Ι(ll.|(, ιlι ).r,ι.l]'lα.tΙ() i 1lΙ':..:1.ζ
oτi6 31

η

lrρdξεlq, τα οπ.οΙ" δεv εΙναt τιiοο ιli1μιiι,ιiκι1, lU δΙ ι.lι.1σλU}ερ; μl,1loι, τουq ciφι,;lu
μtΤαYεvεσTερo τlig ττlο τl ιivι,.l ετrivδυor1g xρ6vo, Σuγκεκp|μfVα, (]πωζ ltρυκ0lτιι.l clιl6
το α.π6 B.1.2Ο10 τr6ρloμα TrεIΘαρX|Kηζ αvdκριoηq τoυ δlευΘυvτη δαοΦv Aπ6oιoλoυ
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Avδρεα, που καταρτioθηκε στo πλαiσlο δrεvεργεrαg πεlΘαρxrκξ6 δlαδrκαoiαg oε
βdροg τoυ κατηγoρουμdvoυ καl αvαγvιboθηκε, τα lτοt-lιi τiου ο.τελευlαioE iλαβε γiu
λoγαρIασμ6 τρiτωv προκεlμ6voυ vα πρoβεi σε Χρηματlστηριακ6q πρdξεl6 αv6ρxovταt

oε 10,500,000 δραxμ6g πoυ ελαβε τo θτog 1999 απ6 τηv αδελφη τηq oυζ0γoυ lou
Bαotλtκη Bαθρακoκοiλη, 8.000,00ο δραΧμεζ περiπou σε τεσσερ|ζ δ6oε19 πoυ 6λαβε
τα ετη ,1997 καl 1998 απ6 τov φiλo τoU επlxεrρηματiα (ζα1αρoπλdoτη) καt κri:ι-ltκo

Π6ρoυ |ωdwη Bλιixo, 1,000.Ο00 Kαt 3.25o,ooo δραΧμεζ πoυ θλαβε τo dτog 2OOO απr3
τοV φiλo τoυ δαοολ6γo -. αvΘoπαραγιυγ6 ΓεΦργlo Kαv.;αβ6, 4O,οOO.OOO δραiμ65

πoυ f)ιαβε το fτο.; 2Ο00 απι-1 Tov φiλο τoυ απ6 εtκoolπεvταετiαg ε,πtxεlρηματEα
Ευρtπ[δη M(τoη και 1.597 '440 δραΧμεζ πoυ 6λαβε τo 6τo5 2OO1 απ6 τo φiλo τoυ
δαooλ6γo καl κciτotκo Σ0ρoυ Σταματo0κo N|K6λαo, ιiτot KαΘ' 6λo τo πιo πdvω
δlαστημα oε 64.347.440 δραXμε9 (188,84,l ευρΦ), πooci πoυ μετd τη παρEλευoη
μlκρo0 1ρ6voυ επ€oτρεψε

oε αυτoOq με τα ΧρημαTtστηρlακd κ6ρδη, Δ) τo 6το9 20Ο6
κ6ρδloε απ6 παt1viδι τoυ oΠAΠ 23,654 ευρΦ. o κατηγoροOμεvog oτηv απoλoγiα τoυ

πρooπdΘηoε

vα

δlKαloλoγησεl τlg αvαφερ6μεVεζ αvαλUτ|Kd αvωτ6ρω Kαl στo
δlατακτικ6 τηE παρoιiααE πloτΦoεtg τωv πlo πdvω τραπεζ|KωV λογαρlαoμΦv' με τov
|σΧUρlσμ6 6τι

τα φερ6μεvα ω9 αδlκαtoλoγητωq κατατεΘ6vτα oτoυg ωq dvω

τραπεζlκo06 λoγαρtαoμoιi6 yρηματlκd πood ouvoλtκοιi 0ψoυg κατιi Tη Kατηγoρiα
873 '394'07

εuριil, πρo6ρ1ovταv απ6 επιoτρoφdg xρημdτωv γvωoτΦv καl

τoU τrρoσωπωv τα

φtλlκΦv

oπoiα εΙ1ε δανεiοει Kατd τo παρελΘ6v και απ6 κθρδη αυτo0 καl

τωv πρooΦπωv γtα λoγαρIαoμ6 τωv oπoiωv διεvεργoιioε 1ρηματloτηρlακθg πρdξεlg
Kαι απδ μεταφoρfg xαρτoφυλακ[ou τiτλωV απ6 τη μiα xρηματroτηρlακξ ετα|ρεiα στηV

dλλη, πoυ δεv ελαβαV υπ6ψη οl EπlΘεωρητ6g

-

EλεγKτ6ζ κατd τη δlεvεργηΘεioα

liρευvα καt τη o0vταξη τη6 6κθεoη9 ελιiγxoυ περloυorακηg κατdoταoη6 αυτο0. ol ι,l.16
αvω αρvητlκoi τηg κατηγoρiα6 ιoxυρloμo[ ToU Kατηγoρoυμdvoυ δεv κρivovταl βdσ|μo|,
EV 6qrει δε Tωv 6σωv ηδη αvαλυτlκd πρoαvαφ6ρΘηκαv, και λαμβαvoμ6vωv υπ6ψη
των εlοoδημdτωV τoυ KαTηγoρoUμεVoU κα, τηζ σUζOγoU τoU ωζ πρoερΧoμιivωv ατ16

μιoΘoδooiα δημooiωv uπαλληλωv, τωv δα,παvΦv δrαβΙωoηq olκoγθvεlαg
απoτελoυμdvηg απ6 τOuζ σUζ0YoUζ καl δ0o αvηλtκα τεKvα, τωv δαπαvιi-lv πou

απαlτηθηκαv για τηv αγoρd τεσσdρωV ακιvητωv τηv περioδo 2000 - 2O06, doτω καt
οXι |δ|αΙτερα μεγdληg αξ[αζ τωv τρ|ωv εξ αυτιilν, τωv δαπαvΦv πoυ απαlτηθηκαv γlα
τηv αVεYερση olκiα6 oτo αποκτηΘ€v ακivητο oτη περlo1η Γαλατd, τηg επιivδυoηq τo

ετoζ 1999 σε

Xρηματ|στηρlακo0E τiτλoυE κεφαλαioυ σημαvTιKoιj 0ψoυ6 πoυ
υπερβαivει καTd δεκα τουλdxloτoν φoρ66 τrρoηγo0μεVα ΧρημαTιστηρrακιi κ€ρδη καl

δεv μπoρεi vα καλυφΘε[ απ6 πρoηγo0μεvα υπ6λοtπα καταΘθoεωv oε τραπεζIκo0q
λoγαρlαoμo0g η καταβoλ6q πooιlv τrου τρiτol dδωoαv oτoν κατηγορo0μεvo

\W

πρoκεlμrivoυ vα πρoβεi γrα λoγαρlαoμ6 ToUζ σε Xρηματloτηρrακdg πρdξεlg, το 6τl

'

|

'''ι '

ι

'|'|.

.

πρoβεi οε κατd Kα|ροΟζ δαVε|σμoιζ φ|λ|Kωv ΤoU προσΦπωV με δ|dφoρα πoσd,
6πιυ9 o iδlοg lο1upiζεταl,

τo

ωζ dVω

ΛlΚαστηρlo ιiγεταt oτηv oυμπεραο1.:ατlκη κρΙc:η 6τl τα

xρηματlκα πoο.ιi, τι,lι, ο1Γoiι!\/ δLV 1IπορεE vct αlτIολoγι1θεΙ η κτηoη,
πρo€ρ1ovταv απ6 τo 6τl C, Ι\α Γrlγcιρoιμεν.|ι, υtl-6 τηv lδrδτηlιi ToU ωζ ΔασdρXηζ

Πoρoυ, KαταXρΦμεvog ουc'τη1lατtκd τη δημooiα θθoη

τoιl

πρoεβα|vε Kατ6πlv

ΧρημαTΙσμo0 ciε v6μtμουg ιυg επΙ τo ττ}.εioτοv xαρακτηριo1lοiq μil δασlΚωV
εκτdσεωv (πoυ δεv εξιlκριβΦΘηκαv κατd θfr,η η θκταo.η), αφοιi δεv clττoδε:Ιyθηκε 6lι

οl

πρdξεtq 1αρακτηρloμo0 εκταoεωv 0Jζ

ιtη δαolκΦv ηoαv

παρdvoμει,,

δtαπρdττovταg με τov τρ6πο αυτ6 τo βαolκ6 αδiκημα τηg παΘητικηg δωρoδoκiαg
.oπωg
(dρΘ, 235 τoυ ΠK),
6μο-19 ηδη αvωτfρω πρoαvαφ€ρΘηκε
απ6 τα πρoκOψαvτα
κα,rd τηv ακρoαματlκη δlαδlκαoiα απoδεικτlκd σΤo|Χεiα Kα| παρd τo 6τl κατd τ η
πρoδ|κασiα δloτdxθηκε δfo ιpορfg Q διεvθργE1α συ μπληρωματ|κι16 κuρΙαg αvdκρtοl1g
με αVτiστο|Xα βοUλειμαTα ToU Συμβoυλiou ΠλημμελεlοδlκΦv Γ1εtραtιilg, δεv κιlτdατη

δUvαT6v

vα πρoσδ|oρlσθoi,v

σUVKεκolμ'θv-εs εγκληματlKεζ

τ.ρdξε|ζ

παθητ|Kliζ

δωρoδoκiαq πoU vα συvαρτιbvται με g.ψvκεκρlufvεc υπηρεotακ€g εvdργειεg τou
KατηYoρoυμεVoU KαΤd τηV απ6 αUτ6v doκηoη τωv καΘηκ6vτωv τoU ωζ δασdρΧη
Π6ρoυ, απ6 τtg oπoiεq (πρdξεtq παθητ|Kηζ δωρoδoκiαg) vα προκ0πτει οτl
πρoiρxοvταl τα αvωτfρω 1ρηματlκd πoσd σToUζ dvω τραπεζlκo0ζ λoγαρtασμo0ζ ToU
κατηγoρouμfνoυ, otjτωg ιboτε vα θεμελlωΘε[ αVτ|κεIμεV|Kd τo αδΙκημα τηg
voμ|μoπoΙησηζ εo6δωv

απ6

εγκληματtκη δραoτηρl6τητα. Kατ, αρxηv ε[vαl

xαρακτηρloτlκ6 6τt ιiπαvτεg οl εξεTασΘεvτεζ oτα πλαiolα τηg πειΘαρxrκηg δrαδικαoiαg

oε βdρoE Toυ

Kατηγoρoυμ€voυ

δtαλαμβdvovταl σε 1rερiληι+,ri
αVαKρ i-)ηζ

l(αι στι:υ|

μdρτuρεg, των oπo[ι1)v ιr| σXετlKεζ καταθ6οεlq

(.-]l,o

Ω1ΓιrioUE,

π|o ]idVω α.]τ6 B 1.2ι],1Ο :"ι6ριο1lα

rτiρcιv τιυv .J!|''/αδi'/q' )\ li.

υιrαλλljλωv oτη Δlε0Θιlvοη ΔααΦv Πεtρlιllιilζ Καl

ι:!!/νr

tdριdv δclr:ttlΦv

1lJι] l\|ιlJΟ1r.,.1ii 1]1ι;

ΔαoΦv Aττικηg, περlλαμβιivovταl ol Δημαρ1ol Π6ρou' Σπετoιjlv,

TΤει(}αρX|Κηζ

Eπlθ,ωρησ|lζ

,YδραE,

TF,oιζηvΙαζ

καt Mεθdvωv, o YτroΘηKoφ0λακαg Π6ρoυ και o Διοικr1lηι; τοιl ΛοτυvομlκoO 1-1lf1ματοg

Π6ρου, καθΦg καl tδlΦτεg επ|Xε|ρηι]αTΙεζ τηg τιερloxi1g, I<αταθξτoυv 6τι δεv
γvωρiζoυv η 6τt δεv dκουoαv Kdτ| γlα ΧρηματIσμ6 τaU κατηγορουμ6voυ, Eπioηg τα
Λτaι ιn rτnl l vatι7 τιlιr

,σΧUρIσμoUζ αUτων ΚαΙ Τoιj r..cΙτrιYι]ροU|]ει,οU ε|XαV oαVεIαKι-lζ

φ0σηζ σUVαλλαγεζ με τοV κατηγορo0μεvo i1 τα dτομα για λoγαρlαoμ6 τωι: oπoiωv
και με xρηματα αιlτΦv ο κατηγoρo0μεvοι, t:pο6βη σε Χρη ι.lαT|C,Tηρlακθg πρdξεlq δεv
ιΙ1αv ικκρεμι1 Θiμιr]" Yi(j .iα ο1loiα (ll)ιJ ',|ιΙ 'ιr;rι,; ι.i,( tζ'crΓ: 'iΙ(Ιv .lο Λοι,ο1ηiεΙο
Π6ρoυ, ΕιδIκ6τερα υκ(,μη ιιul Ylιl .i,(, 1 . l,Γιωσ.l; ..ιi',lιζ .liιlιt ιli ιlιrταγγε)'iεr, Θc;
.ni..lοι1κυψαv
ι:ι' βi,ρog
μπoρι:0οαv vα 0εωρηΟoιV τπ ρ:Icο6τι1rι. ι:υγκε-;lρ:l1,l€vεq, δι,ι,
loU κα]Ι]γoρoUμεvoυ ενι,,1οτotηrlκd οrυt1εiα οxετlκιi με τι1 τελεοη του βι:οlκoυ

η

οελtδα
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εγKληματoζ Tηζ παΘητ|Kηζ δωρoδoKiαζ. ΣUγKεKρΙμ.Vα: σ) o εξετασθεiζ μαρτυραζ,

MαρΙvog lιlrεξαvδρακηg'

o

oπoioE βρΙoκεταI

οε

oφoδρη αvτlδlκiα

με

τov

κατηγoρo0μεvo με αφoρμη τηv 6κδooη πρωτoκ6λλoυ δlolκητlκηq απoβoληζ Κα|
επlβoλη9 πρooτiμωv δlατηρηoηg αυΘαIρfτoυ κτiοματog σε δασ|Kη 6κταoη απ6 τo

ακΙvητo τωv 2,900

τμ ατη Θ6oη <Aρα

Γlιi,lργα> τηg κτηματlκηg περ|φερε|αζ

Tακτiκο0πoλη6 Tρoιζηviαq κατd τα ηδη αvωτ6ρω λεπτομερΦq εκτεθ6vτα, σTηv
εVωπ|ov τoυ παρ6vτoq Δlκαoτηρiου κατdΘεoη τoυ περloρiζεταl στo vα αvαφερθεi
στoUζ εK μ€ρoυq τοu κατηγcρουμfvcυ ΧαρακτηρΙσμo0ζ μεγdλωv εκτdoεωv ωg
μη
δαolκιi.lv, oτηv αυταρxlκ6τηTα τηζ σUμπερrφορdg αυτο0 εVαvτ| μ|KρoTδΙoKτηΤιiJV τηζ

περιoxξg' τα κτηματα τωv oπoiωv xαρακτηρlζε ωg δαοlκd6 εκτdοεlg καI oε φ(μεg
πoυ εixαv τrερt6λΘεl oε αυτ6v γlα τov Kατηγoρo0μεvo 6τl (6πo|oζ τoυ εδ|Vε Χρηματα
απoxαρακτηρlζε τo Χωρdφl τoυ>, xωρig oτη κατdθεoη τoυ αυτη vα αvαφερθεi oε
oυγκεκρlμ6vεq περlπτιiloειg (πληv τηg περiπτωoηg τωV 4oo σΤρεμμdTωv πou
αvαφdρεταl καl oτη κατciθεoη του Eυdγγελoυ Kαρμiρη' περi Tηζ oπoiαq κατωτdρω).

oε οuvιivτηoη τoU με Tov κατηγoρo0μεvo τov oκτιbβρlo του
2002 με αφoρμη τηv €κδooη βεβαiωoηζ 6τ| το αvωτ6ρω ακivητo τωv 2.900 τμ δεv
εiVα| δασ|K6, o κατηγoρo0μεvog αξiωoε απ6 αυτ6v τo xρηματrκ6 πoo6 τωv
10,000.ο00 δραxμΦv, απεlλΦvτα6 Tov 6τ| σε διαφορετlκη περiπτωοη θα
KαTαθετε| επΙoηq 6τl

xαρακτηρioει αυτ6 δαolκ6' Θα πρoβεΙ

oε

κατεδdφιoη του εκεi ευρtoκομfι,ου

κτioματog καl 0α του επ|βdλλε| πρ6oτlμα τηζ τdξηζ τωv 50O.OOO,OOO δραxμΦv, πληv
6μω9 αυτ69 (μdρτυραg) αρvηΘηκε vα πρoβεi oτηv καταβoλη τoυ εv λ6γω πooo0.
Avεξαρτητωg ToU 6τ| σTηv αρ1rκη απ6 Mdlog τoυ 2OO4 πoλυο6λIδη fγκληoη τoυ κατci

υπαλλξλωv τou εv λδγιυ δαoαρ1ε[oυ Π6ρου, o αvωτ6ρω μdρτυρα9 δεv αvαφ6ρεταl
στηv εK μερOUζ ToU καTηYoρoυμθvoυ πρoβoλξ απαiτηoηg Kαταβoληζ Χρηματ|Κo0
πoσo0, τηv cποiα βεβαiιυ6 o ι<ατηγoροΟμεvog αρvηΘηκε oτηv απoλoγΙα τoυ, oε κα1.liα

περiπτωση i]εv ιjπορεi vα θεωρηΘεΙ το εv λ6γω πoο6 ω6 περlouοiα τoU
κατηγoρoυμivcυ πoυ τιρoηλθε απ6 εγκληματικη δpαo.τηρl6τητα, αφο0 τo εv λ6γω
ΧρηματlK6 τrι.ο6 ουδ6ποτε περlηλΘε oτη κατo1η τoU KατηγoρoUμεvoU, EπισημαiVεταl
δε

6τι αoκηθηκε

τrorvlκη δiωξη κατd του κατηγoρoυμ6νoυ καl γlα

απ6πεlρα εκβiαoηg,

πρdξη γlα τiiv oπoΙα ιl τελευταiog αΘωωΘηKε τ6oo oε iτριbτο, 6ο.ο καl oε

δε0τε1lo

βαΘμ6, κατ(lτ;tv fφεοηq τoυ Avτεtoαγγελdα Eφετιbv Πεlραld' με T|ζ Uπ'αρl()μ6 AT 432

-

64B

_ 76E - 951 _

1198/2010

και

134912010 αποφdoεtg του Tρlμελo(q

Πλημ μελεloδtt<εioυ ΠεrραιΦg καl τoυ Tρlμελo0q EφετεΙoυ Πλημμελημdτωv t1εtραlιilg, ο

δε

μdρτυρα6 C].τιl σUV6Χε|α καταδlκdoΘηκε

γlα ψευδlj καταμηνυoη,

μαρ.rUρα Kα| σUKoφαVT|Kη δυoφημιoη κατ6πiv €γκληοηζ

ψευδoρi<icj

ToU KαTη'f ορoυμ6'vου oε

σUνoλlKη πolvη φυ,\dκloηq οκrΦ μηvιi.lv με 1ηV ιJπ, αριθμ6 AΤ
τclυ Τρlμελo0g Πλη μμελεloδrκεiou Πε|ρα|ωζ, β) o εξεταoΘεig

7g8)l2011 απ6φαοn
μdρτυραE Ευdγγελoq

57η oε)'iδα τηζ με αριθ.
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Kαρμiρηq, (τoυ oπoΙου η μητiρα ΕυαγγελΙα ηταν κoμΙoτρια δ0o μεταyρovoλoγημt'vωv

τραπεζκaν επιταγLbv εΚδοσηζ foυ ΚατηYoρoυμtvoυ, τrοoo0 15'000'00ο

40.aο0.000 δραy1lιbv' ι!ε ημι.[''C'μηνΙα tκδool.1i 21-6'20()1 τrου ε|yαν περιtλ0ι:ι

ιαiοχii

Τηζ με οilΙΟaΟY{i(Ιφ:

;. Ι!'!

αΤi6

Καl

ατl.1ιl

κdποlοv Aλiξιlv(jρn Κοιlρoυn'dκtl' οε δlα'ιlι/i!

του oπclΙου εΙχαν εΚδoθε[ οt τtιa πdVυ') εΠ|ταYtζ απr5 τov κατηγορo(Jμεvo,

ωζ

ε\/YιiησIi

ψα τl1 nl\ηρωμη ττρομηθειαq' aε αUT6V 1'ιετd τι1v δtαμεοολ6βηclη τoU YΙα τη χoρ|lYηoη
εγγuητll<ιjg εττlο'τoλη9 0ψoιlg 5.000.0a0 δολαρΙαlι, f1ΠA α'πο αλλοδaπη T1l6πε(ci, pιε

σΚoτt6 τη yρηματoδ6τηυη τηE εrιi'vδuoι1; εκτροφεioυ οτρoυaoκαμηλυ'iv liου
διατηρo0oε ο αδελφ6E τoU

ΚατηYoρoLlμεvou

τη9 Πρtβεζαζ' καταΘεTεΙ 6τl
ταxυφαγεio

GooDY,S

σε αγρoτtκf1 τιερtοy,f1

oε

ιyυvdvτηο( τou με τΟV KαTηγoροOμεvο ατo
oτo Χoλαργ6 Aττrκηq τηv dvoιξη τoυ 2OO2' oτηv o.tτοiα

παρεUρiσKovταv o αδελφ6ζ τou Eμμαvoυξλ καl ο ul6g τοU Avδρ6αζ, πoυ 6xoυι,
αποβΙωοε|, με αvτiκεiμεvo ιη δlευΘΙ:τηοη

τη6

ι.1δr1

μεταξ0 τουg ο|ΚovoιΙiιiliζ δlαφυρd5, ιl

KατηγoροoμεVοζ τοUζ αV6φερε 6τt ειiv εoρlcτκαv τo τroαιi τωV 5ι],0ΟΟ.0Ο0 δραxμιi.lv,

θα μπoρο0oε o iδloζ σε λiγoυg μηvεg vα τo αΟξανε σε 50ο.00ο,Ο00 δραxμ6g με τα
(πρασιVα), 6πωq αv6φερε xαρακτηρtoτrκd' υπovoΦvταζ lτρoφαvιi,lg 6τl θα προβε[

σε XαραKτηρΙσμ6 απoκτηΘεΙoαg δαotκξq 6κταoη6 οε αγρoτIκη με απoτfλεoμα τηv
εκτ6ξευoη τη6 αξiαg τηζ, τηv ωζ dV(υ σUζητηση επtβεβαiωoαv στIζ απ6 5-1 1-20Ο9
dvoρκεg καταΘ6σε|ζ τ(υV σ]ηv AvαKρiτρ|α τοu Z, Τμηματoζ Πλη μ μελεrοδlκιi'lv
ΠεIραtΦg οι Eμμαvoυηλ Kαρμiρηq καl Avδρfαg Kαρμiρηq' ποu αvαγvΦoθηκαv λ6γω
Toυ επισUμβdvτοg Θαvdτου τoυζ, σTlζ oπoiεg

διαλαμβdvouv 6τι σε σXετ|Kεζ ερωτηoεlg

τωv κατd τη τrιo πdvω oυvdvτηoη o κατηγoρο0μεvοg τοug αvθφερε 6τl Θα πρo€βαlvε
oτoV αποXαραKτηρ|σμδ 400 ο.τρεμμciτωv, l.του θα εΙxαv αγoραoθεΙ
TΙμη

ωζ δασiKεζ Koι

crε:

πoλ0 Xαμηλr.l

cjTη σuveΧεlα, μετd τοv 1αρακτηριομΟ Tοuζ {'ι.]! αYρcτ|κωV, οα

εκτclξευ6ταv i1 αξici τ.,u6.

O i(ατηγopoOμεVc( αρVεhul

κc,ιτιi

lηv ιltιολογiι; τιlu δll

η

oυζξτηoη αυl11 θλαβε XΦρα' Aπ6 τιiv iρευvο τΙυυ π,ρσ γματoποι(Θi,ιlι. τrρoiκuι1;ι 6τI
τη περioδo εκεivη και oυγκεκρlμθvα με τηv ιlτt, αρ|Θμ6 1850125-9-2002 τιρdξη

o

κατηγoρο0μεvοg πρo6βι1 τrρdγμαlr στov ΧαραKτηρloμ6 δ0<l
εδαφlκΦv τμημdτωv 428,95 Καl 33'25 oτρεμl1.lιiτωV σ1η περloxη <BΙδι> oτη Θfoη

XαραKtηρ|σμo0,

<Σφακoβo0νl> Kαι (Mdζωμα) τou Δημου Tροlζξvαg

οε ευρ0τερη

ωζ μη δασtKηζ. Tα ωq dvω

οτρεμμdτωv γvωοτr1 ωq
<Ι{τημα Kακoυριiτoυ>, ωq τlρoζ την clπoiα c, KατηYoρο0μεvog δεV 6'ΧεI τtρoβεi οε

τμημαTα πεμ:lλαμ βcivοvταt

6κταο11 20Ο.U0U

Kαπ'ο|α εvεργεtα' Fl αvωτfilαl υττ, αρlΘμ6 185012()02 πρdξη xαρακτηρlομclιi τιrυ
κιΙl ]]γoρoUl]ivοU <l l l11li1Θι
αε iτμοr1γο01-:,:',.ι, (l,]iΟ .Ιι, iιυ, 1Ο9: .r|λ|lρoφl

1ιl,

i]|ιiii.Ο

δε-λlio' ο01lι1,ωνα lJε το οliοΙο τα lιlo
ελα1Οκoμ|Κα Kαt σ1r]v oμοια ιιιιΟ 25-9'2υ02 εrοriγriυη lου δαοολ6γιlu Αvδρfα 2:ερBο0

'riι]ivι,.r εi]αφ|κ\r 1μι.|μαr.l ι<'αλλlε1,γοii vl r,

με βiιση αεροφωτoγραφiεg lιροηγoυμ6vωv ετΦv, απ6 δε τι1 διεvεργηΘεioα θρευvο
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EπrΘεωρητιilv τηE Δημ6olα6 Δloiκηoηg δεv αvdκυι1,lε κιiτt τo
δlαφoρετικo ωζ πρoζ τη φΟoη αUτηζ' oπωζ πρoKυπTεl απ6 Τo απο
31-12-2007
πληρoφoρlακ6 δελτ[o αUτΦV πoυ αvαγvιiloΘηKε. o6τε επΙoηg τrρo6κυψε

μαρTυραζ Eμμαvouηλ Kαρμiρηζ (ηδη απoβlιi,loαg) αvαφ6ρεl ετriαηE 6τl κdlτolog
IωdVVηζ Aγγελ6πoυλο9, μ6vιμog κιiτοlκog Mπdρι |ταλiαq, πoυ εKμεTαλλεU6ταV
τo
ξεvoδcxεΙo (PoRoS BΕAcl.'!) o'τo Γαλατd Τρo|ζηVΙαζ, oε o.xετlκη oυζητηoη
με τοv

μαρTUρα τo fτo< 2003 τroυ 6λαβε'xΦρα oτo εv λ6γω ξεvoδoxεiο, 6ττου τ6τε δlfμεvε ο

εv λ6γω μdρτυραq, Toυ αVεφερε 6τι τακτoπolηΘηκαv τα πρoβληματα πoU

αUτ6ζ
(Ιωdvvηs Aγγελ6πουλο6) εi1ε με τo δαoαρxεΙo Π6ρoυ
γrα καπoιο παραλlαK6 Kτημα,
6πoυ εi1ε αvεγεiρεl olκΙα, τo οπoio βρtoκ6ταv οε δαοtκη 6κταoη oε απ6oταoη
5 6

-

xlλloμfτρωv απ6 τo ξεvoδoxεΙo' λθγovταg 1αρακτηρloτtκd (To εXω καθαρioει πλrjρωg
απ6 τo ΔασαρΧεio, λdδωoα τov δαodρxη καl καθdρloα>. F| ωg dvω καταθεoη oτo
oημεio αuτ6, τηv oπoiα o κατηγoρoιiμεvog αρvε[ταt, oυδ6λω9 επlβεβαιΦvεταl απ6
τα
λolπd απoδεlκτlκιi oτoιxεiα, αλλci απoδυvαμιilvεταl πληρωg απ6 τo 6τl
ξεvoδoxεΙo με
τ6τolo 6voμα δεν uπdρxεt oτη περloxη Π6ρou Γαλατd, o0τε oε αuτηv
εΙvαl γvωoτo
η
dτoμo με τo 6voμα |ωdvvηg Αγγελ6πoυλοq, 6πωq πρoκ0πτει τ6οo απ6 τnv
πεo[

το0τoυ κατdΘεoη τoυ εζεταoΘ6vτo6 μιiρτυρα Eυαγγfλου Kαρμiρη' αδελφo0 τoυ

Eμμαvoυηλ Kαρμiρη,

6oo

Kα| |δiωζ απ6 τtg αvαγvωoθεioεq με αΙτημα τoυ
ουvηγ6ρoυ uπερdoπιoη9 καταΘ6oεtg τωv μαρτ0ρωv Kωvoταvτivoυ Kuριακ6πoυλou.
δημooloγρdφoυ' κατoiκoυ τη6 περloxl1E dvω τη6 εlκooαετiαg' καl εκδδτη τη9
εφημερiδαζ (KΑΛΑYPΙA) καl Ι-!λiα Mπiotα, κατοiκou τηζ περΙoΧηζ καl
υπoγρdψαvτοE

τηV Kατα τoU κατηYoρouμεvoυ ατ16 12-7 -2ο04 αvαφoρ<i κατoiκωv τη9
περroxξ6, δ) o

Ιδloζ ο ωζ dvω μdρτυραg Eμμαvoυηλ KαρμΙρηg oτηv iδια v€ oρκη κατdθεoη
του
αvαφερε| 6τt oε οuζητηoη τoυ με τοv κατηγoρo0μεvo, o τελευταiog
dφηοε vα
εvvoηθεi 6τl κdποιεg επrταγdg εKδoσηζ Mπαλdφα Kωvoταvτivou πou
δ6θηκαv oτο

Κατηγoρo0μεvo,

μ6σω Aλεξdvδρou Koυρoυπdκη, αφoρo0v αμolβη

ToU

KατηγορoUμεvoU γ|α Tov απoΧαρακτηριoμ6 dλληg €κταoη9 oτo Π6ρo' oτηv οπoiα
αuτilE πρo6βη για λoγαρrαoμ6 τoυ Mπαλdφα. To oημεio τηg κατdΘεoηg αυτηg, τo

oπoiο

o

κατηγoρο0μεvοg αρvεiταt, δεv επtβεβαlΦvεταl, αφo0 ο Kωvoταvτivog
Mπαλdφαg o.τηv απ6 15-4.2013 dvoρκη κατdθεoη τoυ εvιi-lπlοv τηg lδΙαg Ανακρiτριαg
lτoυ αvαγvΦoΘηκε, αvαφ6ρεl 6τl παρ6δωoε ω6 εγγ0ηoη επτd επlταγdE εκδ6oειiq
του
oτov Αλfξαvδpo Koυρoυπciκr1' o oτroiog τrαριi τη
μεταξ0 τοuE ουμφωvΙα μεταβΙβαoε
οπloθoγρdφηoη
κdπotεq στoV ΚατηYoρο0μεvo Κα| 6τl o [Olog oυδεμiα oxdoη 6xεl
με
,ιον Π6ρo,
αλλd δραoτηρloπolεiταl ωg καταoκευαoτηg oτη Λαμiα, επΙ πλdov δε
με

αUτoζ οUδ6n-oτε ζητηoε τov xαρακτηρloμ6 κdπolαg 6κταoηq στo
Πδρo

η

σε

"

i...

.

. ...n.i.;..

κdττolo

απoδεlκτlκ6 oτotxεiο που vα αφoρd αγoρd αuτηq τηE 6κταoη9 απ6 κdποιo πρ6oωπo
τΓρlV τηV dκδooη τη6 πρ<iξη6 xαρακτηρloμo0,
γ) στηv ωζ dvω dvoρκη κατdθεof τou o

'

,,

,,;1.'''..

59 η ο,ελiδα τηg
ΓΙειραιιbg

με αρι0.

553,58712015 απ6φααη9

τoυ Πενταμε2uo6q Εφετεioυ

oπoΙοδηποTε ιiλλo

μfρoq τηζ Eλλdδαζ, ε) o εξεταoθεΙg oτο ακρoατηρlo μdρτυραζ
Avαoτciolog Δεμιiγκog o.τηv κατιiθεoη τoυ εvΦπlov του παρ6vτog Δlκαoτηρioυ
αvαφfρεταl οτη μεταξιi αυτo(l καt τοU KατηYoρoUιr6vou διfvεξη oxετlκιi
με: τη
nαραXι ρηση αijεiαg

Yε:d)Tρrισηg οε ακivt1τo τοι: πι't.6ρα Tι)υ |..JIK6λαoι]

Δεμιiγκοιl oτη

Θ6oη <ΛαΘoυρriλωvo> Kρυφτη6 Tρorζηviαg Kα| τηv εV oυvε1εiα dκδοoη oε
βdρog τoυ

πρdξεωv τoιl Γεvlκo0 Γραμματfα Περlφfρεlαg γrα τη κι1ρuξη ωg αvαδαoωτfωv
εκτιioεωv 1 .155 καl 655 τμ, κατ6πlv oxετtκΦv πρoτdoευ,lv τoυ κατηγορoυμtf voυ
δαodρΧη, παρ6λο noυ κατd το μ(iρTUρα η αvωτdρω fκταoη
ηταv αγρoτlκ( καl
καλλlεργεiτo ωg ελαlΦvαg απ6 το fτog 1882. Tη oldoη αυτη τoυ κατηγορουμ€vou
απoδiδεt oτηv εμπιiΘεlα τou τελεuταiou καl oτο 6τl αυτ66
ηΘελε vα εξυπηρετηoεl τov
γεiToVα τoU πατdρα τoυ, καποtov οv6ματl Παπαγγελη, με τov oπoiο o Νlκ6λαog
Δεμdγκog βρloκ6ταv oε διαμιi1η, Avαφ6ρεταl επiοηg Kα| στην κdθετη ciρvηoη τoυ
KατrlYoρoUμεVou

να του 1ορηγξoεl τηιl αvαγκαiα

βεβαiιυc,11 γιi-,

rηV fKδoση dιrε|αζ

γει,JTρησηζ, Οταv o μdρτυραg κατfφυγε οε βουλευτι,1 τηg ττεplο1ξq, Kατηγορηματικd

ι,,

εv λ6γω μdρτυρα6 καταθ6τεt 6τι o κατηγoρo0μεvoE δεv ζητηoε xρηματα απ6 αuτ6v (η

Tov παTερα τoυ) γlα vα προβεi oτlg δ6oυoε9 uπηρεorακdg εv6ργεlεq' o0Τε αUτ6ζ
(μαρτUραζ) πρo6βη oε xρηματιoμ6 τoU Kατηγoρouμθvoυ καl καταληγεl oτo 6τι <δεv

μπoρεi vα πε| γ|α τoV κατηγοροιlμεvo 6τ1 1ρηματΙoθηκε). Eπ|σημαiVεται 6τ| κατ6πlV
υπoβoληE 6γκληoη9 αn6 τov Νικ6λαo ΔεμdYKo, o κατηγoρo(μεvog αΘωΦθηκε
γlα

πρdξη τηζ παρdβασηζ καΘηκovτog γlα τ16 ιivω εv6ργεrdg τοu vα πρoτε[vε| πρoζ τη
Περtφ6ρεια, oτα πλαiοlα τωv καΘηκ6vτωv τoU, τη κηρUξη τωv πιo πcivω εδαφlκΦv

τη

τμημdτωv ωg αvαδαoωτθωV με τ|E με αριΘμo09 2269Ι2003 και 914l2OO5 πρoτdοειg

τou, δυvdμεl τηζ Uπ, αριΘμ6 B1, 2067' 24?'712ο11 απ6φαoη9 τoυ Tρlμελο0g
Πλημ μελεloδtκεioυ Πεl1-lαlΦg, με τr1v oποΙα ι:ρΙΘηκε αvτrΘ6τω.;6τι ol

ηταv δαorκfE και ε[1irι, ι:κ1ερoωθι

i

αvωτfρω εκTdσε|ζ

E'vlω1lιταξ(r ('.Ιτατερσ; τoιl οvοlτfρω μl(iρτυρα
Νtκoλαoq Δε1.lιiγκοg, μετ<i τηv dtr.:vι1ol1 τι.υ κατr1γoρoυμ€voυ καt τι1v αδuvαμio ληψηζ
o1ετlκηq αδεΙαE, πρoθβη αυΘαrρ6τωg oτη διιivοιξη γεΦτρηoηg o.τo αvιυτιlρω

6πωζ πρoκ0τrτεt απ6 τrlv απo 1-12-2oo4 dκΘεoη αυτoψiαg υπαλληi,ωv τηg
Yπηρεoiαg Eγγεiωv BελτιΦoεωv, που αvαγvΦoθηKε, Γ|α τil πρdξη τηζ παρdvομηζ
εκΧερσωσηζ τηζ 6Kτασηζ τωv 1.155 Tμ Kα| Tηζ δrcivorξηq γειj:τρηoηg οε αuτηv, ο
αK[vητo,

Νlκ6λαo9 Δεμdγκog κα.lαδlκιioΘηκε τ.6oo clε τlρΦτο, i,οo καl οε δε0Tερo βαθμ6 με τlg

υπ, αρtθ. 2766Ι20a7 γ.αι ΑΤ 553εj/2009 clποιpdοεtq τοu Movομελo0ζ Kα| τoυ
Τρlμελo0g Πλr1μ μελειοδrκεioυ Πειραrιbg αvτΙιl roιxα' Eπ[ση( ο Νrκ6λαιlq Δεμdγκog
1ταΓ)α|τl,iι]ηΚε
Επ,li<ροτ..:Ιαg

ιril6 .ιiζ ιllτ11oεtg αil(,,;lωιτηi ι'υl.,ι ι '',ιil'ιi 'ι, 1rJι, : i]ιlβilUλiι,ιl lΙlζ
κατιi lωv ι1vω ττριiΙιιlv ]οU |.LvΙKoιr i ρuμ|)(1lειl liι:μlφθρi:lgg γ1α 1η

ιll) o μιi1,l ιuραq |1λiα1 i\4.riolog γrα
τov oποΙo o lτρoηγοιjμεvog μdρτυραg δliλαβε οlηv κατdΘει:ti τoυ ι:vΦτιιov τoυ

κηρυξη ω6 αvαδαοιυτi,ωv Lωv ovωl[ι-,ω εκτdιlεωv,

60

η oελiδα ηq με αριθ.

Πειραιιi:q

553,587l20i5 απ6φααiig του Πενταμελο-6q Ιφετεiου

ΔlκαoτηρΙοu 6τ| μετα τηv ταKτoπoiηση Tηζ Uπoθεσηζ τoU αUτοζ (l-iλiαζ Mπiσ|αζ,)
απεσυρε τηv υπoγραφη τοu απo τηv o.ε βιiρog τoU Kατηγoρouμfvou απ6 12-7.2oo4
αVαφoρd - καταγyελiα κατoiκωv τηq περlo1ηg, uπovoιilvταζ 6τl τo0το oυv6βη
μετd

απ6 xρηματtoμ6, οτηv απ6 14.11-2ο11 εVoρΚη κατdΘεoη τoυ εvιilπtov

τη6

Avακρiτρtαg τoυ Z. Tμηματoζ Πλημ μελε|oδ|Kιbv ΠεlραlΦg, πou αvαγvι-bαθηκε με
αΙτημα τou ouvηγ6ροu υπερdoπιoηg, καταΘ6τε1 6τl απ6 tvα αγρoτlκ6 ακ[vητ6
lδloκτηoiαg τot.l' επιφαvεiαg 66 oτρεμμdτωv, oτη Θ6oη <<Toελεβivlα> Γαλατd Π6ροu'

τμημα αυτο0 ι:,πιφαvεIαg 18 oτρεμμdτωv 1αρακτηρΙοOηκε δαolκ6 με ττρdξη του
KατηγoρoυμεvΦU Kα| 6τl ΚαTd τηE εv λ6γω απ6φαor1g 61ει προο.φ0γεt οτ11ν
Πρωτoβdθμlα Eπrτροπη Δασ|Kων Aμφloβητηoεωv, xωρig εlo6τl να 6yεl εκδoΘεi
απ6φαoη' 6τt υπtγραψε τη oxετlκη καταγγελiα, δ|6τ| Uπdλληλot τoυ Δαoαρxεioυ

Π6ρoιl δεv απoxαρακτηρIζαv τo αvωτfρω ακivητo τou και oxετlκd με yρηματιαμ6
τoυ KαTηYoροUμ6vου δηλωoε xαρακτηρlατlκd <Πoτ6 o κ.

' .

' ', σαζ ορκiζoμαl oτα
τρiα παlδlιi μoυ, δεv μου ζητηoε πoτd λεφτd καl τo επαvαλαμβdvω πoτd, γ|α vα μoU
απoxαρακτηρioεl τo κoμμdτι τou κτηματ69 μου, Δεv ξdρω τl λθεr ο Avαoτιiotog

Δεμαγκoζ' εivαl δlκ6 τoυ πρ6βλημα τt loxυρΙζεταl>, εvΦ αvfφερε 6τl o
κατηγoρoOμεvoq τoU υπεδεlξε τoυg v6μlμoυg τρ6πoUζ vα πρooβdλλεl τη πρdξη
yαρακτηρloμoO, ζ) o μciρτυραg Kuρlακ6πouλog Kωvoταvτivog,
μ6vιμo6 κdτolκοE τηE
I.ερloΧηζ, δημoοloγρtiφog καl εκδ6τη6 τη9 τoπrκηg εφημερiδαg <KΑΛΑYP|Α> oτlg

απ6

17

-12.2009 και

AvακρiτρIαg

14-11.201

1

6vορκεE καταΘtoειg τou εvι-bπιov τη6 lδiαg

πoυ αVαγνωσθηKαv με αiTημα τoU ouνηγ6ρoυ uπερdoπIoηq,

αφo0

αvαφ6ρεταl oε κdπolε6 απ6 τtg πιo πdvω υπoΘ6oεtg (τoυ Mαρivoυ Aλεξαvδριiκη, τoυ

PΦotκoυ Ναυoτdθμoυ, τoU ξεvoδo1εioυ ΞΕΝlA) καl γεvlκ6τερα
απoΧαραKτηρ|σμo0g δαoικιi.:v εκταoεωv καl στη περlρρθoυoα φημoλογiα
ΧρημαTlσμο0ζ τoU,KατηYoρouμdvoυ, ωg

καl

oτηv απρoΘυμiα

καt

σε
γlα

ιiρvηoη τωv

πoλ|τιbv vα προβotv oε καταγγελiεg oτρεφ6μεvor κατιi υπαλλξλωv τou Δαoαρ1εioυ,

στη Vεωτερη καidθεolj τou αvαφθρεl (lτr δεv θuμdταl oυγκεκρIμιivα oV6μαTα
πρooΦπωv πoυ καrd τoυg toxuρtoμoιi6. τουg εi1αv oxληΘεi vα δΦοoυv Χρηματα γ]α
vα τακτoποlηοεl o δαodρxηg τηv υπ6θεoη ToUζ' AVαφερει δε 6τl για μiα ττερiπτωoη

τΙoU εiXε πληρoφoρΙε6 περi καταβoληg 3.000 εuριi.l, πρoκεrμι1voυ

vα

μηv

xαρακτηρloθεi δαo,lκ6 ακivητo |δ|ωη στη vηoo,Yδρα, δrερε0vηoε o iδlog τo Θ6μα καl

απoδεi1θηκε 6τι τdτοtο σUμβdV δεv εiΧε λdβε| Χωρα. ΕlTiσηζ Kατ6Θεσε 6τt 6oov
αφoρd τrg φημεg 6il Tρiτol αγδραζαV γlα λoγαρlαoμ6 τoυ , .. , δαoικd ακ[vητα oε
πoλ0 xαμηλ6q τιμ69 καl oιη oυvdxεlα τα απoxαρακτηρtζαv γlα vα τα μεταπωλrio'oυv
σε Uψηλ6τερε;, ο iδlog δεv 6xεl ακo0oεl η δlαπloτιboεl κdτl τθτolo. Tdλog πρdπεr vα
oημεlωΘεi 6τt o κατηγoρo0μεvog απηλλdγη oμoφιilvωg τo iτo6 201O
με απ6φαcrη τοιi
ΠρωτoβαΘμiου Yπηρεolακο0 ΣuμβoυλΙoυ Yπαλληλωv τη5 Περtφ€ρειαg Aττlκηg
1ια

\',

\Ν\
\\\\

Νr\

, λY'.lτ
.p

()',

t]

]]]ι
ιi]

'

'

_ i',

61 η οελiδα τη-c
Πειραιrbg
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με αρι0'

553,58.7

/2015 απ6φαoη9 τoυ Πενταμελofg Eφετεioυ

6λα τα απoδoΘ6vτα σε αUl6V πεlθαρxlκιi αδlκηματα' oτα oποΙα περlλαμβdvovταv
καl
ol ωζ αvω καταγγελ[εE περi xρηματιoμo0 τoυ πεlΘαρxrκιilE δlωκoμ6vou
κατηγoρoυμ€voυ.

Εv ι1ψεl τωv π|:losκτεΘθv rωι,, καi τη6 τταγiα9 voμολoγiαg τou Aρε[ου Πdγou

oTl γ|α τη πληρωoη τηζ αVτ|κεlμεV|κηg υπ6oταoη9 τοu εγκληματoζ τηζ
Voμ|l.]oπoΙησηζ εo6δωv απ6 εγκληματrκι,i δραoτηρlδτητα (<ξ6πλυμα
βριi.lμlκoυ

Χρηματoζ))' τrρoερ1oμfvωv εv πρoκεlμθvω απ6 τo βαιτtκ6 6γκλημα τηE τταΘητlκξq
δωροδoκiα6, απαlτε[ταl vα πρooδloρiζεταt επαρκΦg καt vα εξατoμlκε0εταl κατd
τ6πo
καt 1ρ6vο η Tελεση τoυ ωg dvω βαolκo0 εγκληματog καt οr δρdoτεg
αuτo(, θoτω καl
αν ol δριioτεg δεv 6xoυv καταδικαoΘεi γl,αuτ6 δεv 6xεt απαγγελΘεΙ οε
η
τoυg

βdρog
κατηγoρΙα καl δεv αρκεΙ η βαolκη αυτη εγκληματtκη δραoτηρ16τητα,
πoυ ερεuvιiταl
παρεμπ|πΤclvτ{,g, vα εlκdζεταl η vα πlΘαvoλc.tγεiταl, ο0τε αρκεΙ αδuvαμiα τιlυ
η
κατηγoρoυμdvou vα δ|Kα|oλoγησεr τη πρo6λευoι1 εUρlσKoμεvou oτη κατo1( του 11 oε
l

ηροUμεVο απδ αυτ6v τραπεζlκ6 λoγαριαομ6 xρηματrκo0 ποoo0, (AΠ

:Δ

235t2u3

nΧ(1

209, AΠ 13B6/201ο |-lXρ ΞA456, AΠ 1go2l2o0gΠXρ Ξ 603), 6πω9 ακρlβΦq
σUμβαiVε] oτη προκειμ6vη περ[πτωoη, πρdπεl o κατηγoρoιiμεvοg Vα κηρUΧθεi

αΘΦoE τη6 ω9 dvω πριiξηE τηq κατ, εξακoλo0Θηoη νoμlμoπoΙηoη6 εo6δωv απ6
εγKλημαΤ|κη δραoτηρ16τητα, πρoερxoμεvωv απ6 τη τ6λεoη απ6 τov iδlo
του βαolκo(ι

εγκληματοg τr1g κατ' εξακoλo0Θηoη παΘητικξg δωρoδoκiα9, ποU τoU αποδiδεταt
με
τo υπ, αρlΘμ6 9712013 παραπεμπτlκ6 βo0λευμα τou Συμβouλioυ EφετΦv ΠεlραlΦg,

πριiξη για τηv οπoiα αυτ69 καταδtκdoΘηκε oε πolvη κdΘεlρξηE
με τηv εκκαλoυμ6vη
uπ' αρtθμ6 631 * 623/2013 Και 28t2o14 απ6φαoη τou Tρlμελo0q Εφετεiou
Kακouργημιiτων ΠεrραlΦq.

ΠΑ_TρyΣ ΛOΓαΥΣ AΥ1.CIΥΣ

A|KAzEl

με παρ6vτα τov KαΤηγoρo0μεvo,

.
Κα| τηζ
τa iται- . ' ,',
oδωV

κα|

πoU γεVvηθηKε σΤo

.

KαTolKο

,

KαTηYoρoUμεvo

Στοv l1oρo i.ρolζηviα-q, Κατα τo ΧροVlKo δlαoτημα αTro
,199B

i."οlg Τo dToE

21,"6.

2C'07 και rΙε μη δ|αKρlβιυΘεiαιq rluε.ρoμηViεζ,

τΙlV ΙδιoΙr|Tα lC]U ΛαUαρΧr1 tlορου, με Trερ|oσOτερεζ .lTραξε|ζ

μι:
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553

'587l2a15

ατoφασllζ του Πεr,ταμελοι,lq Eφετεioιl

σUVισToUv εξακολoυΘηαη ToU αUτoυ εγKλημαToζ, απεKTησε, KαTε|Xε
Kα| Χρησ|μoπoiησε περ|ouσiα, εV γvωσε| Kατα Τo Χρovo τηζ KTησηζ,

ΤoU γεγovoToζ oΤl

η

δραoτηρloτητεE Kα|

TTερ|oUσiα πρoιiρXεTα| α1T6 εYKλημαTlKεζ

δη αι|τη τηE

παθηT|Kηζ δαtρoδoκ[αE καl

ε]T|πλεov απεKρUψε Κα| σUγKαλUψε Tηv αληθε|α oσov αφoρα TrlV

πρoiλ.suση αUτηζ Tηζ TTερloUσiαζ. Etδlκoτερα σTοv π|o παvι.l τoπcl
Kα|

Χρovo με τηV ωζ αvω lδtoτητα ToU ζηTησε Kα| dλαβε αμεαα απo

αγvωoτα μεxρl oτlγμηζ τΤροσωτrα XρημαΤ|Kα πoo-α oυvoλIκoΟ

0ψoυg B73.465,73 εUρω' oπωE αvαλιovται
TTρoKε|μεvoU

vα πρoβεi σε

KατωTερω,

απoΧαραKTηρ|σμo0ζ

μη

dτt

εξακρlβωθεloιbv δαotκΦv εKTασεωv oτηv περlo1η τηE δlκαtoδooiαg
ToU' Kα| οτη oυvιlxεlα κατιlθεoε τo εv λoγω

πoo6

τμηματtκd

σε

η

ατoμtκoιig

xρηματικο-κolvoιig

λoγαρlαo.μο0g

KαταΘ6σεωV τραπεζtκΦv lδρυμdτωv πρoκεlμfvoυ με αUToV ToV

τρoπο τα εv λoγω iρηματα vα απωλεσouv τηv αυτoτfλεlα ΤoUζ, vα
αvαμεtxΘoOv με τα xρηματα τηg τραπεζα6 καl, με τov τρ6πo αυτo,

vα επιτιΧε| τη oυγκαλυψη τηg

αληΘtvξE πρoελε0οεω6 αυτΦv,

Εlδlκοτερα τα ΧρημαTΙKα πood πoυ fλαβε ω6 δωρoληι1liα απo
τρlτoυq καl κατιiOιoε o'ε λoγαρlαoμo0E καταΘθoεωv τραπεζlκΦv
lδρυματωv εlvαl τα ακ6λouθα: τo ιiτog 1998' 38,799,44 ευρΦ, τo
ετoE 2000, 7.9?-3'70 εUριb, To 6τo9 2001, 34.035,04 εUρω, Τo ετοζ

2002' 119.900 ευριil, τo tτog 2003, 167,130'47 ευρΦ, τo fτog
2004' 17.591,68 ευριil, τo fτog 20o5' 33.499,48 ευριb, τo ετog
2006, 49.400 ευρΦ καl τo fτog 2007

'

17 '200

ευριil, τα oπoiα 6λα

ουvoλlκα κατ6Θεoε σTc}v με αρ. 00-2786-001704 κoιvo με τρiτo
τραπεζtκo λογαρlαoμo τηg ALP|-IA BAΝK, τo 6τo9 1999 , 23.582,61

.
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με αριθ. 553,5B7120|5 απ6φαoηq τoυ Πενταμελοig

Εφετεiου

εUρω, Τo 6τo6 2000, 44.436,24 εUρω, Tα oπoiα 6λα σUVoλ|Kd
KατεΘεσε σToV με αp' 6531744943-78 KoΙV6
με Tρ[To TραΤrεζlK6
λογαρtαομ6 TοU σTηV Εθvlκη Tριiπεζα,

TCJ

dTOζ ,i99s, ,Ι8'615,Ο7

εUρω, τo ι::τo6 1999, 36.325,64 εUριb, Tα oTrolα oλα σUVoλ|Kα
KατεΘεoε σTov με αt], 010Ο101Ο34896 Ko|v6 με Tη συζUγi} rou
τραπεζ|K6 λoγαρlαoμο τηg Aγριl,.lκf1t Tραπεζαg, τo θτoq 20Ο1,
6.515,Ο4 ευρΦ, τo Ετoq 2002, C}t,'472 ευρiιil, το fτoE 2OO3, 5,ΟΟO
εUρω, Tα οπoiα 6λα σUvoλ|Kd KαTεΘεσε σTov με αρ. oo231ο001405
κolv6 με τη o0ζυγo τoυ τραπεζlκ6 λoγαρlαoμ6 τη6 ALPHA BAΝK,

τo dτclE 1998, 137,93 εUρω τo iτog 20OΟ' 293,47 ευρΦ, τo ετog
2-002' 12'000 εUρω, Tα οTroΙα 6λα ο-υvoλlκd κατdθεοε σTov Ι'lε αρ.
002101017427 κoινo με τη o0ζυγo τoυ τρdπεζα λoγαρlαo.μo τη9
ALPllA BANK, τo ι1τo6 2000, 2.934,70 ευριb, τo fτoE 2OO1,
3.815,11 ευρΦ' τo 6τo9 2002, 159'128,,l.1 ευρΦ, τo 6τog 2ΟO4,
6.230 ευρΦ, τo €τog 2ο05, 500 ευρΦ τα oπofα ολα oυvoλtκα

αρ' 16000210103362O κolv6 με τov oδυoofα
Koκκα τραπεζlκ6 λoγαρlαoμ6 τη6 ALPHA BAΝK. Τωv ω6 dvω
1ρηματlκιi.lv πoοΦv εκαvε xρηαη εv γvΦoεl τηg παραvoμηq
κατ6Θεoε σTov με

πρoελεuo,ηE ToUζ, γ|α τηv αγopιi du}ιωv τiτλωv (μετoxωv και
παραγΦγωv) Tα c:lToΙα ει<πoiη οι: Χp η μαΤlcjτri ρ tα κιi απo κo μiζιrvταq

ωg oυvoλlκ6 κfρδoE κατd τo δrdοτημα 1998 -2Oo7 τo ouιlολlκo
πoo6 τωv B73'394,07 ευρΦ, ουγκαλ0πτovτα6 €τol fτl περαlτερω
τo τταρdvoμo τηg ττρo€λευoηζ

TωV xρημdτωv.

Κρ[Θηκε, απoφααioτηκε Καt δημaoιε0Θηκε δημ6oια
αμioωg oτo ακρoατηριo'
ΠειραιαE, 26 ΝοεμβρΙoυ 2015.
HΦE],ftΙι'Ι
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Πcιραιω:

τηg με αριθ. 553'587l20i5 απ6φαοη.c τoυ Πενταμε}'or5q Eφaτεiου

Mετιi τηv απαYγελiα Tηζ παραπdvω απ6φασηζ, o
Εlοαγγελ6α9, αφo0 ελαβε τo λ6γo απ6 Τov Πρoεδρo, πρoTεIVε Tηv

απoδoση Tηζ XρημαT|Kηg εγγ0ηoηg στov KαταΘεσαvτα, πoU ε[Χε
επlβληθεi ωζ περloρ|σΤ|Koζ 6ρoζ με Tηv εκκαλoυμ6vη απ6φαoη,
τΓρoKε|μεvou η εφεση Tou KαΤηγoρoυμ€voυ

o oυvηγoρoζ

vα εXε| αvασΤελλouσα

ToU KατηγoρoUμεvou, αφo0 ελαβε τo λ6γo

απo

τov Πρ6εδρo, ζητηoε τηv απ6δoοη Tηζ ΧρημαT|KηE εγγ0ηoηE.

Mετd απ6 αυτd τo Δlκαoτηρlo, αφo0 δlαοκ€φθηκε

μυoτlκα με

παρo0σα τη γραμματfα Kατdρτ|σε καt o Πρ6εδρoζ δημoσ[εUσε
αμεσωζ oε δημoolα oυvεδρiαoη τηv απ6φαoη τoυ με αριθμ6
58712015' η oπolα €xεl ωg εξηg:

Mε τη δlαταξη τoυ dρΘρoυ 303 παρ. 1 τoυ KΠΔ, 6πωE αvτlκατασTαθηκε
με τo dρΘρo 18 τoυ N. 316ο/20ο3, oρiζεταl 6τl αv o κατηγoρoOμεvoq αΘωωθεΙ
η πα0oει η εvαvτiov τoυ πolvlκη δiωξη η εγγ0ηoη επtoτρ6φεταt, Τηv απ6δooη

δlατdooεt το δlκαoτηρlo με την iδlα απ6φαoη. Δlαφoρετtκd τη δlατdooεt τo
oυμβotjλlo πλημμελεroδrκΦν, κατd τoυ βoυλε0ματoE τoυ oπoioυ επtτρ6πεταl
εφεση σToV κατηγoρo0μεvo Κα| σToV τρiτo που εi1ε καταΘ6oεl τηv εγγ0ηoη. Εξ

αλλou με τη δlαταξη τηζ παρ. 2 τoυ lδiou αρθρou oρiζεταl 6τl αv καταδlκαoτεΙ

o

Kατηγoρo0μεVoζ,

τo

δtκαoτηρro

η τo

oυμβo0λIo τηE πρoηγoυμdνηg

παραγρdφoυ δlατdοoεl την απ6δooη τηE εγγ0ηoηg: η απ6δooη εκτελεiταl
απδ τov εtoαγγελ6α, μ6λ|ζ o αμετdκλητα καταδlκαoμθvo6 φυλακtoτεi γlα vα
εκτioεl τη πolvη τoυ, εκτ6g αv δlατdxτηκε η αvαoτoλη τηE εκτ6λεoηE τηE
πolvηE. Aπci τo ποoιi τηg εγγ0ηoηg πoυ επloτρ6φεταt καt ilταv ακ6μη dxεl

κατατεθεi

απ6

τρiτoυg, αφαtρo0vταl

η

απoζημiωο.η Kαl

η

1ρηματlκη

lκαvolτoiηoη πoυ επtδtκdoθηκε οε εκεlvov πoυ αδlκηΘηκε, oI oποiεg καl τoυ

δiνovταl με εvτoλη τoυ εloαγγελ6α' καl κατ6πιv αφαlρo0vταt τα δlκαoτtκd
6ξoδα καt cll 1ρηματrκθ6 πolvf6. Στov κατηγoρoOμεvo Kαl στov τρiτo πoυ

κατ6θεοε τηv εγγ0ηoη επlτρdπεταt €φεoη κατd τoυ βoυλε0ματoζ
oυιlBoυλiου.
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oελiδα τηg με αριθ. 553,587/2015 απ6φαoηq τoυ Πενταμελofq Εφετεioυ

Ιειρα1ωζ

].

Στη πρoKεlμevη περiτTτωση με την εKKαλoUμεvη Uπ,

αρlθμo

623,63112013,28115.1.2014 καταδrκαoτlκη απ6φαoη τoυ Τρlμελo0ζ EφετεioU

Kακουργημdτωv ΠεtραIιjlg εττl[3ληΘηκε oε βdροg τoU KαTηγορουμfvoυ, μεταξ0
α/'λιιlv, ι-l περιο6:Ic.lτικ6c 6ρog τηg ει1γιiηαrir., iιιμoυ6 εiκooi 1.rλlciδι,.lv (20.OοΟ)
εUρω, πρoKειμfvoυ η αclκηΘηooμivη απ6 αυτ6ν 6φεοη να Exεl αvαoτ6λλουoα

δ0vαμη, η oπofα καt κατατdθηκε, 6πωq προκιiπτεl απ6 τηv υπ' αριΘμo 4|4.2-

2Ο14 iκΘεoη καταθεoηg εγγυoδoαiαg τιlυ γ6lαμtματιiιr τoυ Eφετεioυ Πεtραtωq,
απ6 τηv oπoiα πρoκΟτ,τεt η κατdΘεoη τoυ tαdπooclυ γραμματioυ σ0σTασηζ
τιαρακαταΘηκηζ τoυ Tαμεioυ ΠαρακαταΘηκΦV Kαl Δανεlωv Πεrραια με αρlΘμ6
112787 14-2'2014. Επoμ6vωE, εφ6ooν o Κατηγoρo0μεvoζ αθωωθηKε, πρεπε|
Vα δlαταXΘε[ η απ6δooη τηg εγγ0ηoηg oε εκεivοv

τoυ τη κατfθεoε.

Γ!Δ τσyΣllaΓoYΣ AΥToΥΣ

ΔιATAΣΣEι Vα απoδoθεi

σToV

KαταΘεTη

,

η

XρημαT|Kη εγγUηση εUρω τωV εΙκool 1ιλlαδωv εUρω (20.000) πoυ

6xεt κατατεΘε[ γ|α To αvασTαλT|K6 απoTι1λεσμα τηζ εφεσεωζ' σε

εKTελεση Tηζ

με αρrΘ.

623,63112013,2912014 απoφdoεωζ Τoυ

καt

γ|α Tηv oπoiα ιiΧε|
σUVTαΧΘεI η με αρrΘμo 4t4.2-2014 ι1κΘεoη καταθεoηg εγγUoδοσiαζ
τOU γραμματdα, τou Eφετεioυ Πεlραlα, Παριioxou Mαραγκof , απo

Tριμελo0g Εφετεioυ Kαt</τωv ΠεlραlΦq

TllV oπoiα

.lΙρoKι]πIεl 6τr κατατθθηKε σ. αU]6v |σο]τoσo
γραμματlel

ουοταoηE rrαραKαταΘηKηζ τoU Tαμεioυ Παρακαταθηκιbν
Δαvεlωv [1εtραlα με αριΘμo 112787l4.2-2a14.

κα|

Κρfθηκε, απoφασiστηKε και δηuooιε0Θηκε δημ6oια

αμ

iσω ζ

a.Ι

o ακρaατη ρι o.
|.1εlραrdE, 26 Noεμβρioυ
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