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ΣΟ ΓΙΚΑΣΗΡΙO ΣΟΤ ΑΡΔΙΟΤ ΠΑΓΟΤ

 

Σ’ ΠΟΙΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ

 

πγθξνηήζεθε από ηνπο Γηθαζηέο: Μαξία Γαιάλε - Λενλαξδνπνύινπ, Αληηπξόεδξν

ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, Γεκήηξην Υνλδξνγηάλλε, Αξηεκηζία Παλαγηώηνπ - Δηζεγήηξηα,

Γεώξγην Αλαζηαζάθν θαη Μαξία Γεσξγίνπ, Αξενπαγίηεο. πλήιζε ζε δεκόζηα 

ζπλεδξίαζε ζην Καηάζηεκά ηνπ ζηηο 21 Ννεκβξίνπ 2017, κε ηελ παξνπζία ηνπ 

Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ Αζαλάζηνπ Καηζηξώδε (γηαηί θσιύεηαη ε 

Δηζαγγειέαο) θαη ηνπ Γξακκαηέσο Υαξάιακπνπ Αζαλαζίνπ, γηα λα δηθάζεη ηελ 

αίηεζε ηνπ αλαηξεζείνληνο - θαηεγνξνπκέλνπ Γ. Κ. ηνπ Β., θαηνίθνπ ..., πνπ 

παξαζηάζεθε κε ηνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ Θξαζύβνπιν Κνληαμή, γηα

αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζ. 27/2017 απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Καιακάηαο. Με

πνιηηηθώο ελάγνληεο ηνπο: 1)Α. Υ. ηνπ Κ., θάηνηθν ..., 2)Α. Σ. ηνπ Γ., θάηνηθν ... θαη

3)Υ. Μ. ηνπ Κ., θάηνηθν ..., πνπ δελ παξέζηεζαλ.

Σν Σξηκειέο Δθεηείν Καιακάηαο κε ηελ σο άλσ απόθαζή ηνπ δηέηαμε όζα

ιεπηνκεξώο αλαθέξνληαη ζ’ απηή, θαη o αλαηξεζείσλ - θαηεγνξνύκελνο δεηεί ηελ

αλαίξεζε απηήο, γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ’ αξηζκ.πξση..../11-7-2017

αίηεζή ηνπ αλαηξέζεσο, ε νπνία θαηαρσξίζηεθε ζην νηθείν πηλάθην κε ηνλ αξηζκό

.../17.

Αθνύ άθνπζε
Tνλ πιεξεμνύζην δηθεγόξν ηνπ αλαηξεζείνληνο, πνπ δήηεζε όζα αλαθέξνληαη ζηα

ζρεηηθά πξαθηηθά θαη ηνλ Αληεηζαγγειέα, πνπ πξόηεηλε: Α)λα γίλεη δεθηόο ν

απηεπαγγέιησο πξνηεηλόκελνο ιόγνο αλαηξέζεσο γηα θαηαδίθε ηνπ αλαηξεζείνληα γηα

ηελ κεξηθόηεξε πξάμε ηεο ςεπδνύο θαηακελύζεσο κε ρξόλν ηέιεζεο ηελ 25-10-2007,

Β)λα αλαηξεζεί ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαηά ην ζθέινο ηεο απηό θαη λα

παξαπεκθζεί ε ππόζεζε γηα λέα εθδίθαζε θαη γηα ηπρόλ λέα επηκέηξεζε πνηλήο θαη

Γ)λα απνξξηθζεί θαηά ηα ινηπά ε πξνθείκελε αίηεζε αλαίξεζεο.

 

ΚΔΦΘΗΚΔ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΝΟΜΟ

Καηά ην άξζξν 513 παξ. 1 εδ. γ’ θαη 3 ΚΠΓ, ν Δηζαγγειέαο ηνπ Αξείνπ Πάγνπ

θιεηεύεη ηνλ αλαηξεζείνληα θαη ηνπο ινηπνύο δηαδίθνπο ζην αθξναηήξην ηνπ

Γηθαζηεξίνπ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ. Η θιήζε απηή γίλεηαη κε επίδνζε ζύκθσλα κε ηα

άξζξα 155-161 θαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 166. Οη δηάδηθνη παξίζηαληαη

ζηε ζπδήηεζε κε ζπλήγνξν, ελώ, θαηά ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 515 ηνπ ίδηνπ Κώδηθα,

αλ εκθαληζηεί ν αλαηξεζείσλ, ε ζπδήηεζε γίλεηαη ζαλ λα ήηαλ παξόληεο όινη νη

δηάδηθνη, αθόκα θαη αλ θάπνηνο από απηνύο δελ εκθαλίζηεθε. ηελ πξνθεηκέλε

πεξίπησζε, όπσο πξνθύπηεη από ηα από 4-9-2017 θαη 29-8-2017 απνδεηθηηθά

επηδόζεσο ησλ Αξρ/θσλ ησλ AT ... αληίζηνηρα Π. Σ. θαη . Υ., νη πνιηηηθώο

ελάγνληεο ηεο θξηλόκελεο ππόζεζεο Α. Σ. ηνπ Γ., Α. Υ. ηνπ Κ. θαη Υ. Μ. ηνπ Κ., κε

αλαηξεζείνληα ηνλ Γ. Κ. ηνπ Β., θιεηεύζεθαλ λόκηκα θαη εκπξόζεζκα από ηελ

Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 155 παξ. 1 εδ. α’ θαη β’

ηνπ σο άλσ Κώδηθα, γηα λα εκθαληζηνύλ ζηελ αλαθεξόκελε ζηελ αξρή ηεο

απνθάζεσο απηήο ζπλεδξίαζε, πνπ είρε νξηζηεί γηα λα ζπδεηεζεί ε από 10-7-2017

θαη κε αξηζκό γεληθνύ πξσηνθόιινπ .../11-7-2017 αίηεζε ηνπ σο άλσ αλαηξεζείνληα

γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 27/2017 θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο



Δθεηείνπ (Πιεκ/ησλ) Καιακάηαο, πιελ απηνί δελ εκθαλίζηεθαλ θαηά ηελ εθθώλεζε

ηεο ππνζέζεσο ελώπηνλ ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνύηνπ. Μεηά από απηά, εθόζνλ ε

θξηλόκελε αίηεζε αλαίξεζεο έρεη αζθεζεί λνκόηππα θαη εκπξόζεζκα, πξέπεη λα

πξνρσξήζεη ε ζπδήηεζε ηεο ππνζέζεσο παξά ηελ απνπζία ηνπο ζαλ λα ήηαλ θαη

απηνί παξόληεο. Καηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 229 παξ. 1 ΠΚ, κε θπιάθηζε 

ηνπιάρηζηνλ ελόο έηνπο ηηκσξείηαη όπνηνο ελ γλώζεη θαηακελύεη άιινλ ςεπδώο ή 

αλαθέξεη γη’ απηόλ ελώπηνλ ηεο αξρήο όηη ηέιεζε αμηόπνηλε πξάμε ή 

πεηζαξρηθή παξάβαζε κε ζθνπό λα πξνθαιέζεη ηελ θαηαδίσμε ηνπ γη’ απηήλ. 

Από ηε δηάηαμε απηή πξνθύπηεη όηη γηα ηε ζεκειίσζε ηνπ ππ’ απηήο 

πξνβιεπνκέλνπ εγθιήκαηνο ηεο ςεπδνύο θαηακελύζεσο απαηηείηαη αληηθεηκεληθώο 

κελ λα έγηλε κήλπζε ή αλαθνίλσζε κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν ζε αξρή όηη ηειέζηεθε 

από άιινλ αμηόπνηλε πξάμε ή πεηζαξρηθή παξάβαζε ην δε πεξηερόκελν ηεο 

κελύζεσο ή αλαθνηλώζεσο λα είλαη αληηθεηκεληθώο ςεπδέο, ππνθεηκεληθώο δε 

άκεζνο δόινο, ήηνη ν κελύζαο ή αλαθνηλώζαο λα είρε γλώζε όηη ην πεξηερόκελν ηεο 

κελύζεσο ή αλαθνηλώζεσο είλαη ςεπδέο θαη λα πξνέβε ζηε κήλπζε ή αλαθνίλσζε 

κε ζθνπό λα πξνθιεζεί πνηληθή ή πεηζαξρηθή δίσμε ζε βάξνο εθείλνπ πνπ 

θαηακελύεηαη, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνύ απηνύ, αξθεί λα

είλαη δπλαηή ε δίσμε ηνπ ηειεπηαίνπ. Πεξαηηέξσ, ε δηθαζηηθή απόθαζε έρεη ηελ

απαηηνύκελε από ηα άξζξα 93 παξ. 3 ηνπ πληάγκαηνο θαη 139 ηνπ ΚΠΓ εηδηθή θαη

εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, ε έιιεηςε ηεο νπνίαο ηδξύεη ηνλ από ην άξζξν 510 παξ.

1 ζηνηρ. Γ’ ηνπ ίδηνπ Κώδηθα πξνβιεπόκελν ιόγν αλαηξέζεσο, όηαλ εθηίζεληαη ζ"

απηήλ, πξνθεηκέλνπ πεξί θαηαδηθαζηηθήο απνθάζεσο, κε ζαθήλεηα, πιεξόηεηα θαη

ρσξίο αληηθάζεηο ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία πξνέθπςαλ από ηε δηαδηθαζία

ζην αθξναηήξην ζρεηηθά κε ηα ππνθεηκεληθά θαη αληηθεηκεληθά ζηνηρεία ηνπ

εγθιήκαηνο, νη απνδείμεηο επί ησλ νπνίσλ ζεκειηώλνληαη ηα πεξηζηαηηθά απηά θαζώο

θαη νη ζθέςεηο, κε ηηο νπνίεο ην δηθαζηήξην ππήγαγε ηα απνδεηρζέληα πεξηζηαηηθά

ζηελ εθαξκνζζείζα πνηληθή δηάηαμε. Γηα ηελ ύπαξμε ηέηνηαο αηηηνινγίαο είλαη

παξαδεθηή ε αιιεινζπκπιήξσζε ηνπ αηηηνινγηθνύ κε ην δηαηαθηηθό, πνπ απνηεινύλ

εληαίν όιν. Χο πξνο ηα απνδεηθηηθά κέζα, πνπ ειήθζεζαλ ππόςε από ην δηθαζηήξην

γηα ηελ θαηαδηθαζηηθή ηνπ θξίζε, γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο αηηηνινγίαο αξθεί ν θαη’

είδνο πξνζδηνξηζκόο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη θαη αλαιπηηθή παξάζεζε ηνπο θαη

κλεία ηνπ ηη πξνθύπηεη από ην θαζέλα ρσξηζηά, πξέπεη όκσο λα πξνθύπηεη, όηη ην

δηθαζηήξην ηα έιαβε ππόςε θαη ηα ζπλεθηίκεζε όια θαη όρη κόλν κεξηθά από απηά.

Αθόκε, δελ είλαη απαξαίηεηε ε αμηνινγηθή ζπζρέηηζε θαη ζύγθξηζε ησλ δηαθόξσλ

απνδεηθηηθώλ κέζσλ θαη ησλ καξηπξηθώλ θαηαζέζεσλ κεηαμύ ηνπο ή λα

πξνζδηνξίδεηαη πνην βάξπλε πεξηζζόηεξν γηα ην ζρεκαηηζκό ηεο δηθαληθήο θξίζεσο.

Όηαλ δε εμαίξνληαη νξηζκέλα από ηα απνδεηθηηθά κέζα, δελ ζεκαίλεη όηη δελ

ειήθζεζαλ ππόςε ηα άιια, νύηε αλαθύπηεη αλάγθε αηηηνινγήζεσο γηαηί δελ

εμαίξνληαη ηα άιια. Γελ απνηεινύλ όκσο ιόγνπο αλαηξέζεσο ε εζθαικέλε εθηίκεζε

εγγξάθσλ, ε εζθαικέλε αμηνιόγεζε ησλ θαηαζέζεσλ ησλ καξηύξσλ, ε παξάιεηςε

αλαθνξάο θαη αμηνιόγεζεο θάζε απνδεηθηηθνύ ζηνηρείνπ ρσξηζηά θαη ε παξάιεηςε

ηεο κεηαμύ ηνπο αμηνινγηθήο ζπζρεηίζεσο ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ θαζόζνλ ζηηο

πεξηπηώζεηο απηέο, κε ηελ επίθαζε ηεο ειιείςεσο αηηηνινγίαο, πιήηηεηαη ε

αλαηξεηηθά αλέιεγθηε θξίζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο νπζίαο. Η ύπαξμε ηνπ δόινπ πνπ

απαηηείηαη, θαηά ην άξζξν 26 παξ. 1 ΠΚ, γηα ηε ζεκειίσζε ηεο ππνθεηκεληθήο

ππνζηάζεσο ηνπ εγθιήκαηνο, δελ είλαη θαη’ αξρήλ αλάγθε λα αηηηνινγείηαη

ηδηαηηέξσο, αθνύ ν δόινο ελππάξρεη ζηε ζέιεζε παξαγσγήο ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ

ζπγθξνηνύλ ηελ αληηθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο θαη εμππαθνύεηαη όηη

πξνθύπηεη από ηελ πξαγκάησζε ησλ πεξηζηαηηθώλ ηνύησλ. Όηαλ όκσο, όπσο

ζπκβαίλεη επί ηνπ εγθιήκαηνο ηεο ςεπδνύο θαηακελύζεσο, αμηώλνληαη από ην λόκν



πξόζζεηα ζηνηρεία γηα ηελ ππνθεηκεληθή ππόζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο, όπσο ε "ελ 

γλώζεη" νξηζκέλνπ πεξηζηαηηθνύ ηέιεζε ηεο πξάμεσο ή ε ηέιεζε ηεο πξάμεσο κε ηνλ 

"ζθνπό" πξνθιήζεσο νξηζκέλνπ απνηειέζκαηνο, δειαδή άκεζνο δόινο, ε ύπαξμε 

απηνύ πξέπεη λα αηηηνινγείηαη εηδηθά, κε παξάζεζε ησλ πεξηζηαηηθώλ πνπ 

δηθαηνινγνύλ, όηη ππήξρε ην ζηνηρείν ηεο γλώζεο θαη ηνύην δηόηη ε γλώζε σο 

ελδηάζεηε βνύιεζε επηβάιιεηαη λα εμεηδηθεύεηαη θαη λα ζπλνδεύεηαη από εθδειώζεηο 

ηνπ δξάζηε εηο ηξόπνλ ώζηε λα ζπλάγεηαη ζαθώο, όηη ην πεξηερόκελν ηεο 

θαηακελύζεσο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ελζπλείδεηεο ελέξγεηαο ηνπ, δηαθνξεηηθά ε 

απόθαζε ζηεξείηαη ηεο εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο. Τπάξρεη, όκσο, 

θαη ζηηο πεξηπηώζεηο απηέο ε ελ ιόγσ αηηηνινγία, όηαλ, ζύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο 

ηεο απνθάζεσο, ν ζρεηηθόο κε ην ςεπδέο γεγνλόο ηζρπξηζκόο ηνπ δξάζηε, 

ζεκειηώλεηαη ζε πξνζσπηθή πεπνίζεζε ή αληίιεςε ηνπ ηδίνπ ή ζε δηθή ηνπ πξάμε ή 

παξάιεηςε, νπόηε είλαη απηνλόεηε ε ζρεηηθή γλώζε ηνπ δξάζηε, ρσξίο λα απαηηείηαη 

παξάζεζε άιισλ, ζρεηηθώλ κε ηε γλώζε, πεξηζηαηηθώλ. Σέινο, θαηά ην άξζξν 510 

παξ. 1 ζηνηρ. Δ’ ηνπ ΚΠΓ, ιόγν αλαηξέζεσο ηεο απνθάζεσο απνηειεί θαη ε 

εζθαικέλε εξκελεία ή εθαξκνγή νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο. Δζθαικέλε 

εξκελεία ηέηνηαο δηαηάμεσο ππάξρεη όηαλ ην δηθαζηήξην απνδίδεη ζ’ απηήλ 

δηαθνξεηηθή έλλνηα από εθείλε πνπ πξαγκαηηθά έρεη, εζθαικέλε δε εθαξκνγή 

ζπληξέρεη όηαλ ην δηθαζηήξην δελ ππήγαγε ζσζηά ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, πνπ 

δέρζεθε όηη πξνέθπςαλ από ηελ απνδεηθηηθή δηαδηθαζία, ζηε δηάηαμε πνπ εθάξκνζε. 

Πεξίπησζε εζθαικέλεο εθαξκνγήο νπζηαζηηθήο πνηληθήο δηαηάμεσο ππάξρεη θαη 

όηαλ ε δηάηαμε απηή παξαβηάδεηαη εθ πιαγίνπ, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη όηαλ ζην 

πόξηζκα ηεο απνθάζεσο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ζπλδπαζκό ηνπ δηαηαθηηθνύ κε ην 

ζθεπηηθό απηήο θαη αλάγεηαη ζηα ζηνηρεία θαη ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ νηθείνπ 

εγθιήκαηνο, έρνπλ εκθηινρσξήζεη αζάθεηεο, αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, κε 

απνηέιεζκα λα θαζίζηαηαη αλέθηθηνο ν έιεγρνο ηεο νξζήο ή κε εθαξκνγήο ηνπ 

λόκνπ, νπόηε ε απόθαζε δελ έρεη λόκηκε βάζε (Οι. ΑΠ 3/2008). 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε όπσο πξνθύπηεη από ηελ πξνζβαιιόκελε ππ’ αξηζκ. 

27/2017 απόθαζε, ην Σξηκειέο Δθεηείν (Πιεκ/ησλ) Καιακάηαο, πνπ ηελ εμέδσζε ζε 

δεύηεξν βαζκό, δέρζεθε αλειέγθησο ζην ζθεπηηθό ηνπ, κεηά από εθηίκεζε ησλ 

αλαθεξνκέλσλ θαη’ είδνο απνδεηθηηθώλ κέζσλ (αλσκνηί θαηαζέζεηο πνιηηηθώο 

ελαγόλησλ, έλνξθε θαηάζεζε κάξηπξα θαηεγνξίαο, πξαθηηθά πξσηνβάζκηαο δίθεο, 

αλαγλσζζέληα έγγξαθα θαη απνινγία θαηεγνξνπκέλνπ), όηη απνδείρζεθαλ ηα 

αθόινπζα : "ηνλ θαηεγνξνύκελν είρε απνδνζεί κε ην θαηεγνξεηήξην όηη κε 

πεξηζζόηεξεο από κία πξάμεηο, πνπ ζπληζηνύλ εμαθνινύζεζε ηνπ ηδίνπ εγθιήκαηνο, 

ύζηεξα από επηηξεπηή κεηαβνιή ηεο θαηεγνξίαο ηεο πξάμεο ηεο ςεπδνύο 

θαηακήλπζεο θαηά ζπξξνή, ζηελ πξάμε ηεο ςεπδνύο θαηακήλπζεο θαη’ 

εμαθνινύζεζε, ζηνπο θάησζη αλαθεξόκελνπο ηόπνπο θαη ρξόλνπο, θαηακήλπζε 

πεξηζζόηεξα πξόζσπα ςεπδώο, αλαθέξνληαο γηα απηά ελώπηνλ ηεο Αξρήο όηη 

ηέιεζαλ αμηόπνηλεο πξάμεηο κε ζθνπό λα πξνθαιέζεη ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή ηνπο 

δίσμε.....Όκσο από ηελ αλάιπζε ησλ απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ θαηαζέζεηο καξηύξσλ, 

έγγξαθα, απνινγία θαηεγνξνπκέλνπ απνδείρζεθε όηη ππάξρεη κία δηακάρε αλάκεζα 

ζηνλ πξώην ησλ εγθαινύλησλ θαη ζην θαηεγνξνύκελν, πνπ μεθηλάεη από ηελ επνρή 

πνπ ν πξώηνο θαηεγνξνύκελνο ήηαλ ...ο ζην .... Οη κάξηπξεο ηνπ θαηεγνξεηεξίνπ 

έρνπλ απνδώζεη ηελ δηακάρε απηή ζε πξνζσπηθή εκπάζεηα ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ ζηνλ 

πξώελ ..., ελώ ν ίδηνο αλαθέξεη θαη ζηηο θαηαγγειίεο ηνπ θαη ζηελ απνινγία όηη ηνλ 

ελδηαθέξεη κόλν ην ζπκθέξνλ ηνπ δήκνπ θαη όηη πξνέβε ζε απηέο ηηο θαηαγγειίεο 

επεηδή δηάβαδε ζην ηύπν ην 2010 πεξί δηαθζνξάο, απνβιέπνληαο ζην λα κπεη έλαο 

θξαγκόο ζηε θαθή δηνίθεζε ηνπ πξώελ Σ. θαη απνθαιώληαο ηνπο εγθιεκαηηθή 

νξγάλσζε. Όκσο από ηελ όιε απηή δηακάρε, όπσο έρεη εμειηρζεί ηόζα ρξόληα 



πξνθύπηεη αβίαζηα όηη ππάξρεη πξνζσπηθή εκπάζεηα θαη εκκνλή ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ 

λα πξνβαίλεη ζηηο θαηαγγειίεο ηνπ, αλαθνξηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν πξόζσπν θαη 

εκπιέθνληαο θαη ηνπο άιινπο, δηόηη δελ είλαη δπλαηόλ ηηο πξνζσπηθέο αληηπάζεηεο ηνπ 

λα ηηο εληάζζεη ζηε γεληθόηεξε επηηαγή ηεο θνηλσλίαο γηα θάζαξζε θαη γηα έληηκε θαη 

ρξεζηή δηνίθεζε, ηε ζηηγκή κάιηζηα πνπ δελ έρνπλ πξνθύςεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία, 

ζε βάξνο ησλ εγθαινύλησλ, πέξαλ ησλ όζσλ θαηήγγεηιε ν ίδηνο. πγθεθξηκέλα έρεη 

γίλεη ιόγνο όηη ν πξώελ ...ο δελ πξνέβε ζθόπηκα ζε ζσζηή επηινγή εξγνιάβνπ γηα ηα 

έξγα ύδξεπζεο θαη όηη κέζα από απηή ηε κεζόδεπζε αλαηέζεθε ην έξγν ύδξεπζεο ζε 

δηθό ηνπο άλζξσπν, δειαδή ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπ πξώελ ... θαη όηη θαηαρξάζηεθε 

έηζη γύξσ ζην πνζό ησλ 160000 €, όηη έγηλε παξάλνκα θαηάηκεζε έξγσλ θαη όηη 

πιαζηνγξαθήζεθε ε ππνγξαθή ηνπ. Ο θαηεγνξνύκελνο θαη ν πξώηνο εγθαιώλ είλαη 

γλσζηνί εδώ θαη 15-20 ρξόληα θαη κάιηζηα ζηε πξώηε ζεηεία ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ ήηαλ... κέρξη ηα ηέιε ηνπ 2006 θαη ήηαλ ν κνλαδηθόο κεραληθόο ζην 

Γήκν. Δθόζνλ ινηπόλ ήηαλ ν ίδηνο κεραληθόο ζα κπνξνύζε ζε ζπλεξγαζία κε ην όιν 

ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα επηζεκαίλεη ηηο όπνηεο ελδερνκέλσο παξαηππίεο είρε 

επηζεκάλεη, ώζηε λα δηνξζσζνύλ. Έλα από ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξνζάπηεη ζηνλ 

πξώελ ... είλαη όηη έθαλε παξάλνκεο θαηαηκήζεηο έξγσλ γηα λα σθειεζνύλ νη δηθνί 

ηνπ, επεηδή θαη’ απηό ηνλ ηξόπν απνθεύγνληαη νη δηαγσληζκνί. Οη θαηαηκήζεηο έξγσλ 

όκσο είλαη λόκηκνο ηξόπνο δηελέξγεηαο έξγσλ θαη γίλεηαη όηαλ ππάξρεη θαηάζηαζε 

έθηαθηεο αλάγθεο, όπσο ζπλέβε κε ηηο ππξθαγηέο ζην Ννκό Μεζζελίαο ην έηνο 

2007ή όηαλ θηλδπλεύνπλ λα απνιεζζνύλ θνλδύιηα από ρξεκαηνδνηήζεηο θαη δελ 

ζπλδένληαη πάληνηε κε θαηαρξήζεηο θαη δηαζπάζηζε δεκόζηνπ ρξήκαηνο. Σν γεγνλόο 

δε όηη ν πξώελ ...ο πξνέβε ζε θαηαηκήζεηο έξγσλ δελ απνδείρζεθε όηη έιαβε ρώξα γηα 

λα σθειήζεη θάπνηνλ ή λα βιάςεη θάπνηνλ άιινλ ή ηα ζπκθέξνληα ηνπ δήκνπ, όπσο 

επηκόλσο δηέδηδε ν θαηεγνξνύκελνο. Γηα ηηο θαηαγγειίεο ζηηο νπνίεο πξνέβε ζε βάξνο 

ηνπ ..., έρεη βγεη απαιιαθηηθό βνύιεπκα. Μάιηζηα γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

ζηνπξλαξηώλ, ζηα έξγα νδνπνηίαο ηνπ δήκνπ είρε ππνγξάςεη θαη ν ίδηνο. Από θαλέλα 

απνδεηθηηθό ζηνηρείν δελ απνδείρζεθε όηη ν πξώελ ...ο ελήξγεζε πξνο βιάβε ησλ 

ζπκθεξόλησλ ηνπ δήκνπ, έηζη ώζηε λα έρεη ζπγθξνηήζεη εγθιεκαηηθή νξγάλσζε καδί 

κε ην ππόινηπν δεκνηηθό ζπκβνύιην, όπσο ηνπο θαηήγγεηιε ν θαηεγνξνύκελνο. Γελ 

απνδείρζεθε όηη δηαηεξνύζε θηιηθέο ζρέζεηο κε εθείλνπο ζηνπο νπνίνπο αλέζεηε ηα 

έξγα, ώζηε λα ηνπο σθειήζεη. Γελ απνδείρζεθε όηη είρε ηελ νπνηαδήπνηε ζρέζε κε 

ηνλ ππεξγνιάβν Γ. Κ. ή κε ην γηό ηνπ Ι. Κ., νύηε όηη απηνί βξηζθόληνπζαλ πίζσ από 

ην δεύηεξν κεηνδόηε Ι. Λ., εθόζνλ δελ απνδείρζεθε ε ύπαξμε ζρέζεσλ κεηαμύ ηνπο. 

Όκσο όιε ηε θαηάζηαζε πνπ ππήξρε κέζα ζην δήκν ηε γλώξηδε πνιύ θαιά ν 

θαηεγνξνύκελνο, εθόζνλ ήηαλ ... θαη αληί λα πξνβεί ζηηο όπνηεο ππνδείμεηο θαη 

ελζηάζεηο πνπ ελδερνκέλνπο είρε, αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ δήκνπ θαη ηελ 

αλάζεζε ησλ έξγσλ, πξνηίκεζε λα πξνβεί ζε θαηαγγειίεο ζηνρεύνληαο επζέσο λα 

πιήμεη ην πξόζσπν ηνπ αξρηθά θίινπ ηνπ θαη ζηε ζπλέρεηα πνιηηηθνύ ηνπ αληίπαινπ, 

Α. Σ. θαη απηό θαζίζηαηαη άκεζα εκθαλέο από ην γεγνλόο όηη θαηήγγεηιε ηόζν ηνλ Α. 

Σ., όζν θαη ηνπο ινηπνύο εγθαινύληεο όηη απνηεινύλ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, κε 

αλαθνξά ηνπ κάιηζηα πξνο ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ ΑΠ θαη ηνλ Δηζαγγειέα 

Κππαξηζζίαο, ηνλ ηόηε ..., Γ. Π., ηνλ Τπνπξγό ..., Ι. Ρ., ηνλ Τπνπξγό … Υ. Κ., ηνλ ..., 

Α. ., ηελ … ηνπ …, Α. Π., ηνλ ..., Γ. Κ., ηνλ ... Α. Σ., ηνλ ... Ι. Ο., ηνλ ..., ζηελ νπνία 

δηαιάκβαλε ηνλ σο άλσ ςεπδή ηζρπξηζκό, ηνλ νπνίν απέδσζε ζην ελδηαθέξνλ ηνπ γηα 

ηελ δηαθζνξά πνπ ππήξρε. Σν γεγνλόο δε όηη πξνέβε ζε θαηαγγειίεο ζε όια ηα 

πξναλαθεξόκελα πνιηηηθά πξόζσπα, γηα όια όζα ζπλέβαηλαλ ζην ..., ηα νπνία θαηά 

ηε γλώκε ηνπ απνηεινύζαλ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο, ζηηο νπνίεο πξνέβαηλε ε ππό ηνλ 

Α. Σ., εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, δείρλεη αθξηβώο ην δόινπ ηνπ λα θαηαγγείιεη, ηνπο 

εγθαινύληεο, ώζηε λα ηηκσξεζνύλ. Η δε αλαθνξά ηνπ ζε όιν ην πνιηηηθό θάζκα 



δείρλεη ηελ επηζπκία ηνπ λα κελ ππάξρεη θακία πνιηηηθή δύλακε, ε νπνία λα ζηεξίμεη

ηελ ππνςεθηόηεηα ηνπ Σ., ζε άιιε εθινγηθή αλακέηξεζε γηα ην ... θαη από απηό ην

ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο πξνθύπηεη όηη ζηόρνο ηνπ δελ ήηαλ ε θαιή ιεηηνπξγία ηνπ

δήκνπ ή ε δηαθάλεηα, αιιά ν ίδηνο ν Σ.ο. Πξέπεη επνκέλσο λα θεξπρζεί έλνρνο, όπσο

παξαδεθηά κεηαηξάπεθε ε θαηεγνξία". Αθνινύζσο ην Δθεηείν θήξπμε ηνλ 

αλαηξεζείνληα έλνρν κε ην ειαθξπληηθό ηνπ άξζξνπ 84 παξ. 2 α’ ΠΚ ηνπ όηη 

θαη’ επηηξεπηή κεηαβνιή ηεο θαηεγνξίαο, κε πεξηζζόηεξεο από κία πξάμεηο, πνπ 

ζπληζηνύλ εμαθνινύζεζε ηνπ ηδίνπ εγθιήκαηνο θαηεκήλπζε πεξηζζόηεξα 

πξόζσπα ςεπδώο, αλαθέξνληαο γη’ απηά ελώπηνλ ηεο Αξρήο όηη ηέιεζαλ 

αμηόπνηλεο πξάμεηο κε ζθνπό λα πξνθαιέζεη ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή ηνπο 

δίσμε γη’ απηέο. Δηδηθόηεξα, θήξπμε απηόλ έλνρν ηνπ όηη : "πγθεθξηκέλα : 

Α) ηελ ..., ηελ 25-10-2007, εμεηαδόκελνο ελόξθσο ελώπηνλ ηνπ Αλαθξηηή 

Κππαξηζζίαο, αλέθεξε ηα θάησζη ςεπδή πεξηζηαηηθά, ηα νπνία αθνξνύζαλ ζην έξγν 

ηεο πδξεύζεσο ηνπ ..., ηειώληαο ζε γλώζε ηεο αλαιεζείαο απηώλ, εηο βάξνο ηνπ 

πξώηνπ ησλ εγθαινύλησλ, Α. Σ. ηνπ Γ., ηα νπνία ήηαλ πξόζθνξα λα

πξνθαιέζνπλ ηελ πνηληθή δίσμε ηνπ αλσηέξσ γηα ηηο αμηόπνηλεο πξάμεηο ηεο απηζηίαο

θαη ηεο πξαβάζεσο θαζήθνληνο : "Μεηά ηελ δεκνζηόηεηα πνπ δόζεθε ζηελ ..., ζηελ

νπνία ήκνπλ απνζπαζκέλνο από ην ΤΠΔΥΧΓΔ, έθαλα κία έξεπλα, από ηελ νπνία

πξνέθπςε ε βαζηκόηεηα ησλ θαηαγγειηώλ ηνπ πιιόγνπ Δξγνιεπηώλ. ηελ ζπλέρεηα

δήηεζα εμεγήζεηο από ηνλ ... …, Α. Σ., ν νπνίνο κνπ απνθάιπςε όηη όλησο

κεζνδεύηεθε απηή ε δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθεί ζην έξγν ν ππεξγνιάβνο

Γ. Κ. κεηά ηνπ πηνύ ηνπ Ι. Κ., επεηδή απηνί επξίζθνλην πίζσ από ηνλ δεύηεξν

κεηνδόηε, Ι. Λ., ν νπνίνο ηπγράλεη λα είλαη ζπγγελήο ηνπ. Σελ εμππεξέηεζε απηή ηελ

έθαλε ν ...ο, πξνθεηκέλνπ ν θ. Κ. λα ηνλ ππνζηεξίμεη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ

2006. (...) Με ηε δηαδηθαζία απηή ν Γήκνο δεκηώζεθε γύξσ ζηηο 100.000 €. Σν 2006

ζηήξημε ηνλ ζπλδπαζκό ηνπ Σ. ν αληςηόο ηνπ Κ. Α.. Ο Μ. δέρζεθε λα απνζπξζεί,

επεηδή ηνπ ην δήηεζαλ νη ππεξγνιάβνη (...), νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο είραλ

ζπλελλνεζεί κε ηνλ Γ. Κ., όηη ζα ζπκκεηείραλ από θνηλνύ κε απηόλ ζηελ θαηαζθεπή

ηνπ έξγνπ, πξάγκα πνπ έγηλε. Λόγσ απηνύ ηνπ γεγνλόηνο θαη άιισλ παξάλνκσλ

ελεξγεηώλ ηνπ ..., ζηηο 30-09-2005 ππέβαια επηζηνιή παξαίηεζεο, ζηελ νπνία, κεηαμύ

άιισλ, ηνλ θαηαγγέιισ γηα αδηαθαλείο θαη παξεμεγήζηκεο ελέξγεηεο ηνπ ζε βάξνο

ηνπ Γήκνπ. Γέρζεθα ηόζεο πηέζεηο από ηνπο ππόινηπνπο ζπκβνύινπο ηεο

πιεηνςεθίαο, θαζώο θαη δηαβεβαηώζεηο από ηνλ ..., όηη ζηελ ζπλέρεηα δελ πξόθεηηαη

λα ζπλερηζηνύλ νη παξαηππίεο ηνπ θαη εγώ δελ ηελ δεκνζηνπνίεζα. Δπεηδή ζην

επόκελν ηξίκελν ν ... ζπλέρηζε λα παξαηππεί θαη ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςε κνπ θαη

άιιεο έθλνκεο πξάμεηο ηνπ, ζηηο 08-01-2006 ππέβαια ηελ παξαίηεζε κνπ (...) ηελ

ζπλέρεηα θαηήγγεηια θαη άιιεο παξάηππεο ελέξγεηεο ηνπ .... (...) ην γξάκκα

παξαιήθζεθε εκπξνζέζκσο από ηνλ θ. Μ. πξηλ από ηελ 12-09-2005, απηό κνπ ην είπε

ν ίδηνο ν .... Γηα απηό ην ιόγν ν ... ην έζηεηιε κε απιή επηζηνιή θαη όρη ζπζηεκέλε,

γηα λα κελ απνδεηθλύεηαη ν πξαγκαηηθόο ρξόλνο παξαιαβήο ηνπ. (...)". Αιεζέο όκσο

είλαη όηη ν πξώηνο ησλ εγθαινύλησλ, ππό ηελ ηδηόηεηα απηνύ σο ..., δελ ππέπεζε ζε

θακία αμηόπνηλε θαη παξάλνκε ή παξάηππε πξάμε, θαηά ηελ δηαρείξηζε ππ’ απηνύ

ηνπ έξγνπ ηεο πδξεύζεσο ηνπ ... (ρξνληθό δηάζηεκα από 12-05-2005 έσο 21-09-2005),

εηδηθόηεξα δε θαηά θαλέλαλ ηξόπν δελ κεζόδεπζε δνιίσο ηελ κεηαβνιή ηνπ

πξνζώπνπ ηνπ αλαδόρνπ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ (δηά ηεο απνζηνιήο απιήο

ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο ζηνλ πξώην κεηνδόηε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, Γ. Μ. θαη όρη

ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή fax θαη δηά ηεο επηδείμεσο αδξάλεηαο θαη αδηαθνξίαο πεξί

ηελ αζθαιή θαη έγθαηξε ιήςε ηεο σο άλσ επηζηνιήο ππό ηνπ παξαιήπηε, ε νπνία

έδηδε ζηνλ Γ. Μ. ηελ δπλαηόηεηα λα ηζρπξηζζεί όηη έιαβε ηελ σο άλσ επηζηνιή ζε

ρξόλν κεηαγελέζηεξν από ηελ ιήμε ηνπ ρξόλνπ δεζκεύζεσο ηζρύνο ηεο ππ’ απηνύ



γελνκέλεο πξνζθνξάο θαη λα απνδεζκεπζεί από ην αλσηέξσ έξγν) επί δεκία ηνπ

ειιεληθνύ δεκνζίνπ. Οπδέπνηε ήιζε ζε παξάλνκεο ζπλελλνήζεηο κε έηεξνπο

εξγνιάβνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ απηνί ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ,

κε αληάιιαγκα ηελ πνιηηηθή ηνπο ζηήξημε. Ο θαηεγνξνύκελνο ηεινύζε ζε γλώζε ηεο

αλαιεζείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο αλσηέξσ έλνξθεο θαηαζέζεσο ηνπ, είρε δε σο

ζθνπό ηνπ λα πξνθαιέζεη ηελ πνηληθή δίσμε ηνπ πξώηνπ ησλ εγθαινύλησλ γηα ηα

αδηθήκαηα ηεο απηζηίαο θαη ηεο παξαβάζεσο θαζήθνληνο. Β) ηελ Αζήλα, ζηελ ... 

θαη ζηελ ..., ηελ 08-02-2010, απεύζελε ηελ από 08-02-2010 αλαθνξά ηνπ πξνο: α) 

ηνλ Δηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θαη ηνλ Δηζαγγειέα Κππαξηζζίαο, β) ηνλ ..., 

Γ. Π., ηνλ Τπνπξγό ..., Ι. Ρ., ηνλ Τπνπξγό Γηθαηνζύλεο, Υ. Κ., ηνλ Τπνπξγό ... θαη 

Γηθηύσλ, Γ. Ρ., γ) ηνλ ...., Α. ., ηελ ..., Α. Π., ηνλ ..., Γ. Κ., ηνλ ..., Α. Σ., δ) ηνλ 

..., Ι. Ο., ηνλ ..., Φ. Υ., ζηελ νπνία (αλαθνξά) δηειάκβαλε ηνλ ςεπδή ηζρπξηζκό, 

ηειώληαο ζε γλώζε ηεο αλαιεζείαο απηνύ, εηο βάξνο ησλ εγθαινύλησλ, Α. 

Σ. ηνπ Γ., ππό ηελ ηδηόηεηα απηνύ σο ..., Α. Υ. ηνπ Κ., ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο 

Γ. . ηνπ Γ. Γ., Υ. Μ. ηνπ Κ., ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπ σο Γ. . ηνπ Γ. Γ., όηη νη 

ηειεπηαίνη ζπκκεηείραλ ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε (αξ. 187 παξ. 1 ΠΚ) θαη

ζπγθεθξηκέλα ηζρπξίζζεθε ηα θαησηέξσ: "Σν έηνο 2006 παξαηηήζεθα από ηελ ζέζε

ηνπ ..., επεηδή δηαπίζησζα όηη ν ... ..., θ. Α. Σ. θαζώο θαη νη ζύκβνπινη ηνπ, αζθνύζαλ

κε ρξεζηή δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθώλ ππνζέζεσλ, θάησ από δηαδηθαζίεο

αδηαθαλείο, κεζνδεύζεηο παξάλνκεο θαη εζειεκέλεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο,

δεκηνγόλεο γηα ηνλ Γήκν. (...) ηηο 02-03-2006 θαη 30-05-2006 θαηέζεζα (...)

κελπηήξηεο αλαθνξέο ελαληίνλ ηνπ ..., θ. Α. Σ., γηα κε ρξεζηή δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ,

πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά ηελ έθλνκε δξαζηεξηόηεηα ηνπ, πνπ ζπλεπηθνπξείηαη από

δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο θαη εξγνιάβνπο (εηθνληθά έξγα, ηηκνινγήζεηο αλύπαξθησλ

δαπαλώλ, ππεξηηκνινγήζεηο έξγσλ, παξάλνκεο απ’ επζείαο αλαζέζεηο) θαη ε νπνία

επηθέξεη δεκία ζηνλ Γήκν εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ Δπξώ. (...) ηηο 18-05-2006

θαηαζέησ (...) θαηαγγειία γηα απ’ επζείαο αλάζεζε πέληε έξγσλ αγξνηηθήο νδνπνηίαο,

κε ηηκή κνλάδαο γηα δηαζηξσκέλν πιηθό ζηα 25 € αλά θπβηθό κέηξν, ελώ ζύκθσλα κε

ηα ηηκνιόγηα ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ε ηηκή έπξεπε λα ήηαλ 6 € αλά θπβηθό κέηξν (...) ηηο

13-07-2006 θαηαζέησ (...) θαηαγγειία γηα πιεξσκή έξγνπ νδνπνηίαο κε πηζηνπνίεζε

πνζνηήησλ αζθαιηηθνύ θαζ’ ππέξβαζε ησλ ρξεζηκνπνηεζέλησλ, κε απνηέιεζκα ε

δεκία ηνπ δήκνπ λα ππεξβαίλεη ηα 20.000 €. (...) ηηο 25-10-2007 θαηέζεζα ζηνλ

Αλαθξηηή Κππαξηζζίαο σο κάξηπξαο γηα ηελ εκπινθή ηνπ ..., θ. Α. Σ., ζηελ ππόζεζε

πνπ αθνξά ηελ κεζόδεπζε αλάζεζεο ηνπ έξγνπ ύδξεπζεο ... - Φ. (...) ηηο 21-01-2008

θαηαζέησ (...) θαηαγγειία, πνπ αθνξά ζηηο απ’ επζείαο αλαζέζεηο από ην Γεκνηηθό

πκβνύιην ... (...) δύν έξγσλ απνθαηάζηαζεο ππξνπιήθησλ πεξηνρώλ,

πξνϋπνινγηζκνύ 222.222€, πνπ όκσο εθηειέζηεθαλ κε δηαδηθαζίεο παξάλνκεο θαη

αδηαθαλείο θαη ζε πεξηνρέο ηνπ Γήκνπ πνπ νδόισο επιήγεζαλ από ππξθαγηέο. (...)

ηηο 13-02-2010 θαηαζέησ (...) θαηαγγειία, γηαηί νη έρνληεο ηελ δηαρείξηζε θαη ηελ

δηνίθεζε ηνπ Γήκνπ ... δελ ππέβαιαλ, σο όθεηιαλ εθ ηνπ λόκνπ, εληόο 60 εκεξώλ από

ηελ επίδνζε εθδίθαζεο αγσγήο θαηά ηνπ Γήκνπ, αίηεζε αλαηξέζεσο ελώπηνλ ηνπ

πκβνπιίνπ Δπηθξαηείαο θαηά ηεο απόθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνύ Δθεηείνπ Σξηπόιεσο.

Απνηέιεζκα ηεο ζθόπηκεο απηήο παξάιεηςεο ήηαλ ν Γήκνο ... λα απνπνηεζεί ρσξίο

ιόγν ηελ εμάληιεζε όισλ ησλ έλδηθσλ κέζσλ, πνπ ελδερνκέλσο θαη λα ηνλ

δηθαίσλαλ. Η δεκία ηνπ Γήκνπ ζηελ πεξίπησζε απηή αλέξρεηαη ζηηο 305.203€ (...).

ηηο 09-10-2010 ζα θαηαζέζσ (...) θαηαγγειία, πνπ αθνξά ζηα έξγα πνπ εθηεινύληαη

γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ππξόπιεθησλ πεξηνρώλ ηνπ Γήκνπ .... (...) Χο πνιηηηθόο

κεραληθόο δηαπίζησζα όηη ηα έξγα απηά είλαη δήζελ αληηπιεκκπξηθά, εθηειέζηεθαλ

ζε κε ππξόπιεθηεο πεξηνρέο θαη είλαη ππεξθνζηνινγεκέλα. Δθηηκώ όηη ην θόζηνο

ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηα 50.000 €, ελώ ν Γήκνο ... ζα θιεζεί λα πιεξώζεη 200.000. (...)



Με βάζε ηα αλσηέξσ, εθηηκώ όηη ζπληξέρνπλ νη ιόγνη, ώζηε νη θάησζη δεκνηηθνί 

παξάγνληεο λα ραξαθηεξηζηνύλ σο κέιε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο, πνπ ιπκαίλεηαη 

ηνλ ...: 1. Α. Σ., ... (...) 3. Α. Υ., Γεκνηηθόο ύκβνπινο (...) Υ. Μ., Γεκνηηθόο 

ύκβνπινο. (...) ηε ζπλέρεηα έρσ λα ζαο γλσζηνπνηήζσ όηη, παξ’ όιν πνπ ν ..., θ.Α. 

Σ. θαη ν ..., θ. Α. Υ., έρνπλ ηεζεί ζε αξγία από 01-07-2009, θαζεκεξηλά βξίζθνληαη 

ζην Γεκαξρείν ..., θαηεπζύλνληαο ηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. Δπίζεο, ν ...ο 

... ζπκκεηείρε ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2010, πξνθιεηηθά ζε ζπλεδξίαζε ηεο Σνπηθήο 

Έλσζεο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ ..., όπσο θαηέγξαςαλ ηα πιάλα ησλ ηειενπηηθώλ 

κέζσλ ηεο Καιακάηαο. Δπεηδή πξέπεη λα ηεζνύλ θξαγκνί ζηελ παξάλνκε ιεηηνπξγία 

ηνπ ... θαη ηεο εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο πνπ απηόο θαηεπζύλεη, παξαθαιώ ηνλ 

Τπνπξγό ... (...) θαζώο θαη ηνλ Γεληθό ... (...) παξάιιεια κε ηελ Γηθαηνζύλε, λα 

απνδώζνπλ θαη απηνί άκεζα πεηζαξρηθέο επζύλεο ζηνπο εκπιεθόκελνπο (...) ε 

απαίηεζε ηεο θνηλσλίαο είλαη λα δηθάδνληαη θαη λα ηηκσξνύληαη παξαδεηγκαηηθά νη 

θαηαρξαζηέο δεκνζίνπ ρξήκαηνο (...)." Αιεζέο όκσο είλαη όηη νη αλσηέξσ 

εγθαινύληεο, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο, ζε θακία πεξίπησζε δελ 

ζπλέζηεζαλ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε "πνπ ιπκαίλεηαη ηνλ ...", νύηε πξνζπάζεζαλ λα 

αζθήζνπλ επηξξνή ζηηο ππνζέζεηο ηνπ αλσηέξσ Γήκνπ, ρσξίο λα έρνπλ νξηζκέλε 

ζεζκηθή ηδηόηεηα. Ο θαηεγνξνύκελνο ηεινύζε ζε γλώζε ηεο αλαιεζείαο ηνπ αλσηέξσ 

ηζρπξηζκνύ ηνπ, είρε δε σο ζθνπό ηνπ λα πξνθαιέζεη ηελ πνηληθή δίσμε ησλ αλσηέξσ 

εγθαινύλησλ γηα ηελ αμηόπνηλε πξάμε ηεο εγθιεκαηηθήο νξγαλώζεσο (αξ. 187 παξ. 1 

ΠΚ), θαζώο θαη ηελ ζπλαθή πεηζαξρηθή ηνπο δίσμε, ππό ηελ ηδηόηεηα ηνπο σο 

νξγάλσλ ηεο ...". Με απηά πνπ δέρηεθε, θαηά ην ζπλδπαζκό ζθεπηηθνύ θαη 

δηαηαθηηθνύ, ην Γηθαζηήξην ηεο νπζίαο αλαθνξηθά κε ηελ αλσηέξσ ππό ζηνηρ. Β 

κεξηθόηεξε πξάμε ηεο ςεπδνύο θαηακήλπζεο κε ρξόλν ηέιεζεο ηελ 8-2-2010, 

δηέιαβε ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε ηνπ ηελ απαηηνύκελε από ηηο αλσηέξσ 

δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ ΚΠΓ εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία, 

αθνύ εθζέηεη ζ’ απηή, κε ζαθήλεηα, πιεξόηεηα θαη ρσξίο αληηθάζεηο ή ινγηθά θελά, 

ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία απνδείρηεθαλ από ηελ αθξνακαηηθή δηαδηθαζία 

θαη ζπγθξνηνύλ, θαηά ηα εηδηθόηεξα αλαθεξόκελα ζηε κείδνλα ζθέςε, ηελ 

αληηθεηκεληθή θαη ππνθεηκεληθή ππόζηαζε ηεο αμηόπνηλεο απηήο πξάμεο, γηα ηελ 

νπνία θαηαδηθάζηεθε ν αλαηξεζείσλ, ηηο απνδείμεηο από ηηο νπνίεο ζπλήγαγε ηα 

πεξηζηαηηθά απηά θαη ηνπο ζπιινγηζκνύο κε βάζε ηνπο νπνίνπο έθαλε ηελ ππαγσγή 

ηνπο ζηηο νπζηαζηηθέο πνηληθέο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 26 παξ. 1, 27 θαη 229 παξ. 1, 

ηνπ ΠΚ, ηηο νπνίεο νξζά εξκήλεπζε θαη εθάξκνζε, ρσξίο λα ηηο παξαβηάζεη νύηε 

επζέσο νύηε εθ πιαγίνπ. Δηδηθόηεξα, παξά ηηο πεξί ηνπ αληηζέηνπ αηηηάζεηο ηνπ 

αλαηξεζείνληα, έρεη δηαιεθζεί ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε ε απαηηνύκελε εηδηθή 

θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία σο πξνο ηε ζπλδξνκή ησλ αλαγθαίσλ ζηνηρείσλ γηα 

ηελ θαηάθαζε ηεο αληηθεηκεληθήο ππόζηαζεο ηνπ αλσηέξσ εγθιήκαηνο, αλαθέξνληαη, 

ζε αληίζεζε κε ηα ςεπδή ησλ όζσλ ν αλαηξεζεησλ θαηακήλπζε, ηα αιεζή γεγνλόηα, 

όηη δειαδή νη εγθαινύληεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο ζην ..., ζε θακία 

πεξίπησζε δελ ζπλέζηεζαλ εγθιεκαηηθή νξγάλσζε πνπ ιπκαίλεην ην Γήκν, νύηε 

πξνζπάζεζαλ λα αζθήζνπλ επηξξνή ζηηο ππνζέζεηο ηνπ ρσξίο λα έρνπλ νξηζκέλε 

ζεζκηθή ηδηόηεηα, ελώ αηηηνινγείηαη πιήξσο θαη ν άκεζνο δόινο απηνύ, ήηνη ε γλώζε 

ηεο αλαιήζεηαο ησλ όζσλ απηόο δηέιαβε ζηελ από 8-2-2010 αλαθνξά ηνπ, 

ζεκειηνύκελε (ε γλώζε ηνπ), σο ζπλάγεηαη από ηε θύζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ππόζεζεο θαη ηελ εληεύζελ δηέλεμε ησλ δηαδίθσλ, ην πεξηερόκελν ηεο παξαπάλσ 

αλαθνξάο θαη ηηο παξαδνρέο ηεο πξνζβαιινκέλεο όηη "όιε ηελ θαηάζηαζε πνπ 

ππήξρε ζην δήκν ηε γλώξηδε πνιύ θαιά ν θαηεγνξνύκελνο, εθόζνλ ήηαλ ..., ζε 

πξνζσπηθή ηνπ πεπνίζεζε θαη ηδία απηνύ αληίιεςε, έηζη ώζηε λα κελ απαηηείηαη 

παξάζεζε θαη άιισλ ζρεηηθά κε ηε γλώζε απηή πεξηζηαηηθώλ. Δμάιινπ, γηα ηελ 



θαηάθαζε ηεο ελνρήο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ θαη ήδε αλαηξεζείνληα γηα ηελ παξαπάλσ

αμηόπνηλε πξάμε, ην Γηθαζηήξην έιαβε ππόςε ηνπ όια ηα εηζθεξζέληα απνδεηθηηθά

κέζα, δελ ππήξρε δε, θαηά λόκν, αλάγθε λα ηα παξαζέζεη αλαιπηηθά θαη λα εθζέζεη ηη

πξνέθπςε από ην θαζέλα ρσξηζηά. Πιένλ ζπγθεθξηκέλα, από ην ζύλνιν ησλ

παξαδνρώλ ηεο πξνζβαιινκέλεο απόθαζεο πξνθύπηεη αλακθίβνια όηη ην Γηθαζηήξην

νπδόισο πξνέβε ζε επηιεθηηθή αμηνιόγεζε νξηζκέλσλ κόλν απνδεηθηηθώλ κέζσλ

αιι’ αληηζέησο ηα έιαβε όια ππόςε ηνπ θαη εηδηθόηεξα ζπλαμηνιόγεζε κε ηα

ππόινηπα απνδεηθηηθά κέζα θαη ηα πξνζθνκηζζέληα απ’ απηόλ θαη αλαγλσζζέληα

έγγξαθα ελώ νη ινηπέο αηηηάζεηο απηνύ, θαηά ηηο νπνίεο ην Γηθαζηήξην δέρηεθε ηα

αθξηβώο αληίζεηα από εθείλα πνπ πξνέθππηαλ από ηα αλαθεξόκελα από απηόλ

απνδεηθηηθά ζηνηρεία πξέπεη λ’ απνξξηθζνύλ, πξνερόλησο, δηόηη πξνβάιινληαη

απαξαδέθησο, αθνύ ε ηπρόλ εζθαικέλε εθηίκεζε ησλ απνδείμεσλ δελ ζπληζηά ιόγν

αλαίξεζεο. Σέινο, νη πξνηαζέληεο ηζρπξηζκνί ηνπ αλαηξεζείνληα πεξί κε ζεκειίσζεο

ηεο λνκνηππηθήο κνξθήο ηνπ αλσηέξσ αδηθήκαηνο, γηα ην νπνίν θαηαδηθάζηεθε,

ιόγσ ειιείςεσο αθελόο κελ ηνπ απαηηνύκελνπ ςεπδνύο γεγνλόηνο, αθνύ ηα όζα

δηέιαβε ζηελ επίδηθε αλαθνξά ηνπ ζπληζηνύλ αμηνινγηθέο εθηηκήζεηο, αθεηέξνπ δε

ηνπ απαηηνύκελνπ ππνθεηκεληθνύ ζηνηρείνπ (θηλήηξνπ θ.ι.π) θαζώο θαη πεξί έιιεηςεο

ηεο απαηηνύκελεο αηηηώδνπο ζπλάθεηαο κεηαμύ ηεο επίκαρεο αλαθνξάο ηνπ θαη ηεο

δπλαηόηεηαο άζθεζεο θαη’ απηνύ πνηληθήο δίσμεο, ήηαλ αξλεηηθνί ηεο θαηεγνξίαο

ηζρπξηζκνί θαη επνκέλσο ε απόξξηςε ηνπο δελ έρξεδε εηδηθήο αηηηνινγίαο,

απαληήζεθαλ δε από ην Γηθαζηήξην κε ηελ πεξί ηεο ελνρήο θξίζε ηνπ. Δπνκέλσο, νη

ζρεηηθνί, από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ θαη Δ’ ηνπ ΚΠΓ, πξώηνο θαη δεύηεξνο

(θαηά ηα αληίζηνηρα ζθέιε ηνπ) ιόγνη ηεο θξηλόκελεο αηηήζεσο αλαηξέζεσο, κε ηνπο

νπνίνπο απνδίδεηαη ζηελ πξνζβαιινκέλε απόθαζε ε πιεκκέιεηα ηεο έιιεηςεο

εηδηθήο θαη εκπεξηζηαησκέλεο αηηηνινγίαο θαη ηεο εζθαικέλεο εξκελείαο θαη

εθαξκνγήο νπζηαζηηθώλ πνηληθώλ δηαηάμεσλ κε ηηο εηδηθόηεξεο αλσηέξσ αηηηάζεηο,

είλαη απνξξηπηένη σο αβάζηκνη. Η εηδηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε αηηηνινγία ησλ 

απνθάζεσλ πξέπεη λα επεθηείλεηαη θαη ζηνπο απηνηειείο ηζρπξηζκνύο, εθείλνπο 

δειαδή πνπ πξνβάιινληαη ζην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 

170 παξ. 2 θαη 333 παξ. 2 ΚΠΓ, από ηνλ θαηεγνξνύκελν ή ην ζπλήγνξν ηνπ 

θαη ηείλνπλ ζηελ άξζε ηνπ άδηθνπ ραξαθηήξα ηεο πξάμεσο ή ηεο ηθαλόηεηαο γηα 

θαηαινγηζκό ή ζηε κείσζε απηήο ή ζηελ εμάιεηςε ηνπ αμηόπνηλνπ ηεο πξάμεσο ή ηε 

κείσζε ηεο πνηλήο, εθόζνλ, όκσο, απηνί πξνβάιινληαη θαηά ηξόπν ζαθή θαη 

νξηζκέλν, κε όια δειαδή ηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά, ηα νπνία είλαη αλαγθαία θαηά 

ηελ νηθεία δηάηαμε γηα ηε ζεκειίσζε ηνπο. Γηαθνξεηηθά ην δηθαζηήξην ηεο 

νπζίαο δελ ππέρεη ππνρξέσζε λα απαληήζεη αηηηνινγεκέλα ζηελ απόξξηςε ηνπο. 

Πεξαηηέξσ, θαηά ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 57 παξ. 1 θαη 3 ΚΠΓ, αλ θάπνηνο έρεη 

θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ή αζσσζεί ή έρεη παύζεη ε πνηληθή δίσμε ελαληίνλ ηνπ, 

δελ κπνξεί λα αζθεζεί θαη πάιη εηο βάξνο ηνπ δίσμε γηα ηελ ίδηα πξάμε, αθόκε θαη αλ 

δνζεί ζΛ απηή δηαθνξεηηθόο ραξαθηεξηζκόο. Αλ παξά ηελ απαγόξεπζε απηή 

αζθεζεί πνηληθή δίσμε, θεξύζζεηαη απαξάδεθηε ιόγσ δεδηθαζκέλνπ. Από ηε

δηάηαμε απηή πξνθύπηεη όηη γηα ηελ ύπαξμε δεδηθαζκέλνπ πξέπεη λα ζπληξέρνπλ α)

ακεηάθιεηε απόθαζε (ή βνύιεπκα) πνπ απνθαίλεηαη γηα ηε βαζηκόηεηα ή κε ηεο

θαηεγνξίαο ή παύεη νξηζηηθά ηελ πνηληθή δίσμε γηα κηα αμηόπνηλε πξάμε, β)

ηαπηόηεηα πξνζώπνπ θαη γ) ηαπηόηεηα πξάμεο σο ηζηνξηθνύ γεγνλόηνο ζην ζύλνιν

ηνπ, πνπ πεξηιακβάλεη όρη κόλν ηελ ελέξγεηα ή παξάιεηςε ηνπ δξάζηε αιιά θαη ην

αμηόπνηλν απνηέιεζκα πνπ πξνθιήζεθε από απηή. Η επίθιεζε ύπαξμεο

δεδηθαζκέλνπ απνηειεί απηνηειή ηζρπξηζκό, ηνλ νπνίν ν επηθαινύκελνο νθείιεη λα

απνδείμεη εγγξάθσο, ήηνη κε ηελ πξνζθνκηδή πιήξνπο αληηγξάθνπ ηεο απόθαζεο από

ηελ νπνία απνξξέεη θαη επηπξνζζέησο βεβαηώζεσο ηνπ αξκνδίνπ γξακκαηέσο πεξί



ηνπ ακεηαθιήηνπ απηήο. Η παξαβίαζε ηνπ δεδηθαζκέλνπ, ηδξύεη ηνλ από ην άξζξν 

510 παξ. 1 ζηνηρ. Σ’ ΚΠΓ ιόγν αλαηξέζεσο, κπνξεί δε λα πξνηαζεί ην πξώηνλ θαη 

ελώπηνλ ηνπ Αξείνπ Πάγνπ σο ιόγνο αλαηξέζεσο θαη’ απνθάζεσο, εμεηαδόκελνο 

θαη’ άξζξν 511 εδ.α’ ΚΠΓ θαη απηεπαγγέιησο (ΑΠ 957/16, ΑΠ 279/10). 

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε κε ηνλ δεύηεξν, θαηά ην αληίζηνηρν ζθέινο ηνπ, από ην 

άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Γ’ ΚΠΓ ιόγν αλαηξέζεσο, πξνβάιιεηαη ε αηηίαζε όηη ε 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε απέξξηςε ζηγή ηνλ πξνηαζέληα από ηνλ θαηεγνξνύκελν - 

αλαηξεζείνληα απηνηειή ηζρπξηζκό πεξί δεδηθαζκέλνπ εθ ηεο ππ’ αξηζκ. 238/2013 

απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ Καιακάηαο. Από ηελ παξαδεθηή όκσο 

επηζθόπεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο πξνζβαιινκέλεο πξνθύπηεη όηη ν ελ ιόγσ ηζρπξηζκόο 

πξνηάζεθε ανξίζησο, ήηνη ρσξίο επίθιεζε ηνπ ακεηαθιήηνπ ηεο σο άλσ απνθάζεσο. 

Δπνκέλσο, ην Γηθαζηήξην δελ ήηαλ ππνρξεσκέλν λα απαληήζεη θαη κάιηζηα 

αηηηνινγεκέλα ζηνλ σο άλσ ηζρπξηζκό, απνξξηπηόκελνπ, κεηά ηαύηα, ηνπ αλσηέξσ 

ιόγνπ αλαίξεζεο σο αβαζίκνπ. Ήδε όκσο κε ηνλ ηέηαξην ιόγν αλαίξεζεο πξνηείλεηαη 

παξαδεθηά όηη ε πξνζβαιινκέλε ππέπεζε ζηελ πιεκκέιεηα ηεο παξαβίαζεο 

δεδηθαζκέλνπ δηόηη δελ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ακεηάθιεηε σο άλσ απόθαζε ηνπ 

Σξηκεινύο Δθεηείνπ Καιακάηαο, κε ηελ νπνία ν αλαηξεζείσλ θεξύρζεθε αζώνο γηα 

ηα ίδηα πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Από ηελ παξαδεθηή όκσο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 

αλαηξεηηθνύ ειέγρνπ ζπγθξηηηθή επηζθόπεζε ηεο ακέζσο παξαπάλσ απνθάζεσο κε 

ηελ πξνζβαιινκέλε πξνθύπηεη όηη κε απηή (238/2013) ν αλαηξεζεησλ θεξύρζεθε 

αζώνο ηνπ όηη: "ην ... ζε δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο ηέιεζε πεξηζζόηεξεο πξάμεηο πνπ 

ζπληζηνύλ εμαθνινύζεζε ηνπ ηδίνπ εγθιήκαηνο θαη ζπγθεθξηκέλα : ηελ 8/1/2006 θαη 

ηελ 25/2/2006 θαηά ηε δηάξθεηα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ 

..., ελ γλώζεη ηεο αλαιήζεηαο ηζρπξίζηεθε ελώπηνλ ηξίησλ, ζρεηηθά κε ηνλ εγθαινύληα 

γεγνλόηα ςεπδή ηα νπνία κπνξνύζαλ λα βιάςνπλ ηελ ηηκή θαη ηελ ππόιεςε ηνπ. 

Δηδηθόηεξα δε : 1) θαηά ηνλ πξώην σο άλσ αλαθεξόκελν ρξόλν ηζρπξίζηεθε ελώπηνλ 

ησλ κειώλ ηνπ δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ ... θαη ησλ γξακκαηέσλ απηνύ 

ζρεηηθά κε ηνλ εγθαινύληα Α. Σ., ... ηνπ δήκνπ ... ηα εμήο: α) "Κύξηε …, ππνβάιισ 

ηελ παξαίηεζε κνπ από ηε ζέζε ηνπ ... εμαηηίαο θάπνησλ αδηαθαλώλ θαη 

παξεμεγήζηκώλ ελεξγεηώλ ζαο, ....", β) "....πξνέθπςαλ ζηνηρεία γηα ηε κε ρξεζηή 

δηνίθεζε (νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο από ηνλ ... γη’ απηό θαη δελ απνδέρζεθα ρζεο ηελ 

ζέζε ηνπ ... πνπ κνπ πξόηεηλε)...", γ) "....ν θ. Κ. ελώ έρεη πιεξσζεί δελ έρεη 

ηαθηνπνηήζεη εθθξεκόηεηεο ζε ηζηκέληα ζην ......" θαη δ) "... … λα επηζηξέςεηο ζην 

ηακείν ηνπ Γήκνπ 14.000Δπξώ πνπ έδσζεο ζηνλ θ. Κ. γηα ηελ θαηεδάθηζε ηνπ 

ζπηηηνύ ηνπ Φ. παξ’ όιν πνπ ππήξρε δσξεάλ πξνζθνξά ησλ θ. Σ. θαη Γ...." θαη 2) 

θαηά ην δεύηεξν σο άλσ αλαθεξόκελν ρξόλν ηζρπξίζηεθε ελώπηνλ ησλ κειώλ ηνπ 

δεκνηηθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ δήκνπ ... θαη ησλ γξακκαηέσλ απηνύ ζρεηηθά κε ηνλ 

αλσηέξσ εγθαινύληα ηα εμήο: α) .... "Τπάξρνπλ απηή ηε .ζηηγκή άλσ. ησλ 

200..000.€.ρξέε ηνπ Γήκνπ ζε εξγνιάβνπο θαη πξνκεζεπηέο,, ρσξίο λα έρνπλ 

αλαηεζεί έξγα ζε απηνύο. Πώο ζα πιεξσζνύλ απηά ηα έξγα; Θα πιεξσζνύλ κε 

εηθνληθά έξγα. Έρσ εδώ κηα ιίζηα κε 11 έξγα ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 70.000€...., 

πνπ έρνπλ ήδε αλαηεζεί...", β) "... Όια απηά ηα έξγα πνπ ζαο ιέσ, είλαη 11 έξγα, 

πξνϋπνινγηζκνύ 70.000 €, απηά είλαη θάησ από 60.925 δελ έρνπλ επηβιέπνληα, ζα 

γίλνπλ κε ζπκβνύινπο παξαιαβήο, είλαη κεξηθνί θαζαξηζκνί θνηλνρξήζησλ ρώξσλ. 

Απηά ηα έξγα ηα θάλνπκε εηθνληθά γηα λα πιεξώζνπκε απηέο ηηο νθεηιέο. Έηζη έρεη 

ππνζρεζεί ζηνπο εξγνιάβνπο θαη πξνκεζεπηέο. Όηη κε ην πέξαζκα ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ζα ζαο δώζσ....". Οη παξαπάλσ όκσο επηκέξνπο πξάμεηο, γηα ηηο 

νπνίεο αζσώζεθε ν αλαηξεζείσλ κε ηελ σο άλσ απόθαζε είλαη δηαθνξεηηθέο από 

απηή γηα ηελ νπνία, ππό ζηνηρ. Β, θαηαδηθάζηεθε κε ηελ πξνζβαιινκέλε, αθνύ 

θπξίσο δηαθέξεη ν ρξόλνο ηέιεζεο ηνπο (αζσώζεθε γηα πξάμεηο πνπ θέξεηαη όηη 



ηέιεζε ζηηο 8-1-2006 θαη 25-2-2006 θαη κάιηζηα κόλν ζε βάξνο ηνπ πξώηνπ εθ ησλ

λπλ εγθαινύλησλ ελώ ε ελδηαθέξνπζα ελ πξνθεηκέλσ θαηαδίθε ηνπ κε ηελ

πξνζβαιινκέλε απόθαζε αθνξά πξάμε ηειεζζείζα ζηηο 8-2-2010) αιιά θαη πνιιά

από ηα ινηπά πξαγκαηηθά πεξηζηαηηθά. Διιείπεη θαηά ζπλέπεηα ην βαζηθό ζηνηρείν

ηεο ηαπηόηεηαο ηεο πξάμεσο ζηηο δύν πεξηπηώζεηο επί ησλ νπνίσλ έθξηλαλ νη

αλσηέξσ δύν απνθάζεηο (238/2013 θαη πξνζβαιινκέλε), κε απνηέιεζκα λα κε

ζπληξέρεη πεξίπησζε ππάξμεσο δεδηθαζκέλνπ εθ ηνπ άξζξνπ 57 ΚΠΓ. Δπνκέλσο, ν

παξαπάλσ, από ην άξζξν 510 παξ. 1 ζηνηρ. Σ’ ΚΠΓ, ιόγνο αλαίξεζεο είλαη

απνξξηπηένο σο αβάζηκνο. Από ηε δηάηαμε ηνπ αξζξ.510 παξ.1 ζηνηρ. Η’ ΚΠΓ 

ζεζπίδεηαη σο ιόγνο αλαηξέζεσο ηεο απνθάζεσο θαη ε ππέξβαζε εμνπζίαο, ε 

νπνία ππάξρεη όηαλ ην δηθαζηήξην άζθεζε δηθαηνδνζία πνπ δελ ηνπ δίδεη ν 

λόκνο. Η ππέξβαζε εμνπζίαο εκθαλίδεηαη ππό ηελ ζεηηθή θαη αξλεηηθή ηεο 

κνξθή. Θεηηθή ππέξβαζε ππάξρεη, όηαλ ην δηθαζηήξην ηεο νπζίαο απνθάζηζε γηα 

δήηεκα πνπ δελ ππαγόηαλ ζηε δηθαηνδνζία ηνπ, ελώ αξλεηηθή, όηαλ παξέιεηςε λα 

απνθαζίζεη γηα δήηεκα πνπ είρε ππνρξέσζε ζηα πιαίζηα ηεο δηθαηνδνζίαο ηνπ. 

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 470 εδ. α’ ηνπ ΚΠΓ, επί 

ελδίθνπ κέζνπ, πνπ αζθήζεθε ελαληίνλ θαηαδηθαζηηθήο απόθαζεο, από εθείλνλ 

πνπ θαηαδηθάζηεθε ή ππέξ απηνύ, δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ρεηξόηεξε ε ζέζε ηνπ, 

νύηε λα αλαθιεζνύλ ηα επεξγεηήκαηα πνπ δόζεθαλ κε ηελ πξνζβαιιόκελε 

απόθαζε. Με ηε δηάηαμε απηή θαζηεξώλεηαη ε αξρή ηεο κε ρεηξνηεξεύζεσο 

ηεο ζέζεσο ηνπ θαηεγνξνπκέλνπ, κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν, ακέζσο ή εκκέζσο, θαη 

δε είηε κε ηελ επαύμεζε ησλ πνηληθώλ θπξώζεσλ ζε βάξνο ηνπ

θαηαδηθαζζέληνο (πξαγκαηηθή ρεηξνηέξεπζε), είηε κε ηελ επηβάξπλζε ηεο λνκηθήο

κεηαρεηξίζεσο απηνύ, δειαδή θπξίσο εάλ αλαγλσξίδεηαη βαξύηεξε ελνρή ηνπ από ην

δεπηεξνβάζκην δηθαζηήξην ή αλ θαηαδηθάδεηαη γηα πξάμε γηα ηελ νπνία δελ είρε

αζθεζεί πνηληθή δίσμε, νύηε είρε θαηαδηθαζζεί ζηνλ πξώην βαζκό, πνιύ πεξηζζόηεξν

δε όηαλ θαηαδηθάδεηαη γηα πξάμε γηα ηελ νπνία πξσηνδίθσο είρε αζσσζεί (λνκηθή

ρεηξνηέξεπζε), δηαπηζηνύκελε κε ηε ζύγθξηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαηαθηηθώλ,

αθελόο ηεο απνθάζεσο πνπ πξνζβάιιεηαη κε ην έλδηθν κέζν θαη αθεηέξνπ απηήο πνπ

εθδίδεηαη από ην δηθαζηήξην ηνπ έλδηθνπ κέζνπ. Η παξάβαζε ηεο αλσηέξσ

απαγνξεύζεσο, απνηειεί ππέξβαζε εμνπζίαο, πνπ ηδξύεη ιόγν αλαηξέζεσο, από ηελ

πξναλαθεξζείζα δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 510 παξ. 1 ζηνηρ. Η’ ηνπ ΚΠΓ.

ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ην Σξηκειέο Πιεκκειεηνδηθείν Κππαξηζζίαο, πνπ

δίθαζε ζε πξώην βαζκό, κε ηελ ππ" αξηζκό 497/2013 απόθαζε ηνπ, θαζόζνλ αθνξά

ηελ πξάμε ηεο ςεπδνύο θαηακελύζεσο, πνπ ελδηαθέξεη ελ πξνθεηκέλσ, θήξπμε έλνρν

ηνλ αλαηξεζείνληα ςεπδνύο θαηακελύζεσο κε θεξόκελν ρξόλν ηέιεζεο ηελ 8-2-2010

θαη αζών ηεο ίδηαο πξάμεσο κε θεξόκελν ρξόλν ηέιεζεο ηελ 25-10-2007. Δηδηθόηεξα,

θήξπμε αζών ηνλ αλαηξεζείνληα ηνπ όηη: "ηελ ... ηελ 25-10-2007, θαηεκήλπζε

πεξηζζόηεξα πξόζσπα ςεπδώο, αλαθέξνληαο γη’ απηά ελώπηνλ ηεο Αξρήο όηη ηέιεζαλ

αμηόπνηλεο πξάμεηο, κε ζθνπό λα πξνθαιέζεη ηελ πνηληθή θαη πεηζαξρηθή ηνπο δίσμε

γη’ απηέο, Δηδηθόηεξα: Δμεηαδόκελνο ελόξθσο ελώπηνλ ηνπ Αλαθξηηή Κππαξηζζίαο,

αλέθεξε ηα θάησζη ςεπδή πεξηζηαηηθά, ηα νπνία αθνξνύζαλ ζην έξγν ηεο πδξεύζεσο

ηνπ ..., ηειώληαο ζε γλώζε ηεο αλαιεζείαο απηώλ, εηο βάξνο ηνπ πξώηνπ ησλ

εγθαινύλησλ, Α. Σ. ηνπ Γ., ηα νπνία ήηαλ πξόζθνξα λα πξνθαιέζνπλ ηελ πνηληθή

δίσμε ηνπ αλσηέξσ γηα ηηο αμηόπνηλεο πξάμεηο ηεο απηζηίαο θαη ηεο παξαβάζεσο

θαζήθνληνο: "Μεηά ηελ δεκνζηόηεηα πνπ δόζεθε ζηελ ..., ζηελ νπνία ήκνπλ

απνζπαζκέλνο από ην ΤΠΔΥΧΓΔ, έθαλα κηα έξεπλα, από ηελ νπνία πξνέθπςε ε

βαζηκόηεηα ησλ θαηαγγειηώλ ηνπ πιιόγνπ Δξγνιεπηώλ. ηελ ζπλέρεηα δήηεζα

εμεγήζεηο από ηνλ ... ..., Α. Σ., ν νπνίνο κνπ απνθάιπςε όηη όλησο κεζνδεύηεθε απηή

ε δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα εκπιαθεί ζην έξγν ν ππεξγνιάβνο Γ. Κ. κεηά ηνπ πηνύ



ηνπ Ι. Κ., επεηδή απηνί επξίζθνλην πίζσ από ηνλ δεύηεξν κεηνδόηε, Ι. Λ., ν νπνίνο

ηπγράλεη λα είλαη ζπγγελήο ηνπ. Σελ εμππεξέηεζε απηή ηελ έθαλε ν ..., πξνθεηκέλνπ ν

θ. Κ. λα ηνλ ππνζηεξίμεη ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο ηνπ 2006. (...) Με ηε δηαδηθαζία

απηή ν Γήκνο δεκηώζεθε γύξσ ζηηο 100.000 €. Σν 2006 ζηήξημε ηνλ ζπλδπαζκό ηνπ

Σ. ν αληςηόο ηνπ Κ. Α.. Ο Μ. δέρζεθε λα απνζπξζεί, επεηδή ηνπ ην δήηεζαλ νη

ππεξγνιάβνη (...), νη νπνίνη πξνεγνπκέλσο είραλ ζπλελλνεζεί κε ηνλ Γ. Κ., όηη ζα

ζπκκεηείραλ από θνηλνύ κε απηόλ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ, πξάγκα πνπ έγηλε.

Λόγσ απηνύ ηνπ γεγνλόηνο θαη άιισλ παξάλνκσλ ελεξγεηώλ ηνπ ..., ζηηο 30-09-2005

ππέβαια επηζηνιή παξαίηεζεο, ζηελ νπνία, κεηαμύ άιισλ, ηνλ θαηαγγέιισ γηα

αδηαθαλείο θαη παξεμεγήζηκεο ελέξγεηεο ηνπ ζε βάξνο ηνπ Γήκνπ. Γέρζεθα ηόζεο

πηέζεηο από ηνπο ππόινηπνπο ζπκβνύινπο ηεο πιεηνςεθίαο, θαζώο θαη δηαβεβαηώζεηο

από ηνλ ..., όηη ζηελ ζπλέρεηα δελ πξόθεηηαη λα ζπλερηζηνύλ νη παξαηππίεο ηνπ θαη

εγώ δελ ηελ δεκνζηνπνίεζα. Δπεηδή ζην επόκελν ηξίκελν ν ...ο ζπλέρηζε λα

παξαηππεί θαη ππέπεζαλ ζηελ αληίιεςε κνπ θαη άιιεο έθλνκεο πξάμεηο ηνπ, ζηηο 08-

01-2006 ππέβαια ηελ παξαίηεζε κνπ (...) ηελ ζπλέρεηα θαηήγγεηια θαη άιιεο

παξάηππεο ελέξγεηεο ηνπ .... (...) ην γξάκκα παξαιήθζεθε εκπξνζέζκσο από ηνλ θ.

Μ. πξηλ από ηελ 12-09-2005, απηό κνπ ην είπε ν ίδηνο ν ...ο. Γηα απηό ην ιόγν ν ...ο ην

έζηεηιε κε απιή επηζηνιή θαη όρη ζπζηεκέλε, γηα λα κελ απνδεηθλύεηαη ν

πξαγκαηηθόο ρξόλνο παξαιαβήο ηνπ. (...)". Αιεζέο όκσο είλαη όηη ν πξώηνο ησλ

εγθαινύλησλ, ππό ηελ ηδηόηεηα απηνύ σο ..., δελ ππέπεζε ζε θακία αμηόπνηλε θαη

παξάλνκε ή παξάηππε πξάμε, θαηά ηελ δηαρείξηζε ππ’ απηνύ ηνπ έξγνπ ηεο

πδξεύζεσο ηνπ ... (ρξνληθό δηάζηεκα από 12-05-2005 έσο 21-09:2005), εηδηθόηεξα δε

θαηά θαλέλαλ ηξόπν δελ κεζόδεπζε δνιίσο ηελ κεηαβνιή ηνπ πξνζώπνπ ηνπ

αλαδόρνπ ηνπ αλσηέξσ έξγνπ (δηά ηεο απνζηνιήο απιήο ηαρπδξνκηθήο επηζηνιήο

ζηνλ πξώην κεηνδόηε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, Γ. Μ. θαη όρη ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή fax

θαη δηά ηεο επηδείμεσο αδξάλεηαο θαη αδηαθνξίαο πεξί ηελ αζθαιή θαη έγθαηξε ιήςε

ηεο σο άλσ επηζηνιήο ππό ηνπ παξαιήπηε, ε νπνία έδηδε ζηνλ Γ. Μ. ηελ δπλαηόηεηα

λα ηζρπξηζζεί όηη έιαβε ηελ σο άλσ επηζηνιή ζε ρξόλν κεηαγελέζηεξν από ηελ ιήμε

ηνπ ρξόλνπ δεζκεύζεσο ηζρύνο ηεο ππ’ απηνύ γελνκέλεο πξνζθνξάο θαη λα

απνδεζκεπζεί από ην αλσηέξσ έξγν επί δεκία ηνπ ειιεληθνύ δεκνζίνπ. Οπδέπνηε

ήιζε ζε παξάλνκεο ζπλελλνήζεηο κε έηεξνπο εξγνιάβνπο, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβνπλ

απηνί ηελ δηεθπεξαίσζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ, κε αληάιιαγκα ηελ πνιηηηθή ηνπο

ζηήξημε. Ο θαηεγνξνύκελνο ηεινύζε ζε γλώζε ηεο αλαιεζείαο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο

αλσηέξσ έλνξθεο θαηαζέζεώο ηνπ, είρε δε σο ζθνπό λα πξνθαιέζεη ηελ πνηληθή

δίσμε ηνπ πξώηνπ ησλ εγθαινύλησλ γηα ηα αδηθήκαηα ηεο απηζηίαο θαη ηεο

παξαβάζεσο θαζήθνληνο". Δλ ηνύηνηο, κε ηελ πξνζβαιιόκελε απόθαζε ηνπ 

Σξηκεινύο Δθεηείνπ Καιακάηαο, πνπ δίθαζε ζε δεύηεξν βαζκό, ν εθθαιώλ 

θαηεγνξνύκελνο θαη ήδε αλαηξεζείσλ θαηαδηθάζηεθε γηα θαη’ εμαθνινύζεζε 

ςεπδή θαηακήλπζε ηειεζζείζα ηελ 25-10-2007 θαη 8-2-2010, όπσο εηδηθόηεξα ππό 

ζηνηρ. Α θαη Β αληίζηνηρα αλαθέξεηαη ζην δηαηαθηηθό απηήο πνπ πξνπαξαηέζεθε, 

ήηνη θαηαδηθάζηεθε από ην δεπηεξνβάζκην Γηθαζηήξην γηα επί κέξνπο πξάμε 

ςεπδνύο θαηακήλπζεο, ήηνη ηελ αλαθεξνκέλε ππό ζηνηρ. Α ζην δηαηαθηηθό κε 

θεξόκελν ρξόλν ηέιεζεο ηελ 25-10-2007, γηα ηελ νπνία όκσο είρε αζσσζεί ζηνλ 

πξώην βαζκό θαη γηα ηελ νπνία δελ αζθήζεθε έθεζε από ηνλ Δηζαγγειέα, κε 

ζπλέπεηα λα ρεηξνηεξεύζεη έηζη ε ζέζε ηνπ. Δπνκέλσο, ν ηξίηνο, από ην άξζξν 510 

παξ. 1 ζηνηρ. Η’ ΚΠΓ, ιόγνο αλαίξεζεο, κε ηνλ νπνίν ν αλαηξεζείσλ πιήηηεη ηελ 

πξνζβαιιόκελε απόθαζε, γηα ζεηηθή ππέξβαζε εμνπζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα 

δηόηη ρεηξνηέξεπζε ηε ζέζε ηνπ σο εθθαινύληνο θαηεγνξνπκέλνπ κε ην λα ηνλ 

θαηαδηθάζεη γηα επί πιένλ κεξηθόηεξε πξάμε ςεπδνύο θαηακήλπζεο, γηα ηελ νπνία 

ηνλ είρε αζσώζεη ην πξσηνβάζκην Γηθαζηήξην, είλαη βάζηκνο θαη πξέπεη λα



γίλεη δεθηόο. Μεηά ηαύηα θαη εθόζνλ δελ ππάξρνπλ άιινη ιόγνη αλαίξεζεο πξνο

έξεπλα, πξέπεη : α) λα αλαηξεζεί ελ κέξεη ε πξνζβαιιόκελε απόθαζε θαη δε κόλν

θαηά ηε δηάηαμε ηεο πνπ αθνξά ζηελ θαηαδίθε ηνπ αλαηξεζείνληα γηα ηελ σο άλσ

πξάμε ηεο ςεπδνύο θαηακήλπζεο κε ρξόλν ηέιεζεο ηελ 25-10-2007, όπσο ε πξάμε

απηή εηδηθόηεξα πεξηγξάθεηαη ππό ζηνηρ. Α ζην δηαηαθηηθό απηήο θαη ζπλαθόινπζα

θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξί επηβνιήο πνηλήο θαη ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή

βιάβε, παξειθνύζεο ηεο έξεπλαο ηνπ αθνξώληνο ηελ επηκέηξεζε ηεο πνηλήο

δεύηεξνπ, θαηά ην αληίζηνηρν ζθέινο ηνπ ιόγνπ αλαίξεζεο, β) λα απαιεηθζεί ε

αλαηξνύκελε σο άλσ θαηαδηθαζηηθή δηάηαμε, γ) λα παξαπεκθζεί ε ππόζεζε, ζην ίδην

Γηθαζηήξην, ζπληηζέκελν όκσο από άιινπο Γηθαζηέο, εθηόο από εθείλνπο πνπ

δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο (άξζξν 519 ΚΠΓ), γηα λα επηιεθζεί εθ λένπ ηεο ππνζέζεσο

όζνλ αθνξά κόλν ηελ επηβνιή πνηλήο γηα ηελ πξάμε ηεο ςεπδνύο θαηακήλπζεο κε

ρξόλν ηέιεζεο ηελ 8-2-2010 (σο πξνο ηελ νπνία απνξξίπηεηαη ε αίηεζε αλαηξέζεσο)

θαη ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιόγσ εζηθήο βιάβεο θαη δ) λα

απνξξηθζεί ε έλδηθε αίηεζε αλαηξέζεσο θαηά ηα ινηπά.

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ

Αλαηξεί ελ κέξεη ηελ κε αξηζκό 27/2017 απόθαζε ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ

(Πιεκκειεκάησλ) Καιακάηαο θαη δε κόλν θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο πνπ αθνξνύλ ηελ

θαηαδίθε ηνπ αλαηξεζείνληα γηα ηελ πξάμε ηεο ςεπδνύο θαηακήλπζεο κε θεξόκελν

ρξόλν ηέιεζεο ηελ 25-10-2007, ηελ επηβνιή πνηλήο θαη ηελ επηδίθαζε ρξεκαηηθήο

ηθαλνπνίεζεο γηα εζηθή βιάβε. Απαιείθεη ηε δηάηαμε ηεο ακέζσο αλσηέξσ 

απνθάζεσο πεξί ελνρήο ηνπ αλαηξεζείνληα γηα ςεπδή θαηακήλπζε 

ηειεζζείζα ζηηο 25-10-2007. Παξαπέκπεη ηελ ππόζεζε θαηά ην 

αλαηξνύκελν σο άλσ κέξνο ηεο ζην ίδην Γηθαζηήξην, ζπγθξνηνύκελν από 

Γηθαζηέο άιινπο, εθηόο από εθείλνπο πνπ δίθαζαλ πξνεγνπκέλσο, πξνθεηκέλνπ λα 

επηιεθζεί εθ λένπ ηεο ππνζέζεσο όζνλ αθνξά κόλν ηελ επηβνιή πνηλήο γηα ηελ 

πξάμε ηεο ςεπδνύο θαηακήλπζεο κε ρξόλν ηέιεζεο ηελ 8-2-2010 θαη ηελ 

επηδίθαζε ρξεκαηηθήο ηθαλνπνίεζεο ιόγσ εζηθήο βιάβεο. Απνξξίπηεη θαηά 

ηα ινηπά ηελ από 10-7-2017 θαη κε αξηζκό γεληθνύ πξσηνθόιινπ .../11-7-2017 

αίηεζε ηνπ Γ. Κ. ηνπ Β., θαηνίθνπ ..., ..., γηα αλαίξεζε ηεο ππ’ αξηζκ. 27/2017 

απνθάζεσο ηνπ Σξηκεινύο Δθεηείνπ (Πιεκ/ησλ) Καιακάηαο. Κξίζεθε 

θαη απνθαζίζζεθε ζηελ Αζήλα ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ 2017.

Γεκνζηεύζεθε ζηελ Αζήλα ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην αθξναηήξηό ηνπ ζηηο 8

Ιαλνπαξίνπ 2018.

Η ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ
 


