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Λίστα με 105 δημάρχους, πρώην νομάρχες, περιφερειάρχες, σύμβουλους τοπικής
αυτοδιοίκησης κά, οι οποίοι ελέγχονται για αδικαιολόγητο πλουτισμό και φοροδιαφυγή,
ελέγχει το ΣΔΟΕ σύμφωνα με πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της έγκριτης εφημερίδας
"Έθνος της Κυριακής"
στις 13/1/2013, βάση του οποίου έχει ξεκινήσει ο έλεγχος «πόθεν έσχες» και το άνοιγμα
των λογαρισμών, σε πολλούς από τους οποίους, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρέθηκαν
μεγάλα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα.
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ ζητά την άμεση διαλεύκανση των υποθέσεων και
καταδικάζει το απαξιωτικό κλίμα που καλλιεργείται για το σύνολο της Τ.Α.
τονίζοντας ότι είδηση πρέπει να αποτελεί το αποτέλεσμα του ελέγχου όχι οι διάφορες
«διαρροές» που εξυπηρετούν λογικές διαπόμπευσης.
Διαβάστε αναλυτικά το άρθρο και τη λίστα όλων των ονομάτων...

Στο άρθρο του Κώστα Αντωνάκου με τίτλο «Το μεγάλο φαγοπότι των τοπικών
αρχόντων»
αναφέρεται αναλυτικά:

Εκατόν πέντε δήμαρχοι, πρώην νομάρχες και περιφερειάρχες, καθώς και σύμβουλοι της
τοπικής αυτοδιοίκησης σε όλη την επικράτεια που ελέγχονται για «μαύρο χρήμα»
περιλαμβάνονται στη λίστα του ΣΔΟΕ που φέρνει στη δημοσιότητα το «Εθνος της
Κυριακής».
Ηδη έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες ανοίγματος των τραπεζικών λογαριασμών και ελέγχου
του «πόθεν έσχες», αφού έχουν προκύψει ενδείξεις για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο
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πλουτισμό.
Σύμφωνα μάλιστα με έγκυρες πληροφορίες, στους τραπεζικούς λογαριασμούς δεκάδων
αιρετών προσώπων βρέθηκαν μεγάλα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα
εισοδήματα και το γενικότερο οικονομικό τους προφίλ.
Είναι χαρακτηριστική η περίπτωση πρώην δημάρχου στη Φθιώτιδα με «ακάλυπτο» στην
Εφορία τραπεζικό λογαριασμό 3 εκατ. ευρώ, πρώην νομάρχη Πελοποννήσου με λογαριασμό
2,5 εκατ. ευρώ και νομαρχιακού συμβούλου στη Μακεδονία με καταθέσεις 2 εκατ. ευρώ.

Τεκμηριωμένες υποθέσεις
Την ίδια ώρα οι έλεγχοι των «πόθεν έσχες» δείχνουν περιπτώσεις «απότομης διόγκωσης»
της περιουσιακής κατάστασης που δεν συνάδει με τα στοιχεία των φορολογικών τους
δηλώσεων και παραπέμπουν σε κρυφές πηγές χρήματος.
Πηγή του ΣΔΟΕ σημείωνε ότι τεκμηριωμένες υποθέσεις φοροδιαφυγής παίρνουν τον δρόμο
για τον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικών διώξεων. Στον κατάλογο των ελεγχόμενων,
που συνεχώς εμπλουτίζεται με νέα πρόσωπα, υπάρχουν και επτά δημοτικές επιχειρήσεις
και οργανισμοί που εντοπίσθηκαν για εμπόριο πλαστών και εικονικών τιμολογίων με
προμηθευτές, και για τις περιπτώσεις αυτές ύστερα από εισαγγελική παραγγελία
ερευνάται η εμπλοκή αιρετών και υπαλλήλων της τοπικής αυτοδιοίκησης.
Οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ προχωρούν και σε άρση του τραπεζικού απορρήτου για συγγενικά
πρόσωπα στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς έχουν βάσιμες υποψίες ότι για να
εξαφανίσουν τα ίχνη τους από τις αρμόδιες αρχές «μεταφέρουν» τα κινητά και ακίνητα
περιουσιακά τους στοιχεία σε άλλα πρόσωπα που είναι υπεράνω υποψίας και που ψευδώς
εμφανίζονται ως κάτοχοι ή δικαιούχοι του πλούτου.
Τα ευρήματα παραπέμπουν σε μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή και παράνομο πλουτισμό με
απευθείας αναθέσεις έργων, εικονικές εργολαβίες, υπερτιμολογήσεις για έργα, κάλυψη
υποθέσεων φοροκλοπής από ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις της περιοχής,
έκδοση πλαστών και εικονικών τιμολογίων, πλασματικά τιμήματα από μεταβιβάσεις
ακινήτων σε ιδιώτες, και παράνομη διαχείριση κοινοτικών κονδυλίων.
Παράλληλα, όπως έλεγε αρμόδιος παράγοντας, υπάρχουν βάσιμες υποψίες για
υπεξαιρέσεις χρηματικών ποσών από τα ταμεία ή ιδιοποίηση δημοτικών φόρων και τελών.
Επίσης, στον χορό του παράνομου πλουτισμού και της φοροδιαφυγής συμμετείχαν
δημοτικές επιχειρήσεις μέσω εικονικών έργων και προγραμμάτων αλλά και εμπορίου
πλασματικών φορολογικών στοιχείων με επιτήδειους προμηθευτές με στόχο την απόκρυψη
εισοδήματος και τη μη καταβολή φόρων.

Αλληλοεξυπηρετούνται
Στο κόλπο αιρετοί και υπάλληλοι που «αλληλοεξυπηρετούνταν» για ίδιο όφελος. Από τους
μέχρι στιγμής φορολογικούς ελέγχους του ΣΔΟΕ έχουν εντοπισθεί εικονικά τιμολόγια αξίας
εκατομμυρίων ευρώ στις συναλλαγές δέκα δημοτικών επιχειρήσεων και οργανισμών με
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ιδιώτες, έχουν καταλογισθεί πρόστιμα και προσαυξήσεις και έχει ζητηθεί το άνοιγμα των
τραπεζικών λογαριασμών αιρετών προσώπων και υπαλλήλων που εμπλέκονται στην
οικονομική διαχείριση των επιχειρήσεων.
Πηγή «μαύρου χρήματος» αποτελούν και οι παράνομες ή εικονικές μεταβιβάσεις ακινήτων
που ανήκουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, η υπεξαίρεση χρημάτων από τα ταμεία και η
κακοδιαχείριση πόρων από το ΕΣΠΑ και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.
Οι ελεγκτές ξετυλίγουν το κουβάρι για να εντοπίσουν περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος
και παράνομου πλουτισμού με τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων για την
εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση και τον τρόπο διαβίωσης των ελεγχόμενων
προσώπων καθώς και για την κίνηση των τραπεζικών τους λογαριασμών και με την
αξιοποίηση δημόσιων ή ιδιωτικών εγγράφων και καταγγελιών πολιτών.
Με αφορμή το παραπάνω δημοσίευμα ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας, Κώστας Ασκούνης έκανε την παρακάτω δήλωση:
«Πάγια αρχή της ΚΕΔΕ είναι η τήρηση της Νομιμότητας και της Διαφάνειας. Επομένως,
κάθε έλεγχος νομιμότητας που σχετίζεται με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος είναι
επιβεβλημένος και καλοδεχούμενος. Όμως, δεν είναι δυνατόν χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί
οι σχετικές έρευνες να διαχέεται ένα κλίμα απαξιωτικό για το σύνολο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης και μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις από ανώνυμες καταγγελίες.
Επειδή οι έλεγχοι αυτοί πρέπει οπωσδήποτε να γίνονται στα πλαίσια του νόμου, όπως για
κάθε πολίτη, πολλώ δε μάλλον για όσους ασκούν δημόσιο λειτούργημα, είδηση πρέπει να
είναι το αποτέλεσμα του έλέγχου και όχι το αποτέλεσμα διαρροής Υπηρεσιακών
Ενεργειών, που μόνο λογικές διαπόμπευσης και συσκότισης εξυπηρετεί.
Καλούμε τις αρμόδιες ελεγκτικές και δικαστικές αρχές σε ταχεία διαλεύκανση όλων των
υποθέσεων».
Όλα τα ονόματα των αιρετών που ελέγχονται:
Θεσσαλία:
Βλάικος Παναγιώτης, πρώην δήμαρχος Αλοννήσου
Περίσης Σταμάτης, πρώην δήμαρχος Σκοπέλου
Τσιτσές Δημήτρης πρώην δήμαρχος Τεμπών
Καρυούδης Γεώργιος, αντιδήμαρχος Κιλελέρ
Κουντέλις Ιωάννης, πρώην αντιδήμαρχος Πορταριάς
Ταμήλος Μιχάλης, πρώην δήμαρχος Τρικάλων και νυν βουλευτής
Ζιώγκος Αθανάσιος πρώην δήμαρχος
Καραλαριώτου Ειρήνη, αντιπεριφερειάρχης Λάρισας
Μπαρτζώκης Γ. δημοτικός σύμβουλος
Βούλγαρης Αλέκος, δήμαρχος και πρώην βουλευτής
Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
Σταυρόπουλος Στέργιος, πρώην νομάρχης νομού Ροδόπης
Αλεξανδρής Γεώργιος, πρώην δήμαρχος Αλεξανδρούπολης
Παπανικολάου Χρήστος, πρώην δήμαρχος μαρώνειας και νυν δημοτικός σύμβουλος Δμου
Σαπών
Αραμπατζής Αθανάσιος, πρώην αντιδήμαρχος Μαρώνειας
Κουτσογιάννης Χρήστος, πρώην αντιδήμαρχος Μαρώνειας και νυν δημοτικός σύμβουλος
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Δήμου Σαπών
Τσεπέλης Εμμανουήλ, πρώην αντιδήμαρχος Ξάνθης και νυν δημοτικός σύμβουλος Δήμου
Ξάνθης
Στερεά Ελλάδα
Χειμάρας Αθανάσιος, πρώην νομάρχης και πρώην βουλευτής της ΝΔ
Καραβανάς Δημήτριος, πρώην δήμαρχος
Τζιβελέκα Νικολάου, πρώην δημάρχου
Μπουραντάς Αθανάσιος, νομάρχης
Παπαδόπουλος Λεωνίδας, πρώην αντιδήμαρχος
Σκριμπόνης Κων., πρώην αντιδήμαρχος
Κεντρική Μακεδονία
Βρανός Δημ., πρώην δήμαρχος Λιτοχωρίου Πιερίας
Αλεξανδρής ιωάννης, δήμαρχος Περαίας
Τάνος Γεώργιος, πρώην νομάρχης Πέλλας
Μακραντωνάκης Νίκος, πρώην αντιδήμαρχος
Ευαγγελίδης Λάζαρος, πρώην δήμαρχος Σκοτούσας Σερρών
Ιορδανίδης Θεόδωρος, πρώην κοινοτάρχης Στίβου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης
Τζίντσιου Ιωάννης, νυν δήμαρχος Σιθωνίας
Ράνου Ιωάννης, αντιδήμαρχος Καλλικράτειας Χαλκιδικής
Τσαμασλής Γεώργιος, τέως αντινομάρχης Θεσσαλονίκης
Δανιηλίδης Συμεών, Δήμαρχος Νεαπόλεως Συκεών
Παπαδόπουλος Κων., πρώην νομάρχης Θεσσαλονίκης
Λαφαζανίδης Ευστάθιος, πρώην δήμαρχος Κορδελιού
Ασλανίδης Χαράλαμπος, πρώην δήμαρχος Βερτίσκου Θεσσαλονίκης
Καραμπάτζος Αναστάσιος, Δήμαρχος Νάουσας
Τζόλλας Μιχαήλ, πρώην αντινομάρχης Θεσσαλονίκης
Παπαγιάννης Κων., πρώην δήμαρχος
Καμπέρης Γεώργιος, πρώην δήμαρχος Μυγδονίας
Παπαστεργίου Γεώργιος, πρώην νομάρχης Πιερίας
Χατζηαλέξης Ιωάννης, πρώην αντιδήμαρχος Καλλικράτειας
Ιόνια Νησιά
Μαχειμάρης Γεώργιος, πρώην νομάρχης Κέρκυρας
Γάσπαρος Διονύσης, πρώην νομάρχης Ζακύνθου
Βόρειο Αιγαίο
Χατζηκομνηνός Αριστείδης, πρώην δήμαρχος Μυτιλήνης
Παλαιολόγου Γεώργιος, πρώην αντιδήμαρχος Μυτιλήνης
Βογιατζής Παύλος, πρώην νομάρχης και δήμαρχος
Βατός Ιωάννης, νυν αντιδήμαρχος Μυτιλήνης
Αττική
Αρκουδάρης Αριστείδης, πρώην νομάρχης Δυτικής Αττικής
Χρυσός Αλέξανδρος, πρώην δήμαρχος Δραπετσώνας
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Μπουραιμής Δημήτριος, δήμαρχος Ανω Λιοσίων, Φυλής, Ζεφυρίου
Ξύδης Βασίλειος, δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού
Τζίτζιφας Δημήτριος, πρώην δήμαρχος Μεταμόρφωσης
Γεωργίου Ευάγγελος, Δήμαρχος Σχηματαρίου
Λουϊζος Ιορδάνης, Δήμαρχος Νέας Μάκρης
Δρίκος Γεώργιος, Δήμαρχος Μάνδρας
Γάσπαρος Διονύσιος, πρώην νομάρχης
Καράκας Σωτήριος, πρώην αντινομάρχης
Φιλίππου Πέτρος, Δήμαρχος Σαρωνίδας
Αδάμης Μιχαήλ, αντιδήμαρχος Σαρωνίδας
Φασούλας Παναγιώτης, πρώην δήμαρχος
Πατούλης Γεώργιος, δήμαρχος Αμαρουσίου
Αλούκος Αλέξανδρος, πρώην δήμαρχος Αλίμου
Τσιτσάνης Γεώργιος, πρώην αντιδήμαρχος Αλίμου
Ματζουράνης Κων., πρώην δήμαρχος Αλίμου
Τσαμπαρλής Νικόλαος, πρώην αντιδήμαρχος Αλίμου
Κοσμάς Γεώργιος, αντιδήμαρχος Λυκόβρυσης
Μπούσουλας Ιωάννης, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Μαραθώνα
Τσάβαρης Ιωάννης, δήμαρχος Σαλαμίνας
Κόκκαλης Γεώργιος, δημοτικός σύμβουλος Σταμάτας
Ρούσος Αγγελος, πρώην δήμαρχος Θήρας, δημοτική επιχείρηση Βέλου με διαχειριστή τον
τότε δήμαρχο
Κρήτη
Κουράκης Ιωάννη, Δήμαρχος Ηρακλείου
Μαστοράκης Εμμαν. πρώην δήμαρχος Ιεράπετρας

Νότιο Αιγαίο
Χατζηδιάκος Φώτιος, αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου
Πάπουρας Αλέξανδρος, πρώην δήμαρχος Αρχάγγελου Ρόδου
Αθήνα
Ζάγαρης Σπ., πρώην δήμαρχος Μαραθώνα
Γιαννόπουλος Γεώργιος, πρώην δήμαρχος δήμου Ρόδου
Γκεραλής Σάβ., πρώην δήμαρχος Αναβύσσου
Σπυρίδων Σπύρος, πρώην δήμαρχος Πόρου και πρώην περιφερειάρχης
Μπαρούτσας Γεώργιος, πρώην δήμαρχος σε Δήμους του ν. Αρκαδίας
Κακλαμάνης Νικήτας, πρώην δήμαρχος και πρώην υπουργός, νυν βουλευτής της ΝΔ
Θεσσαλονίκη
Βογιατζής Ιωάννης, αντιδήμαρχος θερμαϊκού
Αλεξανδρής Ιωάννης, δήμαρχος Θερμαϊκού
Χατζηαλέξης ιωάννης, αντιδήμαρχος Νομού Καλλικράτειας
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Παπαγιάννης Κων., πρώην δήμαρχος Κασσάνδρας
Κουπτσίδης Δημοσθένης, Νομάρχης Γρεβενων
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