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Ο Δήμαρχος Ν. Σμύρνης κ. Κουτελάκης σε γραπτή ανακοίνωσή του δηλώνει την απόλυτη
αθωότητά του στην υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από τον Πανιώνιο την περίοδο
1992-2000, όταν ο Δήμος ήταν μεγαλομέτοχος στην ΠΑΕ, και σχολιάζει την πιθανή
παραπομπή του σε δίκη μαζί με άλλα 9 άτομα για την παραπάνω υπόθεση. Στη δήλωσή του
ο κ. Κουτελάκης αναφέρει:
«Για τις αποδιδόμενες στο πρόσωπό μου κατηγορίες σύμφωνα με την πρόταση της
Εισαγγελέως Εφετών που είδαν το φώς της δημοσιότητας θέλω να δηλώσω απερίφραστα
και δημόσια, κυρίως προς τους πολίτες της πόλης που με εμπιστεύονται επί 3 συνεχείς
τετραετίες ως Δήμαρχό τους, την πλήρη και απόλυτη αθωότητά μου. Επιθυμώ επίσης να
σημειώσω τα πιο κάτω ουσιαστικά θέματα...

Α) Από την περίοδο που εξετάζει η εισαγγελική πρόταση (1995-2000), η περίοδος που
αφορά τη δική μου συμμετοχή από θέση ευθύνης στο Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ εκτείνεται
από τον Ιούλιο 1996 μέχρι και τον Οκτώβριο 1997. Περίοδο που όπως είναι γνωστό η ομάδα
του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ ενώ αγωνιζόταν στην Β’ Εθνική, κατέκτησε την 1η θέση και ανέβηκε στην Α’
Εθνική Κατηγορία.
Β) Για την παραπάνω περίοδο, κατά την οποία συμμετείχα στο Δ.Σ. της ΠΑΕ, ως απλός
πολίτης και μόνο, αφού ΔΕΝ ΚΑΤΕΙΧΑ παράλληλα ΚΑΝΕΝΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΟ ΑΞΙΩΜΑ
(Δήμαρχος, Αντιδήμαρχος, Δημοτικός Σύμβουλος), κατέθεσα στην ανακριτική διαδικασία
εξαιρετικά λεπτομερή, αναλυτικά, τεκμηριωμένα και αδιάσειστα έγγραφα στοιχεία και
παραστατικά (αντίγραφα κίνησης λογαριασμών, αντίγραφα επιταγών, γραμμάτια και
αποδείξεις εισπράξεως κλπ) που αποδεικνύουν πλήρως και απολύτως την ουσιαστική μου
αθωότητα. Στοιχεία που δεν επιδέχονται αμφισβήτησης ως πραγματικά περιστατικά και
δεδομένα.
Τα στοιχεία αυτά, σε αυτή τη φάση της δικαστικής διαδρομής της υπόθεσης, δυστυχώς
δεν ελήφθησαν υπόψη και δεν αξιολογήθηκαν από την πρόταση της Εισαγγελέως.
Γ) Για την συμμετοχή του Δήμου στο Μ.Κ. της ΠΑΕ για τα έτη 1999 και 2000 κατά τα οποία
ήμουν Δήμαρχος, αποδεικνύεται από όλα τα σχετικά δημόσια έγγραφα και στοιχεία
(αποφάσεις και πρακτικά Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, γραμμάτια καταβολών κλπ)
που έχουν επίσης κατατεθεί στην δικογραφία , ότι η συμμετοχή αυτή αφορούσε
αποκλειστικά και εξαντλήθηκε στο σύνολό της στην εξυπηρέτηση της ρύθμισης χρεών της
ΠΑΕ προς το Ελληνικό Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) και το Ι.Κ.Α. ύψους 25.000.000 δραχμών ΚΑΘΕ
ΜΗΝΑ .
Ολες δε οι σχετικές εκταμιεύσεις της χρονικής αυτής περιόδου έχουν περάσει
προηγουμένως από τον ενδελεχή έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και έφεραν τη θεώρηση
νομιμότητας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Δ) Θεωρώ ότι το σύνολο του έγγραφου αποδεικτικού υλικού που έχω καταθέσει, μεγάλο
σε εύρος και λεπτομερειακό σε ουσία θα τύχει της θετικής αξιολόγησής του από το
Συμβούλιο Εφετών στο οποίο προσβλέπω με εμπιστοσύνη.
Με καθαρή συνείδηση και με όποιο εύλογο προσωπικό, ψυχικό και πολιτικό κόστος θα
αντιμετωπίσω την πορεία της δικαστικής εξέλιξης μέχρι τελικής αποδείξεως της
αθωότητάς μου.
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Ε) Ο πυρήνας της εισαγγελικής σκέψης ότι και οι τρείς οι Δήμαρχοι της πόλης κατά τις
ελεγχόμενες περιόδους που ο Δήμος ήταν ο μεγαλομέτοχος του ΠΑΝΙΩΝΙΟΥ, ενεργούσαν
δήθεν ως ενιαία ομάδα, με κοινό σκοπό και εναλλασσόμενους ρόλους, διαπράττοντας από
κοινού αδικήματα σε βάρος της ΠΑΕ και προς ίδιον οικονομικό τους όφελος, καταρρίπτεται
από την κοινή λογική και την πρόσφατη ιστορική μνήμη της πόλης που έζησε κατά τις ίδιες
ελεγχόμενες χρονικές περιόδους, κορυφαίες μεταξύ των ίδιων άνω Δημάρχων συγκρούσεις,
δικαστικές διαμάχες, παύσεις από τα αξιώματά τους και επαναφορές, καταλήψεις του
Δημαρχείου κλπ αλλά και μεγάλες μεταξύ τους πολιτικές και εκλογικές μάχες και
αντιπαραθέσεις.
ΣΤ) Η ασήμαντη προσωπική μου περιουσιακή και οικονομική κατάσταση, καθόλη την
διάρκεια των ελεγχόμενων δικαστικά χρονικών περιόδων και καθόλη τη θητεία μου ως
Δημάρχου μέχρι και σήμερα, όπως αυτή αποδεικνύεται αδιάσειστα και αδιαμφισβήτητα
από όλα τα σχετικά έγγραφα και την κίνηση των τραπεζικών μου λογαριασμών που έχουν
κατατεθεί στην δικογραφία, επιβεβαιώνει με τον πιο πρόδηλο τρόπο και καταδεικνύει την
πλήρη αθωότητά μου για όλες τις κατηγορίες που μου αποδίδονται άδικα.

Ως Δήμαρχος Νέας Σμύρνης επί 3 συνεχόμενες τετραετίες, διαχειρίζομαι τα δημόσια
οικονομικά και το δημόσιο χρήμα κατά τρόπο διάφανο και κρυστάλλινο, με εντιμότητα και
σεβασμό στον πολίτη, σύμφωνα με τις αξίες, τις αρχές και το δημόσιο ήθος που με
χαρακτηρίζουν από την πρώτη στιγμή που ασχολήθηκα με τα δημόσια πράγματα της πόλης,
με αποτέλεσμα να υπερηφανεύομαι ότι το έτος 1999 παρέλαβα ένα Δήμο υπερχρεωμένο,
ελλειμματικό και αναξιόπιστο και τον κατέστησα πλεονασματικό κατά 7.500.000,00 ΕURO,
οικονομικά πανίσχυρο, στην πρώτη γραμμή των Δήμων της χώρας από οικονομικής
πλευράς. Για αυτή την διάφανη και συνετή διαχείριση της δημόσιας και δημοτικής
περιουσίας, όπως πιστοποιείται άλλωστε συνεχώς και αδιαλείπτως μέχρι σήμερα από
τους αρμόδιους ορκωτούς ελεγκτές, αξιώνομαι την εμπιστοσύνη των πολιτών της Νέας
Σμύρνης, κάθε φορά και περισσότερων, ανεξαρτήτως πολιτικών προτιμήσεων και
κομματικών χρισμάτων. Αυτούς τους πολίτες διαβεβαιώνω σήμερα ότι δεν έχουν κανένα
λόγο να αμφισβητούν την αθωότητα και την εντιμότητα του Δημάρχου τους.»

Νέα Σμύρνη 28 Ιανουαρίου 2010
Γεώργιος Κουτελάκης
Δήμαρχος Νέας Σμύρνης
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