ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 11/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 91/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 28 του µήνα Απριλίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7607/24-4-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία
επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Βλάχος Κων/νος
6. Χαλικιάς Ευάγγελος
7. Σέρβος Κων/νος
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος προσήλθε η κα ∆ήµητρα Σταµατέλου.
ΘΕΜΑ 8ο της ηµερήσιας διάταξης :
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, για υπεράσπιση των υπαλλήλων του
∆ήµου Λευκάδας, ενώπιον του Τριµελούς Πληµ. Λευκάδας, στη δικάσιµο στις 26-5-2015.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την γνωµοδότηση
της δικηγόρου του ∆ήµου στην οποία αναφέρονται τα εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας το αριθ' .24/2015 κλητήριο θέσπισµα , του Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών
Λευκάδας, δυνάµει του οποίου επάγονται τα ακόλουθα:
Κατηγορούνται ως υπαίτιοι του ότι στη Λευκάδα κατά τους κατωτέρω χρόνους τέλεσαν τις εξής
αξιόποινες πράξεις:
Ο πρώτος κατηγορούµενος Κυριάκος Προκοπίου , κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012 έως την
10-7-2012, κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012 έως την 28-8-2013 και κατά το χρονικό διάστηµα
απο 5-6-2012 έως 4-11-2012, µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου
εγκλήµατος, ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 περ.α' και 263Α του Π.Κ, δηλαδή
πρόσωπο στο οποίο είχε ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα
της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνοµο όφελος και να βλάψει το κράτος.
Ειδικότερα στον ως άνω τόπο ο πρώτος κατηγορούµενος: 1) κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012
έως 10-7-2012, ως προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Λευκάδας, στα καθήκοντά του οποίου ανάγονταν, µετά τη διαπίστωση εργασιών δόµησης χωρίς
άδεια η καθ'υπέρβαση της άδειας δόµησης, η ειδοποίηση των αστυνοµικών αρχών προκειµένου να
διακόπτουν την εκτέλεση δοµικών εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.1,3 και
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27 παρ.1,3 του ΓΟΚ (ν.1577/1985),ενώ κατόπιν του υπ'αριθ'πρωτ.1018/3/187-α'/9-9-2011 εγγράφου
του ΑΤ Απολλωνίων προς την πολεοδοµία Λευκάδας προκειµένου να διενεργηθεί άµεσα αυτοψία σε
οικοδοµικές εργασίες στα Σύβοτα Λευκάδας µεταξύ άλλων , του Γεωργίου ∆ελαπόρτα κατόπιν
καταγγελιών για αµφίβολη νοµιµότητα αυτών, την 4-11-2011 υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας διενήργησαν αυτοψία σε ανεγειρόµενη , δυνάµει της
υπ'αριθ.375/2010 οικοδοµικής άδειας, δεν ειδοποίησε το Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνιων να διακόψει
τις οικοδοµικές εργασίες στην ως άνω ανεγειρόµενη οικοδοµή, ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση
προς τούτο σύµφωνα µε τις αναφερθείσες διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε κατά παράβαση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσει στον Γεώργιο ∆ελαπόρτα
παράνοµο όφελος εκ της ολοκληρώσεως των αυθαιρέτων εργασιών δόµησης στην αναφερθείσα
οικοδοµή ιδιοκτησίας του,2) κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012 έως 28-8-2013 ,ως
προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, στα καθήκοντα
του οποίου ανάγονταν η µέριµνα για την τοιχοκόλληση των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων
κατασκευών στα αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆ 267/1998,άλλως για την
κοινοποίηση αυτών στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων κατασκευών , καθώς και η µέριµνα για την
αποστολή των εκθέσεων αυτοψίας στην αστυνοµική αρχή προκειµένου να διακόψει τις εργασίες και
να παρακολουθήσει την τήρηση της διακοπής, σύµφωνα µε τις αναφερθείσες
διατάξεις, ενώ
διενεργήθηκε απο υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
και Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Λευκάδας η αναλυτικά περιγραφόµενη στο υπο στοιχείο (Α1) του παρόντος αυτοψία, δεν µερίµνησε,
ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο σύµφωνα µε τις αναφερθείσες διατάξεις, για την
τοιχοκόλληση της συνταχθείσας εκθέσεως αυτοψίας στο αυθαίρετο, άλλως για την κοινοποίηση
αυτής στον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου Γεώργιο ∆ελαπόρτα , και για την αποστολή αυτής στο
Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνίων, και 3) κατά το χρονικό διάστηµα απο 5-6-2012 έως 4-11-2012 ,ως
προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας ,στα καθήκοντα
του οποίου ανάγονταν η µέριµνα για την τοιχοκόλληση των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων
κατασκευών στα αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις διατάξειις του άρθρου 1 ,άλλως για την κοινοποίηση
αυτών στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων κατασκευών στα αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Π.∆ 267/1998, άλλως για την κοινοποίηση αυτών στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων
κατασκευών, καθώς και η µέριµνα για την αποστολή των εκθέσεων αυτοψίας στη αστυνοµική αρχή
προκειµένου να διακόψει τις εργασίες και να παρακολουθήσει την τήρηση της διακοπής, σύµφωνα µε
τις αναφερθείσες διατάξεις, ενώ κατόπιν των υπ'αριθ'πρωτ.1018/3/187-α'/9/9/2011 και 1018/3/187β/6-3-2012 εγγράφων του ΑΤ Απολλωνίων προς την πολεοδοµία Λευκάδας προκειµένου να
διενεργηθεί άµεσα αυτοψία σε οικοδοµικές εργασίες στα Σύβοτα Λευκάδας , µεταξύ άλλων του
Γεωργίου ∆ελαπόρτα κατόπιν καταγγελιών
για αµφίβολη νοµιµότητα αυτών, την 5-6-2012
διενήργησε απο κοινού µε τον δεύτερο κατηγορούµενο Κωνσταντίνο Μουρούτογλου, αυτοψία σε
παλαιά διώροφη οικοδοµή ιδιοκτησίας του Γεωργίου ∆ελαπόρτα στα Σύβοτα Λευκάδας, κατά την
οποία διαπιστώθηκαν εργασίες δόµησης καθ'υπέρβαση της υπαριθµ. 4523/14-10-2010 έγκρισης
εργασιών µικρής κλίµακας, δεν µερίµνησε, ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο
σύµφωνα µε τις αναφερθείσες διατάξεις, για την τοιχοκόλληση της συνταχθείσας εκθέσεως αυτοψίας
στο αυθαίρετο, άλλως για την κοινοποίηση αυτής στον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου Γεώργιο ∆ελαπόρτα,
και για την αποστολή αυτής στο Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνίων. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε κατά
παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσει στον Γεώργιο
∆ελαπόρτα παράνοµο όφελος εκ της ολοκληρώσεως των αυθαιρέτων εργασιών δόµησης στις
αναφερθείσες οικοδοµές ιδιοκτησίας του και εκ της καθυστερήσεως ενάρξεως της προθεσµίας
προσφυγής του κατά των ως άνω εκθέσεων αυτοψίας και συνακόλουθα της καθυστερήσεως
βεβαιώσεως και εισπράξεως των επιβληθέντων µε τις εκθέσεις αυτοψίας προστίµων ανεγέρσεως,
καθώς και των προστίµων διατηρήσεως των αυθαιρέτων κατασκευών, όπως επίσης και µε σκοπό να
βλάψει το κράτος εκ της ως άνω καθυστερήσεως βεβαιώσεως και εισπράξεως των προστίµων
ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυθαιρέτων κατασκευών.
Ο δεύτερος κατηγορούµενος Κωνσταντίνος Μουρούτογλου την 4-11-2011 ενώ ήταν υπάλληλος κατά
την έννοια των άρθρων 13 παρ.α και 263 Α του ΠΚ ,δηλαδή πρόσωπο στο οποίο είχε ανατεθεί η
άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να
προσπορίσει σε άλλον παράνοµο όφελος και να βλάψει το κράτος. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο ο
δεύτερος κατηγορούµενος, ενώ ήταν υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του
∆ήµου Λευκάδας, στον οποίο είχε ανατεθεί απο την υπηρεσία του κατόπιν του αναλυτικά
περιγραφόµενου στο υπο στοιχείο ( Α1)του παρόντος υπ'αριθ' πρωτ.1018/3/187-α/9-9-2011
εγγράφου του ΑΤ Απολλωνίων προς την πολεοδοµία Λευκάδας , η διενέργεια αυτοψίας προκειµένου
να διαπιστωθεί τυχόν εκτέλεση αυθαίρετων εργασιών δόµησης απο τον Γεώργιο ∆ελαπόρτα στα
Σύβοτα Λευκάδας, ενώ διενήργησε αυτοψία στην περιγραφόµενη στο υπο στοιχείο (Α1) του
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παρόντος οικοδοµή παρέλειψε ,ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο σύµφωνα µε την
ανατεθείσα σ'αυτόν κατά τα ως άνω υπηρεσιακή δραστηριότητα, να διενεργήσει αυτοψία και
ακολούθως να συντάξει σχετική έκθεση αυτοψίας στην περιγραφόµενη στο υπο στοιχείο (Α3) του
παρόντος οικοδοµή, η οποία ήταν όµορη της περιγραφόµενης στο υπο στοιχείο (Α1)του παρόντος
οικοδοµής, καίτοι υπήρχαν σ'αυτή εµφανώς αυθαίρετες κατασκευές. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε
κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσει στον Γεώργιο
∆ελαπόρτα παράνοµο όφελος εκ της ολοκληρώσεως των αυθαιρέτων εργασιών δόµησης και της µη
επιβολής σε βάρος του προστίµων ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυτών ,όπως επίσης και µε σκοπό
α βλάψει το κράτος εκ της µη βεβαιώσεως και εισπράξεως ως άνω προστίµων
Κατά παράβαση των άρθρων 1,13 περ.α ,14,15,26 παρ.1α,27β,51,53,61,63,64,65,79,98 και 259,263
Α ΠΚ σε συνδιασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.1,3 και 27 παρ.1,3 του Ν.1577/1985 και τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Π∆ 267/1998
ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟ ΑΥΤΟ
Εισηγούµαι προς την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας
Να δοθεί άµεσα εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί και
να υπερασπίσει τους κατηγορούµενους Κυριάκο Προκοπίου και Κωσταντίνο Μουρούτογλου του
Ανδρέα υπάλληλους της υπηρεσίας Υ∆ΟΜ ∆ήµου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιµο της 26ης
Μαίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, επειδή κατηγορούνται ως
υπαίτιοι του ότι στη Λευκάδα κατά τους κατωτέρω χρόνους τέλεσαν τις εξής αξιόποινες πράξεις:
Ο πρώτος κατηγορούµενος Κυριάκος Προκοπίου , κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012 έως την
10-7-2012, κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012 έως την 28-8-2013 και κατά το χρονικό διάστηµα
απο 5-6-2012 έως 4-11-2012,µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου
εγκλήµατος, ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 περ.α' και 263Α του Π.Κ, δηλαδή
πρόσωπο στο οποίο είχε ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα
της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνοµο όφελος και να βλάψει το κράτος.
Ειδικότερα στον ως άνω τόπο ο πρώτος κατηγορούµενος: 1) κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012
έως 10-7-2012, ως προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Λευκάδας, στα καθήκοντά του οποίου ανάγονταν, µετά τη διαπίστωση εργασιών δόµησης χωρίς
άδεια η καθ'υπέρβαση της άδειας δόµησης, η ειδοποίηση των αστυνοµικών αρχών προκειµένου να
διακόπτουν την εκτέλεση δοµικών εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.1,3 και
27 παρ.1,3 του ΓΟΚ (ν.1577/1985),ενώ κατόπιν του υπ'αριθ'πρωτ.1018/3/187-α'/9-9-2011 εγγράφου
του ΑΤ Απολλωνίων προς την πολεοδοµία Λευκάδας προκειµένου να διενεργηθεί άµεσα αυτοψία σε
οικοδοµικές εργασίες στα Σύβοτα Λευκάδας µεταξύ άλλων ,του Γεωργίου ∆ελαπόρτα κατόπιν
καταγγελιών για αµφίβολη νοµιµότητα αυτών, την 4-11-2011 υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας διενήργησαν αυτοψία σε ανεγειρόµενη , δυνάµει της
υπ'αριθ.375/2010 οικοδοµικής άδειας, δεν ειδοποίησε το Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνιων να διακόψει
τις οικοδοµικές εργασίες στην ως άνω ανεγειρόµενη οικοδοµή, ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση
προς τούτο σύµφωνα µε τις αναφερθείσες διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε κατά παράβαση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσει στον Γεώργιο ∆ελαπόρτα
παράνοµο όφελος εκ της ολοκληρώσεως των αυθαιρέτων εργασιών δόµησης στην αναφερθείσα
οικοδοµή ιδιοκτησίας του,2) κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012 έως 28-8-2013 ,ως
προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, στα καθήκοντα
του οποίου ανάγονταν η µέριµνα για την τοιχοκόλληση των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων
κατασκευών στα αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆ 267/1998, άλλως για
την κοινοποίηση αυτών στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων κατασκευών , καθώς και η µέριµνα για την
αποστολή των εκθέσεων αυτοψίας στην αστυνοµική αρχή προκειµένου να διακόψει τις εργασίες και
να παρακολουθήσει την τήρηση της διακοπής, σύµφωνα µε τις αναφερθείσες
διατάξεις, ενώ
διενεργήθηκε απο υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
και Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Λευκάδας η αναλυτικά περιγραφόµενη στο υπο στοιχείο (Α1) του παρόντος αυτοψία, δεν µερίµνησε,
ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο σύµφωνα µε τις αναφερθείσες διατάξεις, για την
τοιχοκόλληση της συνταχθείσας εκθέσεως αυτοψίας στο αυθαίρετο, άλλως για την κοινοποίηση
αυτής στον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου Γεώργιο ∆ελαπόρτα ,και για την αποστολή αυτής στο
Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνίων και 3) κατά το χρονικό διάστηµα απο 5-6-2012 έως 4-11-2012 , ως
προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας ,στα καθήκοντα
του οποίου ανάγονταν η µέριµνα για την τοιχοκόλληση των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων
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κατασκευών στα αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις διατάξειις του άρθρου 1 ,άλλως για την κοινοποίηση
αυτών στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων κατασκευών στα αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Π.∆ 267/1998,άλλως για την κοινοποίηση αυτών στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων
κατασκευών, καθώς και η µέριµνα για την αποστολή των εκθέσεων αυτοψίας στη αστυνοµική αρχή
προκειµένου να διακόψει τις εργασίες και να παρακολουθήσει την τήρηση της διακοπής, σύµφωνα µε
τις αναφερθείσες διατάξεις,ενώ κατόπιν των υπ'αριθ'πρωτ.1018/3/187-α'/9/9/2011 και 1018/3/187β/6-3-2012 εγγράφων του ΑΤ Απολλωνίων προς την πολεοδοµία Λευκάδας προκειµένου να
διενεργηθεί άµεσα αυτοψία σε οικοδοµικές εργασίες στα Σύβοτα Λευκάδας ,µεταξύ άλλων του
Γεωργίου ∆ελαπόρτα κατόπιν καταγγελιών
για αµφίβολη νοµιµότητα αυτών, την 5-6-2012
διενήργησε απο κοινού µε τον δεύτερο κατηγορούµενο Κωνσταντίνο Μουρούτογλου αυτοψία σε
παλαιά διώροφη οικοδοµή ιδιοκτησίας του Γεωργίου ∆ελαπόρτα στα Σύβοτα Λευκάδας,κατά την
οποία διαπιστώθηκαν εργασίες δόµησης καθ'υπέρβαση της υπαριθµ. 4523/14-10-2010 έγκρισης
εργασιών µικρής κλίµακας, δεν µερίµνησε, ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο
σύµφωνα µε τις αναφερθείσες διατάξεις,για την τοιχοκόλληση της συνταχθείσας εκθέσεως αυτοψίας
στο αυθαίρετο, άλλως για την κοινοποίηση αυτής στον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου Γεώργιο ∆ελαπόρτα,
και για την αποστολή αυτής στο Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνίων. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε κατά
παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσει στον Γεώργιο
∆ελαπόρτα παράνοµο όφελος εκ της ολοκληρώσεως των αυθαιρέτων εργασιών δόµησης στις
αναφερθείσες οικοδοµές ιδιοκτησίας του και εκ της καθυστερήσεως ενάρξεως της προθεσµίας
προσφυγής του κατά των ως άνω εκθέσεων αυτοψίας και συνακόλουθα της καθυστερήσεως
βεβαιώσεως και εισπράξεως των επιβληθέντων µε τις εκθέσεις αυτοψίας προστίµων ανεγέρσεως,
καθώς και των προστίµων διατηρήσεως των αυθαιρέτων κατασκευών, όπως επίσης και µε σκοπό να
βλάψει το κράτος εκ της ως άνω καθυστερήσεως βεβαιώσεως των προστίµων ανεγέρσεως και
διατηρήσεως αυθαιρέτων κατασκευών.
Ο δεύτερος κατηγορούµενος Κωνσταντίνος Μουρούτογλου την 4-11-2011 ενώ ήταν υπάλληλος κατά
την έννοια των άρθρων 13 παρ.α και 263 Α του ΠΚ ,δηλαδή πρόσωπο στο οποίο είχε ανατεθεί η
άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να
προσπορίσει σε άλλον παράνοµο όφελος και να βλάψει το κράτος. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο ο
δεύτερος κατηγορούµενος ενώ ήταν υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του
∆ήµου Λευκάδας, στον οποίο είχε ανατεθεί απο την υπηρεσία του κατόπιν του αναλυτικά
περιγραφόµενου στο υπο στοιχείο ( Α1)του παρόντος υπ'αριθ' πρωτ.1018/3/187-α/9-9-2011
εγγράφου του ΑΤ Απολλωνίων προς την πολεοδοµία Λευκάδας ,η διενέργεια αυτοψίας προκειµένου
να διαπιστωθεί τυχόν εκτέλεση αυθαίρετων εργασιών δόµησης απο τον Γεώργιο ∆ελαπόρτα στα
Σύβοτα Λευκάδας, ενώ διενήργησε αυτοψία στην περιγραφόµενη στο υπο στοιχείο (Α1) του
παρόντος οικοδοµή παρέλειψε ,ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο σύµφωνα µε την
ανατεθείσα σ'αυτόν κατά τα ως άνω υπηρεσιακή δραστηριότητα, να διενεργήσει αυτοψία και
ακολούθως να συντάξει σχετική έκθεση αυτοψίας στην περιγραφόµενη στο υπο στοιχείο (Α3) του
παρόντος οικοδοµή, η οποία ήταν όµορη της περιγραφόµενης στο υπο στοιχείο (Α1)του παρόντος
οικοδοµής, καίτοι υπήρχαν σ'αυτή εµφανώς αυθαίρετες κατασκευές. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε
κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσει στον Γεώργιο
∆ελαπόρτα παράνοµο όφελος εκ της ολοκληρώσεως των αυθαιρέτων εργασιών δόµησης και της µη
επιβολής σε βάρος του προστίµων ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυτών ,όπως επίσης και µε σκοπό
α βλάψει το κράτος εκ της µη βεβαιώσεως και εισπράξεως ως άνω προστίµων
Κατά παράβαση των άρθρων 1,13 περ.α ,14,15,26 παρ.1α,27β,51,53,61,63,64,65,79,98 και 259,263
Α ΠΚ σε συνδιασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.1,3 και 27 παρ.1,3 του Ν.1577/1985 και τις
διατάξεις του άρθρου 1 του Π∆ 267/1998 παρ.1β,51,53,57,61,63,65,68,79,80 και 242 παρ.1 ΠΚ.»
Στη συνέχεια έγιναν ερωτήσεις και δόθηκαν διευκρινιστικές απαντήσεις από την υπηρεσία.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, κατά πλειοψηφία, µειοψηφούντος του κ. Γκογκάκη Γρηγόρη,
αποφασίζει:
Χορηγεί εντολή στη ∆ικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας, Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί και να
υπερασπίσει τους κατηγορούµενους Κυριάκο Προκοπίου και Κωσταντίνο Μουρούτογλου του
Ανδρέα υπάλληλους της υπηρεσίας Υ∆ΟΜ ∆ήµου Λευκάδας κατά την ως άνω δικάσιµο της 26ης
Μαίου 2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ'αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο, επειδή κατηγορούνται ως
υπαίτιοι του ότι στη Λευκάδα κατά τους κατωτέρω χρόνους τέλεσαν τις εξής αξιόποινες πράξεις:
Ο πρώτος κατηγορούµενος Κυριάκος Προκοπίου , κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012 έως την
10-7-2012, κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012 έως την 28-8-2013 και κατά το χρονικό διάστηµα
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απο 5-6-2012 έως 4-11-2012,µε περισσότερες πράξεις που συνιστούν εξακολούθηση του ιδίου
εγκλήµατος, ενώ ήταν υπάλληλος κατά την έννοια των άρθρων 13 περ.α' και 263Α του Π.Κ, δηλαδή
πρόσωπο στο οποίο είχε ανατεθεί η άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα
της υπηρεσίας του µε σκοπό να προσπορίσει σε άλλον παράνοµο όφελος και να βλάψει το κράτος.
Ειδικότερα στον ως άνω τόπο ο πρώτος κατηγορούµενος: 1) κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012
έως 10-7-2012, ως προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Λευκάδας, στα καθήκοντά του οποίου ανάγονταν, µετά τη διαπίστωση εργασιών δόµησης χωρίς
άδεια η καθ'υπέρβαση της άδειας δόµησης, η ειδοποίηση των αστυνοµικών αρχών προκειµένου να
διακόπτουν την εκτέλεση δοµικών εργασιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.1,3 και
27 παρ.1,3 του ΓΟΚ (ν.1577/1985),ενώ κατόπιν του υπ'αριθ'πρωτ.1018/3/187-α'/9-9-2011 εγγράφου
του ΑΤ Απολλωνίων προς την πολεοδοµία Λευκάδας προκειµένου να διενεργηθεί άµεσα αυτοψία σε
οικοδοµικές εργασίες στα Σύβοτα Λευκάδας µεταξύ άλλων ,του Γεωργίου ∆ελαπόρτα κατόπιν
καταγγελιών για αµφίβολη νοµιµότητα αυτών, την 4-11-2011 υπάλληλοι της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας διενήργησαν αυτοψία σε ανεγειρόµενη , δυνάµει της
υπ'αριθ.375/2010 οικοδοµικής άδειας, δεν ειδοποίησε το Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνιων να διακόψει
τις οικοδοµικές εργασίες στην ως άνω ανεγειρόµενη οικοδοµή, ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση
προς τούτο σύµφωνα µε τις αναφερθείσες διατάξεις. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε κατά παράβαση
των υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσει στον Γεώργιο ∆ελαπόρτα
παράνοµο όφελος εκ της ολοκληρώσεως των αυθαιρέτων εργασιών δόµησης στην αναφερθείσα
οικοδοµή ιδιοκτησίας του,2) κατά το χρονικό διάστηµα απο 1-1-2012 έως 28-8-2013 ,ως
προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας, στα καθήκοντα
του οποίου ανάγονταν η µέριµνα για την τοιχοκόλληση των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων
κατασκευών στα αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.∆ 267/1998, άλλως για
την κοινοποίηση αυτών στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων κατασκευών , καθώς και η µέριµνα για την
αποστολή των εκθέσεων αυτοψίας στην αστυνοµική αρχή προκειµένου να διακόψει τις εργασίες και
να παρακολουθήσει την τήρηση της διακοπής, σύµφωνα µε τις αναφερθείσες
διατάξεις, ενώ
διενεργήθηκε απο υπαλλήλους της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας
και Περιβάλλοντος του ∆ήµου
Λευκάδας η αναλυτικά περιγραφόµενη στο υπο στοιχείο (Α1) του παρόντος αυτοψία, δεν µερίµνησε,
ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο σύµφωνα µε τις αναφερθείσες διατάξεις, για την
τοιχοκόλληση της συνταχθείσας εκθέσεως αυτοψίας στο αυθαίρετο, άλλως για την κοινοποίηση
αυτής στον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου Γεώργιο ∆ελαπόρτα ,και για την αποστολή αυτής στο
Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνίων και 3) κατά το χρονικό διάστηµα απο 5-6-2012 έως 4-11-2012 , ως
προιστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Λευκάδας ,στα καθήκοντα
του οποίου ανάγονταν η µέριµνα για την τοιχοκόλληση των εκθέσεων αυτοψίας αυθαιρέτων
κατασκευών στα αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις διατάξειις του άρθρου 1 ,άλλως για την κοινοποίηση
αυτών στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων κατασκευών στα αυθαίρετα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 1 του Π.∆ 267/1998,άλλως για την κοινοποίηση αυτών στους ιδιοκτήτες των αυθαιρέτων
κατασκευών, καθώς και η µέριµνα για την αποστολή των εκθέσεων αυτοψίας στη αστυνοµική αρχή
προκειµένου να διακόψει τις εργασίες και να παρακολουθήσει την τήρηση της διακοπής, σύµφωνα µε
τις αναφερθείσες διατάξεις,ενώ κατόπιν των υπ'αριθ'πρωτ.1018/3/187-α'/9/9/2011 και 1018/3/187β/6-3-2012 εγγράφων του ΑΤ Απολλωνίων προς την πολεοδοµία Λευκάδας προκειµένου να
διενεργηθεί άµεσα αυτοψία σε οικοδοµικές εργασίες στα Σύβοτα Λευκάδας ,µεταξύ άλλων του
Γεωργίου ∆ελαπόρτα κατόπιν καταγγελιών
για αµφίβολη νοµιµότητα αυτών, την 5-6-2012
διενήργησε απο κοινού µε τον δεύτερο κατηγορούµενο Κωνσταντίνο Μουρούτογλου αυτοψία σε
παλαιά διώροφη οικοδοµή ιδιοκτησίας του Γεωργίου ∆ελαπόρτα στα Σύβοτα Λευκάδας,κατά την
οποία διαπιστώθηκαν εργασίες δόµησης καθ'υπέρβαση της υπαριθµ. 4523/14-10-2010 έγκρισης
εργασιών µικρής κλίµακας, δεν µερίµνησε, ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο
σύµφωνα µε τις αναφερθείσες διατάξεις,για την τοιχοκόλληση της συνταχθείσας εκθέσεως αυτοψίας
στο αυθαίρετο, άλλως για την κοινοποίηση αυτής στον ιδιοκτήτη του αυθαιρέτου Γεώργιο ∆ελαπόρτα,
και για την αποστολή αυτής στο Αστυνοµικό Τµήµα Απολλωνίων. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε κατά
παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσει στον Γεώργιο
∆ελαπόρτα παράνοµο όφελος εκ της ολοκληρώσεως των αυθαιρέτων εργασιών δόµησης στις
αναφερθείσες οικοδοµές ιδιοκτησίας του και εκ της καθυστερήσεως ενάρξεως της προθεσµίας
προσφυγής του κατά των ως άνω εκθέσεων αυτοψίας και συνακόλουθα της καθυστερήσεως
βεβαιώσεως και εισπράξεως των επιβληθέντων µε τις εκθέσεις αυτοψίας προστίµων ανεγέρσεως,
καθώς και των προστίµων διατηρήσεως των αυθαιρέτων κατασκευών, όπως επίσης και µε σκοπό να
βλάψει το κράτος εκ της ως άνω καθυστερήσεως βεβαιώσεως των προστίµων ανεγέρσεως και
διατηρήσεως αυθαιρέτων κατασκευών.
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Ο δεύτερος κατηγορούµενος Κωνσταντίνος Μουρούτογλου την 4-11-2011 ενώ ήταν υπάλληλος κατά
την έννοια των άρθρων 13 παρ.α και 263 Α του ΠΚ ,δηλαδή πρόσωπο στο οποίο είχε ανατεθεί η
άσκηση δηµόσιας υπηρεσίας, µε πρόθεση παρέβη τα καθήκοντα της υπηρεσίας του µε σκοπό να
προσπορίσει σε άλλον παράνοµο όφελος και να βλάψει το κράτος. Ειδικότερα στον ως άνω τόπο ο
δεύτερος κατηγορούµενος ενώ ήταν υπάλληλος της ∆ιεύθυνσης πολεοδοµίας και Περιβάλλοντος του
∆ήµου Λευκάδας, στον οποίο είχε ανατεθεί απο την υπηρεσία του κατόπιν του αναλυτικά
περιγραφόµενου στο υπο στοιχείο ( Α1)του παρόντος υπ'αριθ' πρωτ.1018/3/187-α/9-9-2011
εγγράφου του ΑΤ Απολλωνίων προς την πολεοδοµία Λευκάδας ,η διενέργεια αυτοψίας προκειµένου
να διαπιστωθεί τυχόν εκτέλεση αυθαίρετων εργασιών δόµησης απο τον Γεώργιο ∆ελαπόρτα στα
Σύβοτα Λευκάδας, ενώ διενήργησε αυτοψία στην περιγραφόµενη στο υπο στοιχείο (Α1) του
παρόντος οικοδοµή παρέλειψε ,ενώ είχε ιδιαίτερη νοµική υποχρέωση προς τούτο σύµφωνα µε την
ανατεθείσα σ'αυτόν κατά τα ως άνω υπηρεσιακή δραστηριότητα, να διενεργήσει αυτοψία και
ακολούθως να συντάξει σχετική έκθεση αυτοψίας στην περιγραφόµενη στο υπο στοιχείο (Α3) του
παρόντος οικοδοµή, η οποία ήταν όµορη της περιγραφόµενης στο υπο στοιχείο (Α1)του παρόντος
οικοδοµής, καίτοι υπήρχαν σ'αυτή εµφανώς αυθαίρετες κατασκευές. Με τον τρόπο αυτό ενήργησε
κατά παράβαση των υπηρεσιακών του καθηκόντων και µε σκοπό να προσπορίσει στον Γεώργιο
∆ελαπόρτα παράνοµο όφελος εκ της ολοκληρώσεως των αυθαιρέτων εργασιών δόµησης και της µη
επιβολής σε βάρος του προστίµων ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυτών ,όπως επίσης και µε σκοπό
α βλάψει το κράτος εκ της µη βεβαιώσεως και εισπράξεως ως άνω προστίµων
Κατά παράβαση των άρθρων 1,13 περ.α ,14,15,26 παρ.1α,27β,51,53,61,63,64,65,79,98 και
259,263 Α ΠΚ σε συνδιασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 22 παρ.1,3 και 27 παρ.1,3 του
Ν.1577/1985 και τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π∆ 267/1998 παρ.1β,51,53,57,61,63,65,68,79,80
και 242 παρ.1 ΠΚ
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 91/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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