ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 10ης/17 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 120
Στη Λευκάδα σήµερα στις 27 του µηνός Μαρτίου του έτους 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 16:00
ήρθε σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του
∆ιοικητηρίου Λευκάδας (Ταχ. ∆/νση: Αντ. Τζεβελέκη & Υποσµ. Κατωπόδη), ύστερα από την µε αρ.
πρωτ. 5379/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε
νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Παραβρέθηκαν
Απουσίαζαν
1. Γκογκάκης Γρηγόριος (Πρόεδρος)
1. Αραβανής Βασίλειος
2. Γαζής Πάνος
2. Νικητάκης Μάρκος
3. Περδικάρης Αθανάσιος
3. (οι οποίοι απουσίαζαν αν και νόµιµα εκλήθησαν)
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
4.
5. Κούρτης Φίλιππος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
7. Πολίτης Σπυρίδων
7.
Η πρόσκληση δόθηκε στον ∆ήµαρχο
8. Βλάχος Κων/νος
8. κ. Κων/νο ∆ρακονταειδή, που ήταν παρών.
9.
9. Κοντοµίχης Ευάγγελος
10. Αρβανίτης Σπυρίδων
10.
11. Κατηφόρης Χρήστος
11.
Ο ∆.Σ. Βλάχος Ευστάθιος απουσίαζε κατά την
ου
12. Φίλιππας Γεώργιος
12. ψηφοφορία του 1 θέµατος της Η.∆. και επανήλθε
13. Θερµός Ευάγγελος
13. πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της Η.∆.
14. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
14.
Οι ∆.Σ. Παπαδόπουλος Ανδρέας και Γρηγόρη
15. Βλάχος Ευστάθιος
15. Ασπασία αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
16. Παπαδόπουλος Ανδρέας
16. 6ου θέµατος της Η.∆.
17. Γιαννιώτης Οδυσσέας
17.
Ο ∆.Σ. Φρεµεντίτης Χριστόφορος, αποχώρησε
18. Τριλίβας Χρήστος
18. πριν την συζήτηση του 7ου θέµατος της Η.∆.
19. Καρφάκη Μαριάννα
19.
Ο ∆.Σ. Βικέντιος Νικόλαος, αποχώρησε
20. Κατωπόδη Ευανθία
20. πριν την συζήτηση του 8ου θέµατος της Η.∆.
21. Γρηγόρη Ασπασία
21.
Η ∆.Σ. Σκιαδά-Πετούση Ζωϊτσα, αποχώρησε
22. Βικέντιος Νικόλαος
22. πριν την συζήτηση του 11ου θέµατος της Η.∆.
23. Σκληρός Παναγιώτης
23.
Οι ∆.Σ. Γληγόρης Κων/νος και Σκληρός
24. Γαζή-Παρασκευά Σωτηρία
24. Παναγιώτης αποχώρησαν πριν την συζήτηση του
25. Πετούση-Σκιαδά Ζωϊτσα
25. 13ου θέµατος της Η.∆.
26. Ζουριδάκης Ευτύχιος
26.
Ο ∆.Σ. Ζουριδάκης Ευτύχιος απουσίαζε κατά
27. Σκληρός Φίλιππος
27. την ψηφοφορία του 17ου θέµατος της Η.∆. και
28. Καββαδάς Θωµάς
28. επανήλθε πριν την συζήτηση του 18ου θέµατος
29. Φρεµεντίτης Χριστόφορος
29. της Η.∆.
30. Γληγόρης Κων/νος
30.
31. Γαρύφαλλος ∆ηµήτριος
31.
32.
32.
33.
33.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν
παρόντα τριάντα ένα (31) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 1ο της Ηµερήσιας ∆ιάταξης της αρ. 10/2017 Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Απόφαση ∆.Σ. σχετικά µε την ανάκληση της υπ΄αριθ. 9198/02.08.2007 (ΦΕΚ 677/τ.Γ’/29.08.2007)
απόφασης ∆ηµάρχου περί παραίτησης του κ. Βασιλείου Μιχαηλίδη, πρώην υπαλλήλου της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας του ∆ήµου Λευκάδας, σε εφαρµογή δικαστικής απόφασης.
Εισηγητές: Κων/νος ∆ρακονταειδής, ∆ήµαρχος
Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
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Η κα Νίκη Στραγαλινού, Πρ/νη ∆/νσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Λευκάδας, εισηγούµενη
το θέµα είπε τα εξής:
«Α. Ιστορικό Υπόθεσης
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 357/2005 Απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας, η οποία δηµοσιεύθηκε
στο ΦΕΚ 20/2.2.2005 (Τεύχος Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου), ο Βασίλειος Μιχαηλίδης του
Σταµατίου, του κλάδου ΠΕ23 Ειδικού Προσωπικού, διορίσθηκε υπάλληλος στον ∆ήµο Λευκάδας, µε
εισαγωγικό βαθµό ∆. Με την υπ. αριθµ. 1329/15.2.2005 πράξη ορκωµοσίας ενώπιον του ∆ηµάρχου
Λευκάδας, έδωσε τον κανονισµένο όρκο του υπαλλήλου και ανέλαβε υπηρεσία. Με την υπ. αριθµ.
6556/4.6.2007 Απόφαση ∆ηµάρχου (ΦΕΚ 417/26.6.2007), ο ανωτέρω µονιµοποιήθηκε.
Με την υπ’ αριθ’ αίτησή του 6959/12/6/07 ζητούσε τη µετάταξή του στη Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση
Θεσσαλονίκης, ακολούθως µε νέα αίτηση του, υπ’ αριθµό 3409/16.3.07, ζήτησε τη µετάταξή του στο
∆ήµο Θεσσαλονίκης, αλλά σύµφωνα µε το αριθ’ πρωτ. 5794/18.5.07 έγγραφό του, ο ∆ήµος Λευκάδας
απάντησε στην πιο πάνω αίτηση αναφέροντας ότι δεν ήταν δυνατή η µετάταξη του στο ∆ήµο
Θεσσαλονίκης διότι σύµφωνα µε τις δ/ξεις της παρ. 3 του άρθρου 19 του Π.∆. 23/2002 το προσωπικό
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας δεν µπορεί να µεταταγεί σε αντίστοιχη υπηρεσία άλλου ΟΤΑ, εάν δεν
παρέλθει δεκαετία από την πρόσληψή του.
Με την αριθ’ πρωτ. 6802/7.6.07 αίτησή του ζήτησε την παραίτησή του από τον ∆ήµο Λευκάδας.
Με την αριθ’ πρωτ.6902/7.6.07 αίτησή του ζήτησε την ανάκληση της παραίτησης του, επί της
παραπάνω αιτήσεως παραιτήσεως 6802/07.
Ακολουθεί εκ νέου αίτηση του µε αριθµό πρωτοκόλλου 8591/17.7.2007, µε την οποία ζητά την
παραίτησή του από την υπηρεσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας που υπηρετούσε, για σοβαρούς
προσωπικούς λόγους. Ο ∆ήµος Λευκάδας µε την υπ. αριθµ. 9198/2.8.2007 Απόφαση ∆ηµάρχου,
αποδέχθηκε την ως άνω παραίτηση του Βασιλείου Μιχαηλίδη η οποία διαβιβάσθηκε στο Εθνικό
Τυπογραφείο µέσω της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (Τµήµα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας) µε το υπ.
αριθµ. 2647+2550/17.8.2007 έγγραφο και δηµοσιεύθηκε νόµιµα στο ΦΕΚ 677/τ. Γ΄/29.8.2007 και
λύθηκε η υπαλληλική του σχέση.
Ο ανωτέρω µε την υπ. αριθµ. 10863/11.9.2007 αίτησή του ζήτησε να ανακληθεί η υπ. αριθµ.
9198/2.8.2007 Απόφαση ∆ηµάρχου, µε την οποία ο ∆ήµος Λευκάδας αποδέχθηκε την παραίτησή του.
Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ. 11351/17.10.2007 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβούλου του ∆ήµου
Λευκάδας και έχοντας υπόψη τις δ/ξεις του άρθρου 152 του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα
Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» τηρήθηκαν οι σχετικές διατάξεις και προθεσµίες για
την νόµιµη αποδοχή της παραίτησης του Βασιλείου Μιχαηλίδη εκ µέρους του ∆ήµου Λευκάδας,
Επειδή το άρθρο 152 Ν 3584/2007 <<Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων>> ορίζει ότι <<1 Η παραίτηση αποτελεί δικαίωµα του υπαλλήλου και υποβάλλεται
εγγράφως. Αίρεση, όρος η προθεσµία στην αίτηση παραίτησης θεωρείται ότι δεν έχουν γραφεί…4 Ο
υπάλληλος µέσα σε αποκλειστική προθεσµία ενός (1 µηνός) από την υποβολή της αίτησης παραίτησης
µπορεί να την ανακαλέσει εγγράφως, εφόσον αυτή δεν έχει γίνει αποδεκτή σύµφωνα µε την επώνυµη
παράγραφο ,5 Η αίτηση παραίτησης γίνεται αποδεκτή µε πράξη που εκδίδεται από το αρµόδιο προς
διορισµό όργανο και δηµοσιεύεται σε περίληψη στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η υπηρεσία δεν
µπορεί να κάνει αποδεκτή την αίτηση παραίτησης πριν από την πάροδο δεκαπέντε (15) ηµερών από την
υποβολή της….>>
Από τις ανωτέρω διατάξεις προκύπτει ότι είχαν τηρηθεί οι σχετικές διατάξεις και προθεσµίες για την
νόµιµη αποδοχή της παραίτησης του Βασιλείου Μιχαηλίδη, υποβλήθηκε κατά τα ανωτέρω στις
17.7.2007 και η Απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας περί αποδοχής της παραίτησης εκδόθηκε στις
2/8/2007, ήτοι µετά την πάροδο δεκαπέντε ηµερών από την υποβολή της αίτησης παραίτησης εκ µέρους
του Βασιλείου Μιχαηλίδη, περαιτέρω δε η απόφαση του ∆ηµάρχου Λευκάδας περί αποδοχής της
παραίτησης δηµοσιεύθηκε νόµιµα στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης, πριν από την υποβολή εκ µέρους
του Βασιλείου Μιχαηλίδη της ανάκλησης της παραίτησης του προς τον ∆ήµο Λευκάδας.
Εκτός των προαναγραφοµένων ότι δηλαδή, η αποδοχή της παραίτησης έγινε µέσα στα νόµιµα
πλαίσια του άρθρου 152 παρ.5 του Κώδικα κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, η
παράγραφος 1 του ανωτέρω άρθρου αναφέρει ότι:
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Η παραίτηση αποτελεί δικαίωµα του υπαλλήλου και υποβάλλεται εγγράφως αίρεση, όρος η
προθεσµία στην αίτηση παραίτησης θεωρείται, ότι δεν έχουν γραφεί. Για το λόγο αυτό ,οι γνωµατεύσεις
από τους γιατρούς που επικαλείται µέσα στην αίτηση ακυρώσεως και προσκόµισε ο αντίδικος, ότι,
δηλαδή είχε καταβληθεί υπό το κράτος του φόβου εκείνη την εποχή και δεν είχε καθαρό µυαλό να
σκεφθεί τι ήθελε στην πραγµατικότητα να πράξει ,δηλαδή ότι κατά βάθος δεν ήθελε την απόλυσή του
αρχικά και ότι αργότερα µε καθαρό µυαλό άλλαξε γνώµη και ανακάλεσε, ο νόµος σε τούτη εδώ την
παράγραφο είναι σαφής και δεν επιδέχεται όρους αιρέσεις κλπ. Αφού κατά τη χρονική στιγµή που του
επέτρεπε ο νόµος να ανακαλέσει δεν ανακάλεσε µεταγενέστερα δεν είναι δυνατή εκ του νόµου η
ανάκληση.
Ως εκ τούτου ο Νοµικός Σύµβουλος του ∆ήµου γνωµοδότησε ότι πρέπει να απορριφθεί η υπ.
αριθµ. 10863/11 αίτηση του ανωτέρω µε την οποία ζήτησε την ανάκληση της υπ. αριθµ. 9198/07
απόφασης του ∆ηµάρχου Λευκάδας, δυνάµει της οποίας ο ∆ήµος Λευκάδας αποδέχθηκε την παραίτησή
του και έλυσε την υπαλληλική σχέση.
Η ως άνω γνωµοδότηση διαβιβάσθηκε στον ενδιαφερόµενο µε το υπ. αριθµ. 12421/19.10.07
έγγραφο του ∆ηµάρχου Λευκάδας.
Ο ανωτέρω ακολούθως προσέφυγε ενώπιον της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ακύρωση της
υπ. αριθµ. 10863/11.9.07 αίτησης περί ανάκλησης της 9198/2007 Απόφασης ∆ηµάρχου µε την οποία
έγινε δεκτή η από 17.7.2007 αίτηση παραίτησής του. Περαιτέρω, σύµφωνα µε το υπ. αριθµ.
11062/13.12.2007 διοικητική προσφυγή του άρθρου 150 (παρ. 1 περ. β΄) του ∆ηµοτικού Κώδικα (ν.
3463/2006), που άσκησε ο αιτών, παρήλθε άπρακτη η τρίµηνη προθεσµία µέσα στην οποία έδει να
αποφασίσει ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και ως εκ τούτου άσκησε ενώπιον του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών αίτηση ακύρωσης κατά της τεκµαιρόµενης άπρακτης παρέλευσης τριµήνου
σιωπηρής απόρριψης εκ µέρους του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της µε αριθµ.
πρωτ. 11062/13.12.2007 διοικητικής προσφυγής.
Κατ΄ακολουθίαν το Β΄Τµήµα Ακυρωτικής ∆ιαδικασίας του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών εξέδωσε
την υπ. αριθµ. 97/2012 Απόφασή του, σύµφωνα µε την οποία 1) δέχεται την αίτηση ακύρωσης, 2α)
ακυρώνει την τεκµαιρόµενη σιωπηρή απόρριψη του ∆ηµάρχου Λευκάδας της µε αριθµό πρωτ.
10863/11.9.2007 αίτηση ανάκλησης της πράξης αποδοχής της παραίτησης του αιτούντος και 2β) την
τεκµαιρόµενη σιωπηρή απόρριψη του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων της µε αριθµό
πρωτ. 11062/13.12.2007 διοικητικής προσφυγής του άρθρου 150 παρ. 1 περ. β΄του ∆ηµοτικού Κώδικα
του ν. 3463/2006 και 3) και αναπέµπει την υπόθεση στη διοίκηση για νέα νόµιµη κρίση.
Κατά της υπ. αριθµ. 97/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών ο ∆ήµος Λευκάδας δια
της οικονοµικής επιτροπής αυτού αποφάσισε να ασκήσει την από 12.6.12 έφεση ενώπιον του
Συµβουλίου της Επικρατείας και ως εκ τούτου αυτή ήταν η καθοριστική απόφαση της ∆ιοίκησης του
∆ήµου Λευκάδας για τον ως άνω αιτούντα. Συνεπώς ο ∆ήµος Λευκάδας ήταν υποχρεωµένος να
αναµένει την απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας κατά της υπ. αριθµ. 97/2012 Απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και δεν παραµέλησε εις ουδέν, ούτε απαξίωσε την υπ. αριθµ. 97/2012
Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Εν συνεχεία εκδόθηκε η αριθµ. 395/2015 απόφαση του Γ΄ Τµήµατος του Συµβουλίου της
Επικρατείας η οποία απέρριψε την έφεση του ∆ήµου Λευκάδας κατά της αριθµ. 97 /12 Απόφασης του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και η οποία επιδόθηκε στο ∆ήµο Λευκάδας κατόπιν της επαναπρόσληψης
των υπαλλήλων εν γένει της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Περαιτέρω ο ανωτέρω αιτών, µε το αριθµ. πρωτ. 9493/29.5.2015 αίτησή του, ζήτησε να
επανατοποθετηθεί στην επανασυσταθείσα οργανική θέση κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης
κλάδου ΠΕ23 του ∆ήµου Λευκάδας στην οποία είχε διορισθεί (ΦΕΚ 20/2.2.2005, τεύχος Ν.Π.∆.∆.),
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 14 του Ν. 4325/2015
Ο ∆ήµος Λευκάδας απέστειλε προς τον αιτούντα το υπ. αριθµ 9493/29.5.2015 έγγραφό του µε το
σκεπτικό:
Α) Στις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 4325/11.5.2015 περιοριστικά αναφέρονται οι περιπτώσεις
υπαλλήλων που έχουν δικαίωµα επιστροφής στις υπηρεσίες όπου υπηρετούσαν.
Β) Με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ιδίου νόµου, που αφορούν στην επανασύσταση της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας, επανασυστήνονται οι θέσεις εκείνες που είχαν καταργηθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 81 του
Ν. 4172/2013. Η ρύθµιση αυτή αφορά αποκλειστικά και µόνο τους υπαλλήλους της ∆ηµοτικής
Αστυνοµίας που υπηρετούσαν στον ∆ήµο µας στις 23/9/2013 και τέθηκαν σε διαθεσιµότητα
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Γ) Ο Βασίλειος Μιχαηλίδης δεν ήταν υπάλληλος της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας στις 23/9/2013, δεδοµένου
ότι η υπαλληλική του σχέση µε το ∆ήµο Λευκάδας είχε ήδη λυθεί από 2/8/2007 κατόπιν δικής του
αίτησης παραίτησης από την υπηρεσία και εποµένως δεν υπάγεται στις διατάξεις των άρθρων 14 και
19 του Ν. 4325/2015.
Κατά του ως άνω διαβιβαστικού εγγράφου αρ. 9493/29.5.2015 του ∆ήµου Λευκάδας, το οποίο
υπογράφεται από τον ∆ήµαρχο Λευκάδας, πλην όµως το έγγραφο αυτό δεν ήταν Απόφαση ∆ηµάρχου,
ως εκ τούτου έγγραφο εκτελεστό, ασκήθηκε από τον Β. Μιχαηλίδη αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Γ΄
Τµήµατος του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, η οποία εκδικάσθηκε στις 24.2.2017 και αναµένεται
απόφαση.
H υπηρεσία, σύµφωνα µε την από 13.4.2016 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου
Λευκάδας, θεώρησε ότι είναι υποχρεωµένη να περιµένει την συζήτηση της νέας αριθµ. 139/2015
αίτησης ακύρωσης του Βασιλείου Μιχαηλίδη η οποία εκδικαζόταν ενώπιον του Γ΄ Τµήµατος του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και ως στόχο είχει την ακύρωση του δεύτερου αριθµ. 9493/2015 εγγράφου
του ∆ήµου Λευκάδας µε σκοπό την επιστροφή του στην υπηρεσία της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας.
Επίσης η υπηρεσία µας, απέστειλε στο Υπουργείο Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης
δια µέσω της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδος & Ιονίου το υπ. αριθµ.
9196/23.5.2016 έγγραφο, σχετικά µε υπόθεση Βασιλείου Μιχαηλίδη µε το οποίο αιτήθηκε όπως µας
γνωρίσουν τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν προκειµένου να επανενταχθεί ο ανωτέρω στο δυναµικό
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου,
απέστειλε στο Υπουργείο αίτηµα µε το υπ. αριθµ. 10050/4673/16.6.2016 έγγραφο.
Η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας & Ιονίου µε το υπ. αριθµ.
050/4673/16.6.2016 έγγραφο της, αναφέρει τα εξής: «….Κατά την άποψη της υπηρεσίας µας, στην
προκειµένη περίπτωση, εφόσον στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 του Ν.
4325/2015 (ΦΕΚ 47 Α΄) εµπίπτουν µόνο οι υπάλληλοι, οι οποίοι διέθεταν την υπαλληλική ιδιότητα όταν
τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και δη για τους δηµοτικούς αστυνοµικούς στις 23.9.2013, οπότε καταργήθηκε
µε τα άρθρο 81 παρ. 1 του ν. 4172/2013 η δηµοτική αστυνοµία και το προσωπικό της τέθηκε σε
διαθεσιµότητα, οι σχετικές διατάξεις δεν µπορούν να εφαρµοσθούν για τον αναφερόµενο υπάλληλο.
Στον αναφερόµενο θα ήταν δυνατόν, εφόσον κρίνετε ότι κατά το διατακτικό µέρος της υπ. αριθµ. 97/2012
αποφάσεως του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών είναι δυνατή η επαναφορά του ως υπαλλήλου του ∆ήµου
Λευκάδας και συγκεκριµένα ως δηµοτικού αστυνοµικού, να γίνει κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων για την
υποχρέωση της διοίκησης να συµµορφώνεται στο περιεχόµενο δικαστικών αποφάσεων, χωρίς την
επίκληση των άρθρων 14 και 19 του Ν. 4325/2015…»
Περαιτέρω, σύµφωνα µε το υπ. αριθµ. 58/2016 Πρακτικό του Τριµελούς Συµβουλίου του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, το οποίο συνεδρίασε για να εξετάσει την από 21.4.2016 αίτηση του
Βασιλείου Μιχαηλίδη του Σταµατίου, µε τη οποία ζητείται η συµµόρφωση της ∆ιοίκησης προς την
97/2012 Απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κρίθηκε, ότι θα πρέπει να κληθεί ο ∆ήµος
Λευκάδας να συµµορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση εντός τριµήνου από την κοινοποίηση σ αυτόν
του παρόντος πρακτικού, και διεπιστώθη αδικαιολόγητη παράλειψη του ∆ήµου Λευκάδας να
συµµορφωθεί προς την 97/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.
Σε απάντηση ερωτήµατος της υπηρεσίας, η δικηγόρος του ∆ήµου Λευκάδας κα Μαυρέτα
Καρύδη, µε το υπ. αριθµ. 86/26.1.2017 έγγραφό της, λαµβάνοντας υπόψη το πρακτικό ΠΣ58/2016 του
Τριµελούς Συµβουλίου του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών καθώς και την αριθµ. 97/2012 Απόφαση του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, γνωµοδότησε ότι ο ∆ήµος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, να
συµµορφωθεί προς τη δικαστική απόφαση προωθώντας την ως άνω υπόθεση προς συζήτηση στα
αρµόδια προς τούτο όργανα τα οποία θα αποφασίσουν για νέα νόµιµη κρίση σχετικά µε την ανάκληση
της αριθµ. 9198/2.8.2007 (ΦΕΚ 677/τ. Γ΄/29.8.2007) παραίτησης του Βασιλείου Μιχαηλίδη πρώην
υπαλλήλου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Λευκάδας.
Συνοψίζοντας τα ανωτέρω,
Με την 97/2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου ακυρώθηκε η σιωπηρή άρνηση του ∆ήµου Λευκάδας
που συνάγεται από την πάροδο τριµήνου από την υποβολή του αιτήµατος του κυρίου Β Μιχαηλίδη για
την ανάκληση της πράξης αποδοχής παραίτησης του από τον κ ∆ήµαρχο. Το δικαστήριο ανέπεµψε την
υπόθεση προκειµένου να εξετασθεί το αίτηµα του , συνοδευµένο από ιατρικά πιστοποιητικά µε το
δεδοµένο ότι ο ισχυρισµός του κυρίου Μιχαηλίδη ήταν ουσιώδης.
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Ο ∆ήµος συνέδεσε την εκτέλεση της απόφασης µε την έκβαση της έφεσης του στο ΣτΕ που όµως
απορρίφθηκε µε την 395/2015 απόφαση του σε ΣτΕ σε συµβούλιο.
Ο κύριος Μιχαηλίδης υπέβαλλε αίτηµα στην Επιτροπή Συµµόρφωσης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών ,
η οποία και έθεσε προθεσµία στον ∆ήµο για να εκτελέσει την δικαστική απόφαση.
Εισάγεται συνεπώς το ζήτηµα του αιτήµατος ανάκλησης της 9198/2-8-2007 απόφασης του ∆ηµάρχου
Λευκάδας µε την οποία έγινε αποδεκτή η παραίτηση του κυρίου Μιχαηλίδη για τον λόγο ότι κατά την
υποβολή της παραίτησης του δεν είχε αντίληψη της ενέργειας του αυτής , κατά τρόπο που εάν είχε δεν
θα υπέβαλλε αίτηση παραίτησης.
Προς απόδειξη των ανωτέρω ο κύριος Μιχαηλίδης προσκόµισε α) την 445/10-9-2007 ιατρική
γνωµάτευση του καθηγητή και διευθυντή της Γ Νευρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ του Νοσοκοµείου Γ
Παπανικολάου Νικολάου Βλαικίδη, β) την 269/4-6-2007 ιατρική γνωµάτευση του ∆ιευθυντή της Γ
Νευρολογικής Κλινικής του Νοσοκοµείου « Γ Παπανικολάου» Νικολάου Βλαικίδη και γ) την 7206/5-62007 ιατρική γνωµάτευση της Α Ουρολογικής Κλινικής του ΑΠΘ « Γ Γεννηµατάς».
Από τις προσκοµιζόµενες αυτές ιατρικές βεβαιώσεις προκύπτει ότι πράγµατι η δήλωση βούλησης του
κυρίου Μιχαηλίδη , κατά τον χρόνο της υποβολής της δήλωσης παραίτησης του , δεν ήταν απαλλαγµένη
ελαττωµάτων . Από τις ιατρικές αυτές βεβαιώσεις προκύπτει µε ευκρίνεια ότι εάν ήταν απαλλαγµένος
από την ιατρική κατάσταση στην οποία βρέθηκε δεν θα είχε υποβάλλει αίτηση παραίτησης , ενώ δεν θα
υπάρχει κανένα άλλο στοιχείο που να µαρτυρεί περί του αντιθέτου και συνεπώς θα πρέπει να γίνει το
αίτηµα του δεκτό.
Σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 1 του Ν. 3068/02 (ΦΕΚ Α 274/14-11-02) : «Συµµόρφωση της
∆ιοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών
δικαστηρίων στο βαθµό του συµβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν, «…. Το ∆ηµόσιο, οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης και τα λοιπά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
δικαίου έχουν υποχρέωση να συµµορφώνονται χωρίς καθυστέρηση προς τις δικαστικές αποφάσεις και
να προβαίνουν σε όλες τις ενέργειες που επιβάλλονται για την εκπλήρωση της υποχρέωσης αυτής και
για την εκτέλεση των αποφάσεων…»
Β. Σύσταση κενής οργανικής Θέσης
Έχοντας
υπόψη τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 10 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ
143/τ.Α΄/28.6.2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων», ορίζεται
ότι η τροποποίηση του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας γίνεται µε απόφαση του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου η οποία εγκρίνεται µε πράξη του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας ύστερα από γνώµη του
οικείου Υπηρεσιακού Συµβουλίου, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την υπ. αριθµ. 83/2017 Απόφασή του περί «τροποποίησης του
Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Λευκάδας (σχετική η υπ΄ αριθµ. 4/2017 απόφαση
Εκτελεστικής Επιτροπής) » έχει αποφασίσει σε συµµόρφωση προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση,
την πρόβλεψη µίας (1) θέσης ειδικότητας ΠΕ ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. Σύµφωνα µε την υπ. αριθµ.
169/14.2.2017 βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών η δαπάνη που θα προκληθεί για την
κάλυψη της µισθοδοσίας της ανωτέρω θέσης, θα βαρύνει τις πιστώσεις ΚΑ 70.6011 (Τακτικές
Εισφορές) και ΚΑ 70.6051 (Εργοδοτικές Εισφορές) του προϋπολογισµού του ∆ήµου 2017, ενώ για
καθένα από τα επόµενα έτη θα προβλεφθούν οι απαραίτητες πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς
Με βάση τα ανωτέρω εισηγούµαι στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, όπως αποφασίσει θετικά:
σχετικά µε την ανάκληση της αριθµ. 9198/2.8.2007 (ΦΕΚ 677/τ.Γ΄/29.8.2007) παραίτησης του Βασιλείου
Μιχαηλίδη πρώην υπαλλήλου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του ∆ήµου Λευκάδας, σε συµµόρφωση µε το
αριθµ. ΠΣ58/2016 πρακτικό του Τριµελούς Συµβουλίου του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και της αριθµ.
97/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.»
Ακολούθησε συζήτηση µε οµιλίες και τοποθετήσεις µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
Ο κ. Ευστάθιος Βλάχος, στη συνέχεια είπε: Να µπει µια ασφαλιστική δικλείδα ότι ο ίδιος δεν θα ζητήσει
χρήµατα για το χρονικό διάστηµα των 10 ετών που δεν προσέφερε καµία υπηρεσία στον ∆ήµο.
Ο κ. ∆ήµαρχος στη συνέχεια είπε: Να µπει ένα παράρτηµα που θα καταδεικνύει την πολιτική µας
βούληση για τη µη διεκδίκηση αναδροµικών, κατά την δεκαετία 2007-2017 στην οποία δεν προσέφερε
καµία υπηρεσία στον ∆ήµο.
Να µπει στην απόφαση ότι αναγνωρίζεται ότι ο ανωτέρω από τότε που παραιτήθηκε δεν προσέφερε
καµία υπηρεσία στο ∆ήµο.
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Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ της εισήγησης όπως διαµορφώθηκε, ψήφισαν είκοσι έξι (26) δηµοτικοί σύµβουλοι.
Λευκό ψήφισαν τέσσερις (4) οι κ.κ. Καββαδάς Θωµάς, Φρεµεντίτης Χριστόφορος, Γαρύφαλλος
∆ηµήτριος και Κούρτης Φίλιππος.
Μετά τα παραπάνω, το ∆ηµ. Συµβούλιο, κατά πλειοψηφία αποφασίζει:
Την ανάκληση της αριθµ. 9198/2.8.2007 (ΦΕΚ 677/τ.Γ΄/29.8.2007) απόφασης ∆ηµάρχου,
αποδοχής παραίτησης του Βασιλείου Μιχαηλίδη πρώην υπαλλήλου της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του
∆ήµου Λευκάδας, σε συµµόρφωση µε το αριθµ. ΠΣ58/2016 πρακτικό του Τριµελούς Συµβουλίου του
∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και της αριθµ. 97/2012 απόφασης του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών.»
Ο ανωτέρω, Βασίλειος Μιχαηλίδης, από την ηµεροµηνία παραίτησής του µέχρι σήµερα, δεν
προσέφερε καµία υπηρεσία στον ∆ήµο.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 120/2017.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
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