ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 6/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 43/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 10 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 4369/6-3-2015 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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Χαλικιάς Ευάγγελος (1ο αναπληρ.)
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
6. Σταµατέλου ∆ήµητρα
7.
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σέρβος Κων/νος
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου, για παράσταση και εκπροσώπηση
του ∆ήµου, κατά Σπυρίδωνος Κουκουλιώτη και κατά της αρ. 301/2012 απόφασης του Τριµελούς
∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών, κατά τη δικάσιµο
στις 13-3-2015, ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ΄ αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Μαυρέτα Καρύδη, δικηγόρος του ∆ήµου

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Περιήλθε εις γνώση µας η απο 20-02-2013 και αριθµό κατάθεσης 6/27-2-2013 έφεση του
Σπυρίδωνος Κουκουλιώτη, που στρέφεται εναντίον του ∆ήµου Λευκάδας και κατά της αριθ'
301/2012 οριστικής απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και
απευθύνεται ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών έχει προσδιορισθεί να δικασθεί δε
κατά την συνεδρίαση της 13ης Μαρτίου 2015.
Στην ως άνω έφεση µεταξύ άλλων επάγονται τα ακόλουθα:
Κατά της Πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λευκάδας, και ήδη ∆ήµου Λευκάδας ως καθολικού
διαδόχου αυτής, άσκησε ο Σπυρίδων Κουκουλιώτης την απο 23/11/2009 αγωγή του, ενώπιον του
Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου, µε την οποία ζητούσε να του καταβάλλει ο ∆ήµος
Λευκάδας το συνολικό ποσό των 275.600 ευρώ νοµιµοτόκως σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων
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105 και 106 ΕισΝΑΚ για παράνοµες πράξεις και παραλείψεις των οργάνων του αντιδίκου, κατά την
διαδικασία έκδοσης και ανάκλησης της υπ'αριθ' 404/27/9/2006 αναθεώρησης οικοδοµικής άδειας.
Επι της ως άνω αγωγής του εκδόθηκε η εκκαλούµενη υπ'αριθ'301/2012 απόφαση
του
Πρωτοβάθµιου ∆ικαστηρίου , η οποία απέρριψε την αγωγή του ως αβάσιµη.
Περαιτέρω αυτός διαµαρτύρεται και προβάλει λόγους εφέσεως οι οποίοι είναι µεταξύ άλλων οι εξής:
∆ιότι εσφαλµένα η εκκαλουµένη δέχθηκε ότι η ζηµία που υπέστην εκ της αποδεδειγµένης
παράνοµης συµπεριφοράς της ∆ιοίκησης καταλαµβάνει τα χρονικά διαστήµατα 27-9-2006 έως 2311-2006 και 16-4-2007 έως 10-5-2007, διότι ορθά εκτιµούσε τα αποδεικτικά στοιχεία που τέθηκαν
υπόψη της και δη το γεγονός ότι τα πρακτικά της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Επιτροπής της
ΕΠΑΕ µε τα οποία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις του δήθεν επι της υπ'αριθ'2383/24-5-2007 απόφασης
της ΕΠΑΕ Λευκάδας, µε την αιτιολογία ότι η οικοδοµική του άδεια δεν είναι σύµφωνη µε τις διατάξεις
του προαναφερόµενου Π.∆, ήτοι µε τη διάταξη της παρ.14 του άρθρου 1, δηλαδή µε µη υφιστάµενη
διάταξη η οποία στερείται νοµικής ισχύς, θα έπρεπε να κάνει δεκτό τον ισχυρισµό του ότι η ζηµία που
υπέστην εκ των παράνοµων ενεργειών και παραλείψεων της ∆ιοίκησης άρχεται απο τον Μάιο του
2007 έως και την άσκηση της υπο κρίση αγωγής.
∆ιότι κατά παράβαση των συνταγµατικώς κατοχυρωµένων αρχών της χρηστής διοίκησης και της
δικαιολογηµένης εµπιστοσύνης του πολίτη, το Πρωτοβάθµιο ∆ικαστήριο δέχθηκε ότι παράνοµη
παράλειψη της πολεοδοµίας της Λευκάδας , η οποία συνοµολογείται απο τα ίδιαν όργανά της δήθεν
δε του προκάλεσε οιαδήποτε ψυχική ταλαιπωρία, τουλάχιστον όχι µεγαλύτερη απο αυτή που
βασανίζει καθέναν διοικούµενο, ο οποίος περιµένει την έγκριση της υπόθεσης του απο την εκάστοτε
αρµόδια υπηρεσία, καθόσον το γεγονός ότι απο τον Μάιο του 2007 έως και την άσκηση της υπο
κρίση αγωγής (Νοέµβριος 2009),η υπόθεσή του εξ αποκλειστικής υπαιτιότητας των αργάνων της
Πολεοδοµίας Λευκάδας έχει καταστεί εκ νέου εκκρεµής, δε µπορεί σε καµµία περίπτωση
ευνοµούµενου κράτους δικαίου να θεωρείται ότι συνιστά εύλογη ταλαιπωρία.
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ
Ζητώ να χορηγηθεί εντολή στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη να παρασταθεί κατα
την άνω δικάσιµο της 13ης-3-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο και να
αποκρούσει την αριθ' κατάθεση 6/27-2-2013 έφεση του Σπυρίδωνος Κουκουλιώτη, που στρέφεται
κατά της αριθ'301/2012 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου και κατά
του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών και εν
πάσει περιπτώσει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.»
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, οµόφωνα αποφασίζει:
Την χορήγηση εντολής στη δικηγόρο του ∆ήµου Λευκάδας Μαυρέτα Καρύδη, να παρασταθεί
κατα την άνω δικάσιµο της 13ης-3-2015 ή σε οποιαδήποτε άλλη µετ' αναβολή ή µαταίωση δικάσιµο
και να αποκρούσει την αριθ' κατάθεση 6/27-2-2013 έφεση του Σπυρίδωνος Κουκουλιώτη, που
στρέφεται κατά της αριθ'301/2012 απόφασης του Τριµελούς ∆ιοικητικού Πρωτοδικείου Μεσολογγίου
και κατά του ∆ήµου Λευκάδας και απευθύνεται ενώπιον του Τριµελούς ∆ιοικητικού Εφετείου Πατρών
και εν πάσει περιπτώσει να υποστηρίξει τα νόµιµα συµφέροντα του ∆ήµου Λευκάδας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 43/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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