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ΔΙΟΙΚΙ{ΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΜΗΜΑΒ,

ΤΡΙΜΕΛΕΣ

ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(ΑτρþτικÞò διαδικασßαò)

ΣυνÞλθε στιò 14 Νοεμβρßου 2001, με μÝλτº τουò: Μαρßα Κüκοτα,

Πρüεδρο Εφετþν Δ-Δ., ΚωνστανπτηÜ Μαργαρßτη, ΧαρÜλαμπο ΛαπÜκη,

ΕφÝτεò Δ.Δ. και με γραμματÝα την ΙωÜγνα ΖηργÜνου, δικαστικÞ"

υπÜλληλο )

για να δικÜσει τι1ν απü 21-9,2αΙ1 αßτηση αναστολÞò,

τηò Ανþνυμηò εταιρεßαò «νΟDΑFΟΝΕ-Γ[ΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝγλ,{Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΙ{ΛΕΓΙΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ»>, (üπωò μετονομÜσττικε

η «ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΛΔΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Τ}ΙΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ», ΦΕΚ Βα4/2α02) που εδραηει στο ΧαλÜνδρι

ΑττικÞò (οδüò ΤζαβÝλλα αρ.1-3)

κατÜ του ΔÞμου Βüλου (Διεýθυνση Πολεοδομßαò-ΔημοτιιÞ

Ενüτητα Βüλου).

Αwßγραφο fηò αßτησººò αναστολÞò κοlνοποrÞθη«υ με την επιμÝλεια

τηò αιτοýσαò, σýμφωνα με την πρÜh τηò ΠροßσταμÜηò του

Δικαστηρßου σττ1 Διευθυνση Πολεοδομßαò-ΔτlμοτικÞ Ενüτητα Βüλου του

ΔÞμου Βüλου, για να παρÜσχει σχετικÝò πληροφορßεò σε προθεσμßα

πÝντε (5) ημερþν, οι οποßεò και παρασχÝθηκαν,

¾στερα απü αυτÜ, το ΔικαστÞριο, ωò Συμβοýλιο, αφοý
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, ζηÞμα"α που προτòýπτουν κα1 ανÝπτυξε τη γνþμη του γι' αυτÜ kcι1 \$#","ßarr_,Ξ

μελÝτησε α,ß δικογραφßα καθþò και τιò σχετικÝò διατÜξειò ,' '""-*:l'-,-

αποφασßζει τα εξÞò:

1 Ε,J"rδÞ, μr -l" «ρ*ü,

καταβλÞθηκε το νüμιμο παρÜβολο (βλ. το 11213Β0, ΣειρÜò Α', ειδικü

Ýντυπο παραβüλου το¼ Δημοσßου),

εκτÝλεση: α),τηò απü 28ΙOºΙΖ011 απüφασηò τηò ΕπιτροπÞò Κρßσεωò

ΑυθαιρÝτων τιºò παρ, 4 του Üρθ. 4 του Π.Δ. 267Ι1998 τηò Διε"υθυν_σηò

Πολεοδομßαò ΔÞμου Βüλου (ΔημοτικÞ Ενüτητα Βüλου), με την οποßα

και ΛουwÝιιη στον Αγ. Γεþi Βüλου και αφετÝρου

κατασκευÞò. ΚατÜ τηò απüφασηò αυÞò, η αιτοýσα Ýχει ασκÞσει την απü

20/9/2011 (υπ' αρ. κατ. 296Ι26-9-2011) αßτηση αròüρωσηò, τια την

εκδßκαση τηò οποßαò δεν Ýχει ορισθεß ακüμη δικÜσιμοò

2,ΕπειδÞ, η κρινüμενη αßτηση, κατÜ το μÝροò που αφορÜ ,ηυ

αναστολÞ εκτÝλεσηò τηò παραπÜνω δεýτερηò πρÜξηò, εßναι απαρÜδεκτη,

αφοý η πρÜξη αυτÞ στερεßται εκτελεστü,Γηταò καθüσον συνιστÜ πρÜξη

εκτÝλεσηò (Ε.Α. ΣºΕ 238/Ι99Β),

και διιßÞρησηò τηò αυθαßρετηò
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2Ο'φýλλο τηò απüφασηò Β3/201ß

3.ΕπειδÞ, το Üρθρο 52 του Π.Δ. 18/1989 (ΦΕΚ 8 Α'), üπωò

αντικαταστÜθηκε απü το Üρθρο 35 του Ν.272111999 (ΦΕΚ 112, Α'),

εφαρμüζεται δε αναλüγωò και επß των εκδικαζομÝνων απü τα ΔιοικητικÜ

Εφετεßα ακυρωτικþν διαφορþν, σýμφωνα με την παρ, 1 του Üρθρου 4

του Ν. º02/ 1,gºº (ΦΕΚ 26Β, Α'), ορßζει üτι: «1. Αν υποβληθεß αßτηση

ακυρþσεωò ενþπιον του Τυμβουλßου τηò Ετηκρατεßαò, ο αρμüδιοò

Υπουργüò και επß νομικþν προσþπων δημοσßου δικαßου το ανþτατο

διοικητικü üργανü τουò 1_ιπορεß" μετÜ ατü αßτηση εκεßνου που Üσκησε

αßτηση ακιτρþσεωò, να διατÜξει την αναστολÞ ετεÝλεσηò τηò

προσβαλλüμεγηò πρÜξηò. 2. ΕπιτροττÞ που συγκροτεßται κÜθε φορÜ απü

τον Πρüεδρο του Συμβουλßου .., και απαρτßζεται απü τον ßδιο... ¸ον

,^^.ιεισηπÞ τηò υπüθεσηò κι Ýνα σýμβουλο, μπορεß, μετÜ απü αßτηση

εκεßνου rcou Üσκισε τÞν αß,εηση ακυρþσεωò, να αναστεfüει την εκτÝλεση

τηò προσβα2ιλüμειτηò πρÜξηò, με συνοπττκÜ αιτιολογÞμÝνη απüφααι, Þ

οποßα εκδßδεται σε συμβοýλιο ... 6. Η αßτηση αναστολÞò γßνεται δεκτÞ,

üταν κρßνεται üτι η Üμεση εκτÝλεση τηò προσβαλλüμηηßò πρÜξηò θα

προκαλÝσει στον αιτοýντα βλÜβη ανεπανüρθrrη Þ δυο-χερþò

επανορθþσιμη σε περßπτωση ε-υδοκßμιησηò τηò αιτÞσεωò ακυρþσεωò. Η

αßτηο*η üμιοò μτπορεß να απορριφθεß, αν κατÜ ττ1 στÜθμιση τηò βλÜβηò του

αποýντοò, των συμφερüντων τρßτων και του δημüσιου συμφÝροντοò

κρßνεται üτι οι αρ,,τητικÝò συνÝπειεò απü την αποδοχÞ θα Þταν

σοβαρüτερεò απü την ωφÝλεια του αιτοýντοò . º , ΕÜν η ΕπιτροτòÞ εκτιμÜ

üτι η αßτηση ακυρþσεωò εßναι προδÞλωò βÜσιμη, μπορεß να δεχθεß την

αßτηση αναστολÞò, ακüμη και αν η βλÜβη του αιτοýντοò απü την Üμεση

εκτÝλεση τηòπροσβαλλüμενηò πρÜξηò δεν κρßνεται ωò ανεπανüρθωτη Þ

δυσχερþò επανορθþσιμη. Αντßθετα, η αßτηση αναστολÞò μπορεß να

απορριφθεß ακüμη και σε περßπτωση ανεπαγÞρθω,ττιò Þ δυσχερþò
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επανδρθþσιμτιò βλÜβηò, αν η ΕπιτροÞ εκτιμÜ üο η αßτηση ακυρþσεωò

εßναι προδÞλωò απαρÜδα<τη Þ προδÞλωò αβÜσιμη ...».

4. ΕπειδÞ, στην προκεßμειτη περßπτωση, απü τα στοιχεßα ττlò

δικογραφßαò προκýπτουν τα εξÞò: Με την σιτü 16-5-2011 Ýκθεση

αυτοψßαò των αρμοδßων υπαλÞλων τηò Διεýθυνσηò Πολεοδομßαò του

ΔÞμου Βüλου (ΔημοτικÞ Ενüτητα Βüλου), χαραlσηρßσηκε ωò

αυθαßρετη και κατεδαφιστÝα η τοποθÝτηση απü την αιτοýσα μετα}λικοý

κιβωτßου εγκαταστÜσεων,, καθþò και κατασκευþν σε σχÞμα

κατηιοδÜχου, που δεν Ýχουν τη χρÞση κατηιοδüχου, αλλÜ

χρησιμοποιοýνται ωò κÜλυμμα εγκαταστÜσεων στο δþμα ττlò οικοδοFτÞò,

που βρßσκεται στη συμβολÞ των οδþν Ανακασßαò κα1 ΛουντÝμη στον

Αγ. Γεþργιο Βüλου. Εrrßσηò, καθορßστηκαν τα πρüστιμα ανÝγερσηò και

δrο"Þρηοηò τηò αυθαßρεπlò α¼τººò κατασκευÞò στα ποσÜ των 1.000 ευρþ

και 500 ευρþ, αντιστοßχωò. ΚατÜ τηò Ýκθεσηò αυτÞò, η αιτοýσα Üσκησε

την Lτε αρ. πρωτ. 33g6/2a11 ÝνστασÞ τηò, η οποßα απορρßφθηκε με την

απý 28Ιº/2011 απüφαση τηò ΕπιτροπÞò του Üρθρου 4 ταρ.4 του Π.Δ.

26º/Ι998, με την αιτιολσγßα üτι ωò προò την κατασκsυÞ σε σχÞμα

καΖwοδüχου, αυτÞ δεν λειτουργεß ,ò τÝτοιου εßδουò, αλλÜ

χρησιμοποιεßται ωò περßβλημα κεραßαò κινητÞò ττlλεφωνßαò, σýμφωνα

με τα αρ. 16 και 22 του ισχ3ßοντοò ΓΟΚ και Φò προò τα πρüστιμα, τα

διατÞρησε στα ποσÜ που εßχαν καθοριστεß αρχικþò

5.ΕπειδÞ, η αιτοýσα προβÜλλει.üτι η αßτηση ακýρωσηò που Ýχει

ασκÞσει κατÜ τηò ωò Üνω απüφασηò ηò ΕπιτροπÞò εßναι προδÞλωò

βÜσιμιη, καθüσον, στην προκεßμενι1 περßπτωση, η απüφαση τηò

ΕπιτροτÞò εßναι μη νüμιμη και ακι)ρωτÝα, αφοý στερεßται ειδικÞò και
επαρκοýò αιτιολογßαò. Ο ανωτÝρω λüγοò, üμ.ò, ακιτρþσεωò τηò

προσβαλλüμενηò αποφÜσεωò, τη βασιμüτητα του οποßου υποστηρßζει η
αιτοýσα, δεν παρßσταται ωò προδÞλωò βÜσιμοò.
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3Ο φýλλο ττlò απüφαση ò83Ι2011

6. ΕπειδÞ, περαιτÝρω, η αποýσα, προβÜλλει, μεταξý Üλλων, üτι
εÜν κατεδαφισθεß ο σταθμüò ,τηò θα υποστεß τερÜστια και ανεπανüρθωτη

βλÜβη λüγω: α) ¸ηò απþλειαò τηò υπÜρχουσαò πελατεßαò, που θα

στραφεß, μετÜ βεβαιüτηταò, κατÜ τον ισχυρισμü τηò, στιò ανταγωνιστικÝò

εταιρεßεò κιγητÞò ττlλεφωνßαò και β) τηò αδυναμßαò βελτßωσηò τηò
ποιüτηταò των παρεχομÝνων υττηρεσιþν τÞζ, Þ οποßα συνεπÜγεταò üπωò
ισχυρßζεται, τη δυσφÞμισÞ τηò και τη μÝγιστη ηθικÞ βλÜβη τηò, ενþ,
εξÜλλου, μεγÜλη θα εßναι και η οικονομιÞ ζημßα τÞò. οι λüγοι üμωò
αυτοß κρßνονται απορριπτÝοι, αφοý δεν αποδεικγýεται απü κÜποιο
στοιχεßο üτι η εκτÝλεση τηò προσβαλλüματηò με την αßτηση ακυρþσεωò

πρÜξηò θα Ýχει ωò ο*υνÝπεια την αδυναμßα βελτßωσηò των παρεχομÝνων

υτπlρεσþν τηò και τη δυσφÞμισÞ τηò, ενþ εξÜλλου η απþλεια τιßò
πελατεßαò τηò δεν αποτελεß λüγο χορÞºησηò τηò αποýμειπlò αναστολÞò,
αφοý με την τελευταßα σκοπεßταò κατÜ νüμο, η προστασßα τηò
υπÜρχουσαò και üχι μελλοντικÞò κατÜστασηò. ΕξÜλλου, μüνη η
οικονομικÞ ζημßο, την οποßα επικαλεßται η αιτοýσα, δεν συνιστÜ

ανεπανüρθr"η βλÜβη, η οποßα να δικαιολψεß τη χορÞ¾ηση τηò
αιτοýμενηò αναστοÞò, εφüσον μÜλιστα η ßδια δεν ισχυρßζεται üτι η
οικονομικÞ αυτÞ ζημßα θα επιφÝρει κλονισμü τηò επιχεßρησÞò τηò (βλ.

και Ε.Α. ΣτΕ 1Β1/2001 , 208/2000, Δ.Εφ, Αθηνþν, ωò Συμβοýλιο,
220/200º, Δ,Εφ. ΛÜρισαò, ωò Συμβοýλιο, 44/20Ι0, κ.α,).

º. ΕπειδÞ, κατ' ακολουθßαν τοýτων, η κρινüμενη αß,τηση πρÝπει να
απορριφθεß και να διαταχθεß η υπÝρ του Δημοσßου κατÜπτωση του

παραβüλου, που καταβÞθηκε, κατ' Üρθρο 36 παρ, 4 του Π.Δ. l8/1989,

ΠεραιτÝρω, εκτιμωμÝνων των περιστÜσεων, πρÝπετ να απαλλαγεß η
αποýσòι τηò δικαστικÞò δαπÜνηò του καθ' ου ΔÞμου (αρ. 39 παρ. 1 Π.Δ,

ß 8/1 9Β9),



Η ΓΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΟΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΖΗΡΓΑΝΟΥ

ΑκριβÝò αντφραφο

ΛÜοισα <"6,1 ,λοΙΖ


