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ΣτΕ 2304/2016 [Αυθαίρετη διαφημιστική πινακίδα]
Περίληψη
-Με τις διατάξεις του ν. 2946/2001 θεσπίζονται κανόνες, οι οποίοι, όπως προκύπτει
και από την εισηγητική έκθεση του νόμου αυτού, αποσκοπούν αφ’ ενός στην ρύθμιση
του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της ελευθερίας εκφράσεως στο πεδίο της
διαφημίσεως, η οποία ασκείται σε υπαίθριους χώρους και, αφ’ ετέρου στην προστασία
του πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος και, γενικότερα, του χώρου από τις
υπαίθριες διαφημίσεις, καθώς και στην ασφάλεια κατά την κυκλοφορία πεζών και
οχημάτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές καθορίζονται οι όροι για τη χορήγηση
από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου βαθμού για κάθε
διαφήμιση που προβάλλεται και για κάθε ειδικό πλαίσιο που τοποθετείται στους
χώρους, της περιφερείας του, όπου επιτρέπεται η τοποθέτησή τους, κατόπιν
τηρήσεως ειδικής διαδικασίας για την έκδοση της άδειας αυτής και καθιερώνεται
σύστημα επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις παραβάσεως των θεσπιζόμενων
ουσιαστικών κανόνων στις οποίες περιλαμβάνονται η απομάκρυνση άνευ αδείας
διαφημιστικών πλαισίων, διαφημίσεων και επιγραφών, με απόφαση είτε του Γενικού
Γραμματέως Περιφερείας, στις οριζόμενες από τις διατάξεις αυτές περιπτώσεις είτε
του Δημάρχου, σε κάθε άλλη περίπτωση και η επιβολή προστίμου με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου ετελέσθη η
παράβαση. Τόσο οι διοικητικές πράξεις που αποσκοπούν στην ρύθμιση του τρόπου
ασκήσεως του δικαιώματος της διαφημίσεως όσο και οι πράξεις επιβολής διοικητικών
κυρώσεων για τοποθέτηση αυθαιρέτου διαφημιστικής πινακίδος ή επιγραφής
εκδίδονται βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαίθριου
διαφημίσεως και όχι βάσει των γενικών διατάξεων που διέπουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη νόμιμη ανέγερση κτισμάτων ή κατασκευών.
-Η προσβληθείσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου απόφαση, η οποία εξεδόθη
δυνάμει των γενικών διατάξεων του άρθρου 4 του πδ 267/1998 που αφορούν την
διαδικασία χαρακτηρισμού κατασκευών ως αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων και όχι
δυνάμει των εφαρμοζόμενων, αποκλειστικώς ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001,
ερείδεται επί εσφαλμένης νομικής βάσεως. Για τον λόγο δε αυτόν, αυτεπαγγέλτως
εξεταζόμενο ως αναγόμενο στο νόμιμο έρεισμα της προσβληθείσης με την αίτηση
ακυρώσεως πράξης, ορθώς ει και επί άλλη αιτιολογία, το Διοικητικό Εφετείο ακύρωσε
αυτήν, οι δε λόγοι εφέσεως που πλήσσουν την αιτιολογία της εκκαλουμένης
αποφάσεως πρέπει να απορριφθούν προεχόντως ως αλυσιτελείς.
Πρόεδρος: Κ. Σακελλαροπούλου
Εισηγητής: Ρ. Γιαννουλάτου
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Βασικές σκέψεις
2. Επειδή, με την έφεση αυτήν ζητείται η εξαφάνιση της 897/2007 αποφάσεως
του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την οποία, κατ’ αποδοχήν αιτήσεως
ακυρώσεως της εφεσιβλήτου εταιρείας ακυρώθηκε η 39/10/20.10.2005
απόφαση της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων της Διευθύνσεως
Πολεοδομίας του εκκαλούντος Δήμου. Με την απόφαση αυτήν είχε απορριφθεί
ένσταση της εφεσιβλήτου κατά της 6/10915/49693/17.05.2005 εκθέσεως
αυτοψίας της ιδίας Υπηρεσίας, με την οποία είχε χαρακτηρισθεί αυθαίρετη και
κατεδαφιστέα η τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδος στο δώμα κτιρίου επί
της οδού Μιχαλακοπούλου 162 και Φαραντάτων εντός της περιφερείας του
εκκαλούντος Δήμου και είχαν επιβληθεί τα πρόστιμα ανεγέρσεως και
διατηρήσεως αυτής.
3. Επειδή, νομίμως εχώρησε η συζήτηση της υποθέσεως παρ’ ότι η καθ’ ης η
έφεση εταιρεία δεν παρέστη, εφ’ όσον, όπως προκύπτει από το ευρισκόμενο
στον φάκελο αποδεικτικό επιδόσεως της επιμελητού του Δικαστηρίου Ελ. Κώη,
αντίγραφα της κρινομένης εφέσεως και της πράξεως του Προέδρου του
Τμήματος περί ορισμού εισηγητού και δικασίμου είχαν νομοτύπως επιδοθεί σε
αυτήν.
4. Επειδή, η προσβληθείσα ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου απόφαση είχε
εκδοθεί δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 22 του Γενικού Οικοδομικού
Κανονισμού [ΓΟΚ/1985] (ν. 1577/1985, Α΄ 210) και του π.δ. 267/1998 (Α΄ 195)
περί αυθαιρέτων κατασκευών και, ως εκ τούτου, η κρινομένη έφεση ανήκει
στην αρμοδιότητα του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας [βλ. ΣΕ
552/2008].
5. Επειδή, με τις διατάξεις του ν. 2946/2001 «Υπαίθρια διαφήμιση, Συμπολιτείες
Δήμων και Κοινοτήτων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 224), όπως ετροποιήθη με
τον ν. 3212/2003 (Α΄ 308) και ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ορίζονται τα
εξής: Άρθρο 1 “Στην έννοια της υπαίθριας διαφήμισης κατά το νόμο αυτόν,
περιλαμβάνεται η υπαίθρια και δημόσια προβολή με κάθε τρόπο και μέσο,
μηνυμάτων κάθε μορφής, για την προώθηση εμπορικών και επαγγελματικών
σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων 2. Υπαίθριες διαφημίσεις κατά την
παραπάνω έννοια συνιστούν ιδίως: α. Οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές
ή φωτιζόμενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφημίσεις σε: αα)
Κοινόχρηστους, δημοτικούς ή κοινοτικούς χώρους και ββ) Σε ιδιωτικά κτίρια ή
οικόπεδα β. Οι διαφημίσεις από τον αέρα, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο γ. Οι
διαφημίσεις σε χώρους σιδηροδρομικών, λιμενικών και αεροπορικών σταθμών,
σε στάδια και γήπεδα, σε οχήματα σιδηροδρόμων, τροχιοδρόμων,
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων και κάθε τύπου δημόσιας χρήσης οχημάτων ή
στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων
αναμονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε
περίπτερα”. Άρθρο 5 “1. Για την υπαίθρια διαφήμιση απαιτείται προηγούμενη
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άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της
Κοινότητας, ύστερα από αίτηση που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία
για τον προσδιορισμό του τέλους και προηγούμενη καταβολή του τέλους
διαφήμισης... . Άδεια η οποία χορηγείται με απόφαση του Δημάρχου ή
Προέδρου της Κοινότητας απαιτείται επίσης για την τοποθέτηση πλαισίων
από τον διαφημιστή ή τον διαφημιζόμενο. Για την έκδοσή της προηγείται
έλεγχος των αρμόδιων οργάνων του Δήμου ή της Κοινότητας, τα οποία
εξετάζουν αν τα πλαίσια πληρούν τις προδιαγραφές, οι οποίες ορίζονται στις
κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8 του
άρθρου 3. ...”, Άρθρο 6 “1. Οι επιγραφές με τις οποίες προσδιορίζεται η θέση,
η διεύθυνση, η ιδιότητα ή η επαγγελματική δραστηριότητα φυσικού προσώπου,
ή η επωνυμία και το αντικείμενο δραστηριότητας, ενώσεως φυσικών
προσώπων ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου γράφονται
υποχρεωτικώς στην ελληνική γλώσσα. Επιτρέπεται επιπρόσθετη αναγραφή της
επιγραφής σε άλλη γλώσσα με μικρότερα στοιχεία. 2. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Χωροταξίας,
Περιβάλλοντος και Δημόσιων Έργων και Πολιτισμού, καθορίζονται οι
προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές και η διαδικασία τοποθέτησης των επιγραφών
σε κτίρια και κοινόχρηστους χώρους, καθώς και η μορφή του περιεχομένου
τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. Με την απόφαση αυτή, μπορεί να ορίζεται
ότι για την τοποθέτηση επιγραφών, απαιτείται προηγούμενη άδεια του Δήμου
ή της Κοινότητας, εφόσον οι διαστάσεις τους υπερβαίνουν ορισμένο μέγεθος ή
έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο και να καθορίζεται ο τρόπος και τα αρμόδια
όργανα ελέγχου. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις της απόφασης αυτής,
τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου και τις διατάξεις της παρ. 3 του
άρθρου 11, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους διακοσίων χιλιάδων έως δύο
εκατομμυρίων (200.000 - 2.000.000) δραχμών, ανάλογα με τις περιστάσεις και
τη βαρύτητα της παράβασης, υπέρ του Δήμου ή Κοινότητας. Για την επιβολή
και την είσπραξη του ανωτέρω προστίμου, εφαρμόζονται αναλόγως οι
διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8. 3...”. Άρθρο 8 “1. Στους διαφημιστές,
καθώς και σε όσους μισθώνουν και εκμεταλλεύονται χώρους υπαίθριας
διαφήμισης επιβάλλεται πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις επόμενες
παραγράφους σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού,
καθώς και των κατ’ εξουσιοδότησή του εκδιδόμενων κανονιστικών πράξεων.
2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού
Συμβουλίου, στα διοικητικά όρια του οποίου τελέστηκε η παράβαση, ή του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας σε περίπτωση που η παράβαση τελέστηκε
κατά μήκος των εθνικών οδών, του σιδηροδρομικού δικτύου, των
αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους
των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.). Το πρόστιμο εισπράττεται
σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων και
αποδίδεται στον οικείο Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, ή, προκειμένου για το πρόστιμο που
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έχει επιβληθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας, στο Ταμείο
Εθνικής Οδοποιΐας. 3. Το ύψος του προστίμου ανέρχεται από πεντακόσιες
χιλιάδες (500.000) δραχμές μέχρι δέκα εκατομμύρια (10.000.000) δραχμές και
επιβάλλεται αναλόγως με τις περιστάσεις. 4... 5. Πρόστιμο κατά τα οριζόμενα
στις προηγούμενες παραγράφους επιβάλλεται και σε βάρος των
διαφημιζομένων, στις περιπτώσεις που προβάλλεται υπαίθρια διαφήμιση εκτός
των χώρων που έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος για
την προβολή της”. Άρθρο 9 “Η αφαίρεση των παράνομων διαφημιστικών
πλαισίων και διαφημίσεων και των παράνομων επιγραφών γίνεται με την
επιφύλαξη των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 8, με απόφαση του
Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας ή από υπάλληλο της Περιφέρειας που
εξουσιοδοτείται από το Γενικό Γραμματέα για παράνομα πλαίσια, διαφημίσεις
και επιγραφές κατά μήκος των εθνικών και επαρχιακών οδών και εντός των
ζωνών απαγόρευσης..., κατά μήκος του σιδηροδρομικού δικτύου, των
αυτοκινητοδρόμων, των οδών ταχείας κυκλοφορίας, καθώς και στους χώρους
των σταθμών εξυπηρέτησης αυτοκινήτων (Σ.Ε.Α.) ή με απόφαση του Δημάρχου
ή του Προέδρου της Κοινότητας σε κάθε άλλη περίπτωση. Η απόφαση
εκδίδεται αφού προηγουμένως γίνει διαπίστωση της παράβασης και συνταχθεί
σχετική πράξη αυτοψίας από τα αρμόδια όργανα. Σε περίπτωση
επανατοποθέτησης των αφαιρούμενων υπαίθριων διαφημίσεων ή επιγραφών ή
των πλαισίων τους, είτε με την ίδια είτε με άλλη μορφή, η αφαίρεσή τους
γίνεται με βάση την αρχική πράξη και δεν απαιτείται η έκδοση νέας πράξης. 2.
Μετά την κοινοποίηση της αποφάσεως της προηγούμενης παραγράφου, ο
Δήμος, η Κοινότητα ή η Περιφέρεια, κατά περίπτωση, υποχρεούνται να
αφαιρέσουν με συνεργεία τους τις παράνομες υπαίθριες διαφημίσεις ή
επιγραφές ή και τα παράνομα πλαίσια και υποστηρίγματα των διαφημίσεων,
ανεξάρτητα από το ιδιοκτησιακό καθεστώς του χώρου στον οποίο
συντελέστηκε η παράβαση, ανεξάρτητα από την επιβολή προστίμου και χωρίς
να δημιουργείται καμία ευθύνη των ανωτέρω και των οργάνων τους για την
τύχη των αφαιρούμενων διαφημίσεων, κατασκευών και υλικών ή επιγραφών.
3... 4. Αν ο Δήμος ή η Κοινότητα ή η Περιφέρεια δεν διαθέτουν συνεργεία για
την αφαίρεση, μπορούν να αναθέτουν την εκτέλεσή της σε ιδιώτη … 5. Οι
δαπάνες αφαίρεσης, οι δαπάνες αποκαταστάσεως του χώρου και κάθε άλλη
συναφής με την αφαίρεση δαπάνη, καταλογίζονται σε βάρος των υπαιτίων με
απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ε.Δ.Ε. 6. Κατά της αποφάσεως της παραγράφου 1 επιτρέπεται προσφυγή από
τον καθ’ ου η απόφαση, μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την κοινοποίησή της,
ενώπιον του αρμόδιου κατά τόπο Διοικητικού Εφετείου, η οποία επιδίδεται
μέσα στην ίδια προθεσμία, με επιμέλεια του προσφεύγοντα στο Δήμο, την
Κοινότητα ή την Περιφέρεια που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση,
διαφορετικά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προθεσμία και η άσκηση της

4/7

Νόμος και Φύση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
https://nomosphysis.org.gr

προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης. 7. Η
συζήτηση της προσφυγής προσδιορίζεται υποχρεωτικά μέσα σε ένα μήνα από
την κατάθεσή της και η σχετική απόφαση δημοσιεύεται μέσα σε δέκα ημέρες
μετά τη συζήτηση. 8. Πλαίσια και διαφημίσεις που τοποθετούνται σε
δημοτικούς, κοινοτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που δεν καθορίσθηκαν για
την προβολή υπαίθριας διαφήμισης σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του
άρθρου 3..., θεωρούνται ρύποι και απομακρύνονται άμεσα, κατά τις σχετικές
διατάξεις των οικείων κανονισμών καθαριότητας, με ευθύνη των Δήμων και
Κοινοτήτων ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, χωρίς να
απαιτείται η έκδοση απόφασης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του παρόντος
άρθρου”. Τέλος, με το άρθρο 2 της, εκδοθείσης κατ' εξουσιοδότηση του
άρθρου 6 παρ. 2 του ν. 2946/2001, κυα 38110/09.09.2002 (Β΄ 1255)
καθωρίσθησαν οι προϋποθέσεις, οι προδιαγραφές, η μορφή, το περιεχόμενο και
η διαδικασία τοποθετήσεως των κατά την ανωτέρω διάταξη του άρθρου 6 του
ν. 2946/2001 επιγραφών.
6. Επειδή, εξ άλλου, το άρθρο 22 του ΓΟΚ/1985 ορίζει στην μεν παράγραφο 1 ότι,
για την εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας δομήσεως εντός ή εκτός οικισμού,
απαιτείται οικοδομική άδεια της αρμοδίας πολεοδομικής υπηρεσίας, στην δε
παράγραφο 3 ότι κάθε κατασκευή εκτελουμένη άνευ αδείας είναι αυθαίρετη
και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του ν. 1337/1983.
Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθρων 1 και 4 του π.δ. 267/1998, όπως
ισχύει μετά την δημοσίευση του ν. 3212/2003 (Α΄ 308), προκύπτει ότι για τον
χαρακτηρισμό κατασκευής ως αυθαιρέτου θεσπίζεται διοικητική διαδικασία, η
οποία ολοκληρώνεται με απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 4 του εν
λόγω διατάγματος, εκδιδομένη κατόπιν ενδικοφανούς προσφυγής (ενστάσεως)
του ενδιαφερομένου κατά της προβλεπομένης στο άρθρο 1 εκθέσεως
αυτοψίας, με την οποία γίνεται ο χαρακτηρισμός του αυθαιρέτου και
περιλαμβάνει τον υπολογισμό της αξίας αυτού και την επιβολή των προστίμων
της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 1337/83. Ειδικότερα, στις
παραγράφους 1 και 4 του άρθρου 4 του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος
ορίζεται, μεταξύ άλλων ότι: “1. Κατά της έκθεσης αυτοψίας μπορεί να κάνει
ένσταση κάθε ενδιαφερόμενος... 4. Η ένσταση εξετάζεται από τετραμελή
επιτροπή... Η επιτροπή, αφού εξετάσει τις απόψεις του ενδιαφερομένου,
αποφαίνεται οριστικά επί της ένστασης, με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία
αναγράφεται πάνω στην ένσταση και υπογράφεται από τα μέλη και τον
γραμματέα της....Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική... .”.
7. Επειδή, με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του ν. 2946/2001 θεσπίζονται
κανόνες, οι οποίοι, όπως προκύπτει και από την εισηγητική έκθεση του νόμου
αυτού, αποσκοπούν αφ' ενός στην ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του
δικαιώματος της ελευθέρας εκφράσεως στο πεδίο της διαφημίσεως, η οποία
ασκείται σε υπαιθρίους χώρους και, αφ' ετέρου στην προστασία του
πολιτιστικού και οικιστικού περιβάλλοντος και, γενικότερα, του χώρου από τις
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υπαίθριες διαφημίσεις, καθώς και στην ασφάλεια κατά την κυκλοφορία πεζών
και οχημάτων. Ειδικότερα, με τις διατάξεις αυτές καθορίζονται οι όροι για
την χορήγηση από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοικήσεως πρώτου
βαθμού για κάθε διαφήμιση που προβάλλεται και για κάθε ειδικό πλαίσιο που
τοποθετείται στους χώρους, της περιφερείας του, όπου επιτρέπεται η
τοποθέτησή τους, κατόπιν τηρήσεως ειδικής διαδικασίας για την έκδοση της
αδείας αυτής και καθιερώνεται σύστημα επιβολής κυρώσεων στις περιπτώσεις
παραβάσεως των θεσπιζομένων ουσιαστικών κανόνων, στις οποίες
περιλαμβάνονται η απομάκρυνση των άνευ αδείας διαφημιστικών πλαισίων,
διαφημίσεων και επιγραφών, με απόφαση είτε του Γενικού Γραμματέως
Περιφερείας, στις οριζόμενες από τις διατάξεις αυτές περιπτώσεις είτε του
Δημάρχου, σε κάθε άλλη περίπτωση και η επιβολή προστίμου με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου ετελέσθη η
παράβαση. Εξ άλλου, εν όψει των ανωτέρω, τόσο οι διοικητικές πράξεις που
αποσκοπούν στην ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως του δικαιώματος της
διαφημίσεως όσο και οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων για
τοποθέτηση αυθαιρέτου διαφημιστικής πινακίδος ή επιγραφής εκδίδονται
βάσει των ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001 περί υπαιθρίου διαφημίσεως
και όχι βάσει των γενικών διατάξεων που διέπουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις για τη νόμιμη ανέγερση κτισμάτων ή κατασκευών (βλ. ΣΕ
552/2008 πρβλ. ΣΕ 618/2011).
8. Επειδή, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου της υποθέσεως, κατά
την διενεργηθείσα την 16.05.2005 αυτοψία από υπαλλήλους της Διευθύνσεως
Πολεοδομίας του εκκαλούντος Δήμου διεπιστώθη η άνευ αδείας τοποθέτηση
διαφημιστικής πινακίδος, διαστάσεων 6Χ3,50μ, της εφεσιβλήτου εταιρείας
στο δώμα κτιρίου επί της οδού Μιχαλακοπούλου 162 και Φαραντάτων της
πόλεως των Αθηνών. Ένσταση της ως άνω εταιρείας κατά της σχετικής
6/10915/49693/ 17.05.2005 εκθέσεως αυτοψίας, με την οποία η εγκατάσταση
αυτή εχαρακτηρίσθη αυθαίρετη και κατεδαφιστέα και επεβλήθησαν τα οικεία
πρόστιμα ανεγέρσεως και διατηρήσεως αυτής, απερρίφθη με την
39/10/20.10.2005 απόφαση της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων
Αυθαιρέτων της Διευθύνσεως Πολεοδομίας, του άρθρου 7 παρ. 2 του πδ
267/1998, του εκκαλούντος Δήμου, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω πινακίδα
είχε τοποθετηθεί “κατά παράβαση του άρθρου 22 ΓΟΚ 85”. Αίτηση ακυρώσεως
της εφεσιβλήτου εταιρείας κατά της ανωτέρω αποφάσεως έγινε δεκτή με την
εκκαλουμένη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το οποίο αφού
εδέχθη ότι, βάσει των εφαρμοζομένων επί αυθαιρέτου εγκαταστάσεως
διαφημιστικής πινακίδος ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001, “αρμόδια για
την έκδοση τόσο της προβλεπόμενης απόφασης περί απομάκρυνσής της όσο
και περί επιβολής του σχετικού προστίμου, είναι τα οριζόμενα από τις εν λόγω
διατάξεις όργανα του Δήμου, εντός των ορίων του οποίου βρίσκεται η θέση
της υπαίθριας διαφήμισης” και ότι τόσο η προσβληθείσα ενώπιόν του απόφαση
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της Επιτροπής του άρθρου 7 παρ. 2 του π.δ. 267/1998 όσο και η οικεία έκθεση
αυτοψίας είχαν εκδοθεί “σύμφωνα με τη διαδικασία της γενικότερης
νομοθεσίας περί χαρακτηρισμού αυθαιρέτων...από όργανα της πολεοδομικής
υπηρεσίας του [εκκαλούντος] Δήμου” και όχι από τον αρμόδιο, βάσει των
ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001, Δήμαρχο Αθηναίων, ακύρωσε την ως
άνω απόφαση της Επιτροπής Εκδικάσεως Ενστάσεων Αυθαιρέτων της
Διευθύνσεως Πολεοδομίας του εκκαλούντος Δήμου ως εκδοθείσα από
αναρμόδιο όργανο, κατ' αποδοχήν σχετικού λόγου ακυρώσεως.
9. Επειδή, εν όψει των γενομένων δεκτών στην εβδόμη σκέψη, η προσβληθείσα
ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου απόφαση, η οποία εξεδόθη δυνάμει των
γενικών διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 267/1998 που αφορούν την
διαδικασία χαρακτηρισμού κατασκευών ως αυθαιρέτων και κατεδαφιστέων
και όχι δυνάμει των εφαρμοζομένων, αποκλειστικώς, κατά τα εκτεθέντα,
ειδικών διατάξεων του ν. 2946/2001, ερείδεται επί εσφαλμένης νομικής
βάσεως. Για τον λόγο δε αυτόν, αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο ως αναγόμενο
στο νόμιμο έρεισμα της προσβληθείσης με την αίτηση ακυρώσεως πράξεως
[ΣΕ 552/2008, πρβλ. ΣΕ 5060/1997 (7μ)], ορθώς, ει και επί άλλη αιτιολογία, το
Διοικητικό Εφετείο ακύρωσε αυτήν, οι δε λόγοι εφέσεως που πλήσσουν την
αιτιολογία της εκκαλουμένης αποφάσεως πρέπει να απορριφθούν προεχόντως
ως αλυσιτελείς.
10. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η κρινομένη έφεση πρέπει να απορριφθεί.
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