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ΣτΕ 1948/2017 [Επιτρεπτή η οργανωμένη ακτή
κολύμβησης στη ν. Υδρούσα]
Περίληψη
-Η νήσος Υδρούσα εντάχθηκε στη ζώνη 1β του από 1.3.2004 προεδρικού διατάγματος,
για την οποία προβλέπεται, ότι «Πρόκειται για περιοχές αποκατάστασης φυσικού
τοπίου και αττικής χλωρίδας και πανίδας καθώς και προστασίας και ανάδειξης
αρχαιολογικών και ιστορικών χώρων στα όρια των Δήμων , Βούλας ...» και,
περαιτέρω, στην περ. β' της ιδίας παραγράφου, ότι «Εντός των περιοχών αυτών
διατηρείται το φυσικό ανάγλυφο και απαγορεύεται κάθε δόμηση. Επιτρέπονται
διαμορφώσεις διαδρομών περιπάτου και ποδηλάτου», το καθεστώς προστασίας της
νήσου ουδόλως αποκλείει την τοποθέτηση στην ακτή στοιχείων, όπως οι ομπρέλες, οι
«ξαπλώστρες», τα υπαίθρια καθιστικά και οι χημικές τουαλέτες, δηλαδή κινητών
ελαφρών κατασκευών χωρίς θεμελίωση σε υπόβαθρο από μπετόν ή άλλο μόνιμο
υπόβαθρο, οι οποίες εξυπηρετούν τις στοιχειώδεις ανάγκες των λουσμένων,
αποτρέπουν δε και την ρύπανση του τοπίου. Εξ άλλου η τοποθέτηση των ανωτέρω
κατασκευών δεν εξομοιώνει, όπως αβασίμως ισχυρίζεται ο αιτών, τη ζώνη 1β της
νήσου με τις ζώνες 3α και 3β του άρθρου 4 του διατάγματος, στις οποίες
περιλαμβάνονται χρήσεις ελεύθερων και οργανωμένων ακτών κολύμβησης, εφόσον
στις εν λόγω ζώνες, που αφορούν περιοχές της παραλιακής ζώνης Αττικής με άλλα
χαρακτηριστικά και ανάγκες προστασίας, επιτρέπεται ένα ευρύ, ουσιωδώς
διαφορετικό από το προκείμενο, φάσμα εγκαταστάσεων και κατασκευών, με
δυνατότητα, μάλιστα, δόμησης, κτηρίων. Ο λόγος ακύρωσης με τον οποίο
προβάλλεται ότι η τοποθέτηση των επίδικων κατασκευών συνιστά υποδομή για χρήση
ελεύθερης ή και οργανωμένης ακτής κολύμβησης, η οποία δεν επιτρέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος καθώς και του από 1.3.2004 διατάγματος,
είναι απορριπτέος ως αβάσιμος.
-Εφόσον η τοποθέτηση των ανωτέρω στοιχείων στην ακτή δεν συνιστά παράβαση των
διατάξεων του διέποντος το καθεστώς προστασίας της νήσου από 1.3.2004
προεδρικού διατάγματος αλλά, αντιθέτως, αποτελεί επιτρεπτή, κατά τις ίδιες
διατάξεις, υποδομή που εξυπηρετεί βασικές ανάγκες των λουμένων και, ταυτοχρόνως,
διασφαλίζει την καθαριότητα του τοπίου, δεν συντρέχει, εν προκειμένω, περίπτωση
παράνομης χρήσης.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Αν. Σκούφαλος
Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

