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ΣτΕ 2078/2017 [Παράνομος μη χαρακτηρισμός ως
μνημείου συγκροτήματος αγροικίας στην Άνδρο]
Περίληψη
-Όπως προκύπτει από τα πρακτικά της κοινής συνεδρίασης του Κ.Α.Σ. και του
Κ.Σ.Ν.Μ., το όργανο αυτό περιορίστηκε αφενός μεν στην εξέταση του ζητήματος της
ανακατασκευής του 1ου κελιού, το οποίο, πάντως, δεν είχε συμπερίληφθεί στην
πρόταση χαρακτηρισμού που είχε διατυπώσει η Δ.Ν.Σ.Α.Κ., με το από 16.2.2009
εισηγητικό σημείωμα, αφετέρου δε στην έρευνα του ζητήματος της επισκευής του
λίθινου μανδρότοιχου του αγροκτήματος, ο οποίος έχει υποστεί φθορές λόγω
πλημμυρών ουδόλως αντιμετώπισε ειδικώς, με αναφορά στα νόμιμα κριτήρια, το
ζήτημα αν το συγκρότημα της αγροικίας πληροί τις προϋποθέσεις, κατά το άρθρο 6
παρ. 1 περ. β' του ν. 3028/2002, για να χαρακτηρισθεί ως νεότερο μνημείο. Η
αρνητική δε γνωμοδότηση που εξέφερε το όργανο αυτό έχρηζε, πάντως, ειδικότερης
αιτιολογίας εν όψει, ιδίως, των θετικών εισηγήσεων της Ε.Ν.Μ.Α. και της Δ.Ν.Σ.Α.Κ.,
με τις οποίες αξιολογήθηκαν τα μορφολογικά στοιχεία του συγκροτήματος και
διαπιστώθηκε ότι η αγροικία, εξαιρουμένων του 1ου κελιού και των μεταγενεστέρων
προσθηκών στο κατώι, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της αγροτικής
αρχιτεκτονικής της Ανδρου, με ιδιαίτερη σημασία για την μελέτη της εξέλιξης της
αρχιτεκτονικής καθώς και της αγροτικής οικονομίας και ζωής στην Άνδρο την
συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Με τα δεδομένα αυτά, η προσβαλλόμενη
ΥΠΠΟ/ΔΝΣΑΚ/55217/1220/2.9,2010 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού,
με την οποία υιοθετήθηκε η ανωτέρω αρνητική γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. και του
Κ.Σ.Ν.Μ., δεν φέρει νόμιμη και επαρκή αιτιολογία και, για το λόγο αυτό που βασίμως
προβάλλεται, η αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή και να ακυρωθεί η πράξη αυτή. Η δε
υπόθεση αναπέμπεται στη Διοίκηση, η οποία οφείλει να εξετάσει το αίτημα, με βάση
τα νόμιμα κριτήρια, αξιολογώντας τη σχετική κρίση της.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Αν. Σκούφαλος
Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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