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ΣτΕ 1908/2017 [Άρση μη συντελεσμένης
απαλλοτρίωσης ακινήτου που εμπίπτει σε
παραλιακή και χερσαία ζώνη λιμένα]
Περίληψη
-Ο καθορισμός της οριογραμμής του αιγιαλού και της παραλίας επάγεται την κήρυξη
ως αναγκαστικώς απαλλοτριωτέων τυχόν ιδιωτικών ακινήτων κειμένων εντός των
ούτω καθοριζομένων ορίων, καθώς και την επιβολή απαγορεύσεων και περιορισμών
στην χρήση και εκμετάλλευση εν γένει των ακινήτων αυτών, ακόμη και προ της κατά
νόμο συντελέσεως της απαλλοτριώσεως με την καταβολή της προσήκουσας
αποζημιώσεως στους θιγόμενους ιδιοκτήτες. Και τούτο διότι, ο αιγιαλός αιγιαλός και
η παραλία περιλαμβάνονται στα κοινόχρηστα πράγματα, τα οποία προορίζονται για
την άμεση εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, η διαχείρισή τους δε αντιδιαστέλλεται από
τη διαχείριση της ιδιωτικής περιουσίας του Δημοσίου και αποτελεί άσκηση δημόσιας
εξουσίας.
-Ο καθορισμός ιδιωτικών ακινήτων ως ευρισκομένων εντός παραλίας, αν και δεν
μπορεί να χαρακτηρισθεί ως ρυμοτομικό βάρος, απαλλοτρίωση των ακινήτων αυτών,
η οποία, για τις περιλαμβανόμενες στην παραλία ιδιοκτησίες κηρύσσεται με τη
δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της σχετικής αποφάσεως περί του
καθορισμού αυτής, ως προς δε τη διαδικασία εφαρμόζονται οι διατάξεις περί
απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας. Αντιθέτως, με την πράξη καθορισμού χερσαίας
ζώνης λιμένος δεν κηρύσσεται εν ταυτώ αναγκαστική απαλλοτρίωση των τυχόν
ευρισκόμενων εντός αυτής ιδιωτικών ακινήτων αλλά απαιτείται η έκδοση αυτοτελούς
διοικητικής πράξεως περί κηρύξεως αυτής.
-Η παράλειψη της Διοίκησης να αποφανθεί επί του αιτήματος άρσεως τόσο της μη
συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης τμήματοςακινήτοϋευρισκόμενουεντόςτηςκαθοριαθείσαςπταραλίας όσο και της δέσμευσης που
συνεπάγεται ο χαρακτηρισμός ετέρου τμήματος του ακινήτου αυτού ως ευρισκόμενου
εντός της χερσαίας ζώνης λιμένος, συνιστά παράλειψη οφειλόμενης νομίμου
ενεργείας, υποκείμενη σε αίτηση ακυρώσεως, οι δε πράξεις, με τις οποίες η Διοίκηση
απορρίπτει για οποιοδήποτε λόγο ή αρνείται να εξετάσει την αίτηση αυτή έχουν
εκτελεστό χαρακτήρα.
-Η Διοίκηση όφειλε να επιληφθεί εν προκειμένω του εν λόγω αιτήματος και - αφού
αποσαφηνίσει το πραγματικό και νομικό καθεστώς που διέπει την επίμαχη έκταση
(αιγιαλός, παραλία, χερσαία ζώνη λιμένος) - να αποφανθεί εάν εν προκειμένω
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για την άρση της μη συντελεσθείσας απαλλοτρίωσης για
το τμήμα του ακινήτου που εμπίπτει στην παραλία και για τον αποχαρακτηρισμό του
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αντίστοιχου τμήματος της εκτάσεως ως εμπίπτοντος στη χερσαία ζώνη λιμένος.
Η Διοίκηση μη νομίμως παρέλειψε να αποφανθεί επί του σχετικού αιτήματος και
συνεπώς η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή.
Πρόεδρος: Κ. Σακελλαροπούλου
Εισηγητής: Μ. Μπαμπίλη
Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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