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ΣτΕ 2220/2017 [Νόμιμη περιβαλλοντική
αδειοδότηση Σ.Μ.Α. στον Ελαιώνα]
Περίληψη
-Το π.δ. της 21.6.1996, με το οποίο τροποποιήθηκε το προηγούμενο, από 20.9.1995,
π.δ. και χωροθετήθηκε ο επίδικος ΣΜΑ σε χώρο, περικλειόμενο από τις οδούς
Κηφισσού, Αγίας Άννης, Πέτρου Ράλλη και Ορφέως, εκτάσεως 18 στρεμμάτων, τον
οποίο το διάταγμα του 1995 προόριζε για κοινόχρηστο χώρο πρασίνου, συνιστά
γενική ατομική πράξη, της οποίας το κύρος, κατά το μέρος που προβαίνει στον
καθορισμό κοινωφελούς χώρου, δεν ελέγχεται παρεμπιπτόντως. Συνεπώς, ο λόγος
ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι το π.δ. της 21.6.1996 αντιβαίνει στον
ορθολογικό πολεοδομικό σχεδίασμα και θίγει το πολεοδομικό κεκτημένο της περιοχής
και κατά συνέπεια, οι προσβαλλόμενες αποφάσεις, οι οποίες στηρίζονται στην
ανωτέρω πολεοδομική ρύθμιση, είναι μη νόμιμες, είναι απορριπτέος ως απαραδέκτως
προβαλλόμενος.
-Με την επίδικη τροποποίηση της ΑΕΠΟ του έτους 2010, δεν επέρχονται ουσιαστικές
διαφοροποιήσεις ως προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τούτο δε διότι η
τροποποίηση συνίσταται στην παράταση χρονικής ισχύος των εγκριθέντων
περιβαλλοντικών όρων, στην αδειοδότηση μίας ηπιότερης προσωρινής μορφής του
έργου, το οποίο θα λειτουργεί με υποδιπλάσια δυναμικότητα σε κινητές μονάδες με
μέρος του εξοπλισμού, ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί και για τον μόνιμο ΣΜΑ, καθώς και
σε ορισμένους, συναφείς με τη νέα μορφή, νέους περιβαλλοντικούς όρους. Ο λόγος
ακυρώσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι η διαδικασία έκδοσης της δεύτερης
προσβαλλόμενης τροποποιητικής ΑΕΠΟ είναι μη νόμιμη, διότι με την πράξη
αυτήν επήλθαν ουσιώδεις τροποποιήσεις στο έργο και, συνεπώς, έπρεπε να
ακολουθηθεί πλήρους η διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, είναι
απορριπτέος ως αβάσιμος.
-Ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι ο επίδικος ΣΜΑ δεν
περιλαμβάνεται στο περιφερειακό σχεδίασμα Αττικής είναι απορριπτέος ως αβάσιμος,
εφόσον στην ανωτέρω απόφαση γίνεται αναφορά στους κεντρικούς ΣΜΑ που έχουν
προκόψει από τις ήδη εκπονηθείσες μελέτες, όπως ο επίδικος, στη δε συνοδεύουσα
την απόφαση μελέτη γίνεται ρητή αναφορά στον ΣΜΑ Ελαιώνα ως ΣΜΑ για την
εξυπηρέτηση του Δήμου Αθηναίων και των όμορων Δήμων.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Χρ. Παπανικολάου
Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
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από το Δικαστήριο.
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