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ΣτΕ 2795/2017 [Νόμιμη αδειοδότηση έργων
αξιοποίησης υδατικών πόρων]
Περίληψη
- Ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις είναι
ακυρωτέες, διότι το αντλιοστάσιο προσαγωγής νερού βρίσκεται εντός της
υφισταμένης κοίτης του ρέματος και πριν από της έκδοσή τους έπρεπε να
ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του ρέματος και να εκδοθεί απόφαση
έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκτροπή του, κατά το μέρος μεν που πλήττει
την άδεια κατασκευής συγκροτήματος άντλησης θαλασσινού νερού, είναι
απορριπτέος ως αλυσιτελής, διότι η ως άνω πράξη ανακλήθηκε ως προς τις εργασίες
κατασκευής του αντλιοστασίου με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, καθ’ ο μέρος δε
πλήττει τη νομιμότητα των προσβαλλομένων ως προς τα λοιπά έργα αξιοποίησης
υδατικών πόρων που επετράπησαν με την 400/26.3.2009 πράξη (δεξαμενές, αγωγούς
κ.λ.π.), ο λόγος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι δεν προκύπτει ότι τα έργα αυτά
επηρεάζονται από την οριοθέτηση του ρέματος, η δε κατασκευή τους επετράπη
ύστερα από τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
Προβάλετται ότι η ΑΕΠΟ του έργου, αφορά μόνον το κτίριο («σταθμό») παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και ότι κατά της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων ο
αιτών κατέθεσε αίτηση ακυρώσεως και αίτηση αναστολής, με βάση δε τις αρχές της
χρηστής διοίκησης και της προστατευόμενης εμπιστοσύνης η Διεύθυνση Υδάτων
Στερεάς Ελλάδας όφειλε να αποσχέσει από την έκδοση των προσβαλλομένων
πράξεων, όμως, η ΑΕΠΟ του έργου περιλαμβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση
όλων των έργων για την εγκατάσταση της νέας μονάδας, στα οποία εντάσσονται και
τα έργα για την απόληψη και αξιοποίηση θαλασσινού νερού. Η άσκηση αίτησης
ακυρώσεως και αναστολής κατά της απόφασης με την οποία εγκρίνονται οι
περιβαλλοντικοί όροι έργου ή δραστηριότητας δεν κωλύει, σύμφωνα με τον νόμο, την
έκδοση των λοιπών αδειών που απαιτούνται από την νομοθεσία για την εκτέλεση
συγκεκριμένου έργου, είναι δε διαφορετικό το ζήτημα που ανακύπτει σε περίπτωση
ακύρωσης της ΑΕΠΟ και της επιρροής της ακυρωτικής απόφασης στην τύχη των
πράξεων που εκδόθηκαν μετά την ΑΕΠΟ και έχουν ως έρεισμα την τελευταία.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Δ. Βασιλειάδης
Tο πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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