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ΣτΕ 310/2018 [Παράνομος καθορισμός ορίων
αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού στον κ.
Λαγανά Ζακύνθου]
Περίληψη
-Εκδόθηκε η 3950/2015 προδικαστική απόφαση του Δικαστηρίου, προκειμένου να
αποσταλούν σ’αυτό όλα τα στοιχεία τα σχετικά με την τήρηση των διατάξεων των
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, καθώς και τυχόν αλληλογραφία της Κτηματικής
Υπηρεσίας Ν. Ζακύνθου με τις αρμόδιες αρχές (Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Υπουργείο
Οικονομικών), προκειμένου να εξετασθεί η βασιμότητα ή μη του ιος άνω λόγου
ακυρώσεως. Απεστάλη στο Δικαστήριο έγγραφο του Αυτοτελούς Γραφείου Ζακύνθου
της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
και Ιονίου της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου
Οικονομικών σύμφωνα με το οποίο «δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία προς συμπλήρωση
του φακέλου με βάση το σκεπτικό της υπ’ αριθ. 3950/2015 απόφασης του ΣτΕ (νέα
δικάσιμος 16.11.2016) και ισχύουν τα διαλαμβανόμενα στις με αρ. πρωτ.
657/2,5.2007 απόψεις ...». Κατόπιν τούτων, η εξέταση της κρινόμενης αίτησης χωρεί
με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία του φακέλου. Από τα στοιχεία αυτά δεν προκύπτει
νόμιμη πρόσκληση στις συνεδριάσεις της Επιτροπής της 2ας και 3ης Ιουλίου 2002 και
της 20ης Δεκεμβρίου 2002 του μη παραστάντος Διευθυντή Χωροταξίας και
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ως τακτικού μέλους, ούτε άλλωστε
του νόμιμου αναπληρωτή του, εφ' όσον δεν τηρήθηκε, όπως κατά βάση συνομολογεί η
Διοικήσα, η προβλεπόμενη από τις προεκτεθείσες διατάξεις διαδικασία τηλεφωνικής,
τηλεγραφικής, τηλεομοιοτυπικής ή με άλλο πρόσφορο τεχνικό μέσο κλήτευσης των
μελών με καταχώριση σε ειδικό βιβλίο σχετικής σημείωσης χρονολογημένης και
υπογεγραμμένης από το πρόσωπο που διενήργησε την κλήτευση. Συνεπώς, όπως
βασίμως προβάλλεται, η σύνθεση της παραπάνω Επιτροπής κατά τις ως άνω
συνεδριάσεις δεν ήταν νόμιμη και, για τον λόγο αυτό, η προσβαλλόμενη απόφαση με
την οποία επικυρώθηκε η έκθεση που συντάχθηκε κατά τις συνεδριάσεις αυτές, πρέπει
να ακυρωθεί, κατά το μέρος που αφορά τις επίμαχες ιδιοκτησίες.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Δ. Πυργάκης
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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