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ΣτΕ 684/2018 [Ανέγερση αναψυκτηρίου σε γήπεδο
μεταξύ Ε.Ο. και της λίμνης Καστοριάς]
Περίληψη
-Με την κρινόμενη έφεση προβάλλεται όχι αυτή ασκείται παραδεκτώς, κατ’επίκληση
του άρθρου 58 του π.δ. 18/1989, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν.
3900/2010, για το λόγο ότι δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικράτειας
με την οποία να έχει κριθεί ότι η διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 209/1998, που
παρέχει στον Υπουργό ΓΤΕΧΩΔΕ εξουσιοδότηση για την κατάταξη του εθνικού οδικού
δικτύου σε βασικό δευτερεύον και τριτεύον, είναι ανίσχυρη ως αντίθετη προς τις
διατάξεις των άρθρων 24 παρ. I και 43 παρ. 2 του Συντάγματος. Ειδικότερα
προβάλλεται ότι καμία απόφαση του Συμβουλίου της Επικράτειας δεν έχει κρίνει ότι η
εν λόγω απόφαση περί κατατάξεως του εθνικού οδικού δικτύου είναι κανονιστική
διοικητική πράξη με την οποία ασκείται πολεοδομικού χαρακτήρα αρμοδιότητα, για
την οποία απαιτείται η έκδοση προεδρικού διατάγματος, καθώς και ότι η σχετική
κρίση του εφετείου είναι εσφαλμένη. Ο ισχυρισμός περί ανυπαρξίας νομολογίας
προβάλλεται βασίμως, διότι, πράγματι, δεν υπάρχει νομολογία του Δικαστηρίου ως
προς το εν λόγω νομικό ζήτημα. Επομένως, η υπό κρίση έφεση ασκείται παραδεκτώς
και είναι περαιτέρω εξεταστέα.
-Η επίδικη υπουργική απόφαση, που αποτέλεσε το έρεισμα της προσβληθείσαξ με την
αίτηση ακυρώσεως οικοδομικής άδειας, δεν εκδόθηκε κατά παράβαση των άρθρων 24
και 43 παρ. 2 του Συντάγματος, όπως εσφαλμένα έκρινε το εφετείο, και, συνεπώς, εάν
και είναι απορριπτέος ο επιμέρους ισχυρισμός της εκκαλούσας όη η εν λόγω απόφαση
είναι ατομική διοικηηκή πράξη, πρέπει να γίνει δεκτός ο εξεταζόμενος λόγος
εφέσεως. Πρέπει δε να απορριφθούν ως αβάσιμα τα περί του αντιθέτου προβαλλόμενα
από την εφεσίβλητη. Συνεπώς, η κρινόμενη έφεση πρέπει να γίνει δεκτή και να
εξαφανιστεί η εκκαλουμένη απόφαση.
-Δεν προκύπτει με σαφήνεια ποιο είναι το ακριβές ύψος του κτιρίου που εγκρίθηκε με
την προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια και, περαιτέρω, εάν αυτό είναι σύμφωνο με τα
όσα ορίζονται ως προς αυτόν τον όρο δόμησης στις εφαρμοστέες διατάξεις. Για το
λόγο αυτό βασίμως προβαλλόιιενο, η προσβαλλόμενη οικοδομική άδεια είναι
παράνομη και ακυρωτέα.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Ζ. Θεοδωρικάκου
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

