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ΣτΕ 849/2018 [Αναιτιολόγητη απόφαση
κατεδάφισης-απομάκρυνσης αυθαιρέτων
κατασκευών από δασική και αναδασωτέα έκταση]
Περίληψη
-Προϋπόθεση για τη νομιμότητα διαταγής κατεδάφισης αυθαιρέτου κτίσματος είναι,
μεταξύ άλλων, η διαπίστωση της ανέγερσής του εντός δάσους ή δασικής ή
αναδασωτέας έκτασης. Η σχετική κρίση της Διοίκησης πρέπει, ενόψει των συνεπειών
της, να είναι πλήρως αιτιολογημένη, η αιτιολογία δε αυτή μπορεί να προκύπτει και
από τα στοιχεία του φακέλου.
-Η πρώτη εκκαλούσα άσκησε αίτηστρακύρωσης κατά της 2007/30.10.2006 απόφασης
αναδάσωσης της επίδικης έκτασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, το
οποίο, με την 1366/2014 απόφαση, κήρυξε τη δίκη καταργημένη για το λόγο ότι η
πράξη αυτή έπαυσε να ισχύει, μετά την αντικατάστασή της με τη νεώτερη
67/6.3.2013 απόφαση αναδάσωσης του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής. Η εν λόγω δικαστική απόφαση, κατά της οποίας δεν προκύπτει
ούτε, άλλωστε, προβάλλεται ότι έχει ασκηθεί έφεση ενώπιον του Συμβουλίου της
Επικρατείας, είναι ληπτέα υπ' όψιν στην παρούσα δίκη, ως οψιγενές στοιχείο, εφόσον
αφορά το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, όπως αυτός προέκυπτε, κατ' αρχήν, από
την 2007/30.10.2006 πράξη αναδάσωσης. Με τα δεδομένα αυτά, η απόφαση
κατεδάφισης, η οποία εκδόθηκε κατ' επίκληση της 2007/30.10.2006 πράξης
αναδάσωσης, απώλεσε το αιτιολογικό της έρεισμά της, αφού η τελευταία αυτή πράξη
έπαυσε να ισχύει. Δεν δύναται δε να στηριχθεί στην 108424/13.9.1934 απόφαση του
Υπουργού Γεωργίας, με την οποία κηρύχθηκε αναδασωτέα σε παρωχημένο χρόνο
ευρύτατη έκταση του λεκανοπεδίου Αττικής. Συνεπώς, η αιτιολογία της εκκαλούμενης
απόφασης για το δασικό χαρακτήρα της έκτασης, η οποία βασίσθηκε στις ανωτέρω
πράξεις αναδάσωσης, κλονίζεται. Πρέπει η εκκαλουμένη να εξαφανισθεί, στη συνέχεια
δε, πρέπει να γίνει δεκτή, για τον ίδιο λόγο, η αίτηση ακύρωσης και να ακυρωθεί η
2397/27.2.2008 απόφαση κατεδάφισης του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Αν. Σκούφαλος
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή της
από το Δικαστήριο.
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