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ΣΤΕ 660/2019 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΩΝ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΛΙΑΣ]*
Περίληψη
- Η Επιτροπή, πριν αποφανθεί για την ορθότητα του ορίου του αιγιαλού που έχει
καθορισθεί στην επίμαχη περιοχή, αφενός μεν δεν εκτίμησε την υπάρχουσα βλάστηση,
αφετέρου δε δεν αξιολόγησε το περιεχόμενο της προσκομισθείσας, από την αιτούσα,
μελέτης του ΙΤΕ, περί της υπάρξεως κτισμάτων που προϋφίσταντο του καθορισμού
της οριογραμμής κατά το έτος 1979, γεγονός το οποίο επισημάνθηκε από το έτερο
μειοψηφήσαν μέλος της Επιτροπής, και τα οποία (κτίσματα) δεν έχουν υποστεί
διάβρωση. Η ανάγκη δε ειδικότερης αιτιολόγησης της προσβαλλομένης αποφάσεως
της Επιτροπής κατέστη έτι περαιτέρω επιβεβλημένη, μετά την διαφορετική εκτίμηση,
σε σχέση με την πλειοψηφία, των μειοψηφούντων δύο μελών της Επιτροπής ως προς
την πραγματική κατάσταση που υπήρχε κατά το χρόνο του αρχικού καθορισμού του
αιγιαλού. Επομένως, η αιτιολογία της προσβαλλομένης πράξεως, που, άλλωστε, είναι
γενικόλογη και δεν περιέχει ειδική και αιτιολογημένη αντίκρουση των ως άνω
διαπιστώσεων, είναι πλημμελής και δεν μπορεί να στηρίξει την απόρριψη του
αιτήματος της αιτούσας. Για τον λόγο αυτόν, βασίμως προβαλλόμενο, η υπό κρίση
αίτηση πρέπει να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη άρνηση, κατά το μέρος
που αφορά στα ακίνητα, που φέρονται ως ιδιοκτησία της αιτούσας, όπως αυτά
προσδιορίζονται στο δικόγραφο της κρινομένης αιτήσεως, και να αναπεμφθεί η
υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου αυτή να επιληφθεί του αιτήματος
επανακαθορισμού του αιγιαλού, κατά συνεκτίμηση του περιεχομένου της ανωτέρω
μελέτης του ΙΤΕ και του πορίσματος της αυτοψίας και να κρίνει αιτιολογημένα εάν
συντρέχει εν όλω ή εν μέρει περίπτωση επανακαθορισμού αιγιαλού. Κατά τον
επανακαθορισμό αυτόν δεν είναι βεβαίως ληπτέα υπόψη αυτή και μόνη η πραγματική
κατάσταση (λ.χ. ανέγερση κτισμάτων), που τυχόν δημιουργήθηκε αυθαιρέτως μετά
τον καθορισμό του αιγιαλού κατά το έτος 1979.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Θ. Κανελλοπούλου
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.
*Συναφής η απόφαση ΣτΕ 661/2019.
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