Νόμος και Φύση
Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη
https://nomosphysis.org.gr

ΣΤΕ 74/2020 [ΜΗ ΝΟΜΙΜΟΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΩΝ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ]
Περίληψη
- Καθ’ ο μέρος αφορά στον καθορισμό ορίων αιγιαλού και παραλίας η υπό κρίση
αίτηση είναι απορριπτέα, δεδομένου ότι, ως προς αυτό το σκέλος της
προσβαλλόμενης πράξεως, δεν προβάλλονται ειδικοί και ορισμένοι λόγοι ακυρώσεως.
Εξάλλου ειδικώς ως προς τον καθορισμό του αιγιαλού, όπως προκύπτει από το
περιεχόμενο της προσβαλλόμενης πράξης και της επικυρωθείσας με αυτήν σχετικής
από 12.11.2012 εκθέσεως της Επιτροπής, ελήφθησαν υπόψη οι κατόπιν αυτοψίας
διαπιστώσεις των μελών της κατά νόμον αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του άρθρου
3 του ν. 2971/2001, βάσει των νομίμων κριτηρίων.
Καθ’ ο μέρος αφορά στον καθορισμό των ορίων του παλαιού αιγιαλού, στη σχετική
έκθεση, που επικυρώθηκε με την προσβαλλόμενη απόφαση και στο έγγραφο του Γ.Ε.Ν.,
αλλά και στα λοιπά έγγραφα του φακέλου δεν αναφέρεται κάποιο στοιχείο από το
οποίο να συνάγεται η ύπαρξη προσχώσεων, ούτε προσδιορίζεται ο χρόνος δημιουργίας
του παλαιού αιγιαλού αλλά ούτε γίνεται και κάποια σχετική εκτίμηση από τη Διοίκηση
της μορφολογίας του εδάφους ειδικώς σε σχέση με την ανάγκη καθορισμού παλαιού
αιγιαλού [π.χ. συγκριτικός φωτοερµηνευτικός έλεγχος αεροφωτογραφιών, γεωλογική
έρευνα με διενέργεια δειγματοληπτικών τομών]. Εξάλλου, η αιτιολογία της
προσβαλλόμενης πράξεως ως προς το ζήτημα του καθορισμού του παλαιού αιγιαλού
δεν µπορεί να αναπληρωθεί με το έγγραφο των απόψεων τις Διοικήσεως προς το
Δικαστήριο, στο οποίο γίνεται το πρώτον αναφορά σε αεροφωτογραφίες και χάρτες
του έτους 1945 και σε αυτοψία μηχανικών της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του ΓΕΝ, στα
στοιχεία, δηλαδή, βάσει των οποίων, κατά το ως άνω έγγραφο, η Επιτροπή του
άρθρου του ν. 2971/2001 διαπίστωσε την ύπαρξη αμμωδών εκτάσεων συνεχόμενων
του αιγιαλού χωρίς ίχνη νομής ή κατοχής από το έτος 1901. Εν όψει αυτών, η
προσβαλλόμενη πράξη, καθ' ο μέρος αφορά τον καθορισμό παλαιού αιγιαλού εντός
της ιδιοκτησίας του αιτούντος, στερείται νοµίμου αιτιολογίας, όπως βασίμως
προβάλλεται, παρελκούσης ως αλυσιτελούς της εξετάσεως των λοιπών ειδικότερων
ισχυρισμών που αφορούν στον καθορισμό της ζώνης παλαιού αιγιαλού.
Πρόεδρος: Ι. Μαντζουράνης
Εισηγητής: Μ. Μπαμπίλη
Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.
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