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ΣΤΕ 2313/2020 [ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΈΡΓΟΥ
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΡΕΜΑΤΟΣ ΠΙΚΡΟΔΑΦΝΗΣ ΛΟΓΩ
ΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ]
Περίληψη
- Με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει, διότι
εγκρίνει έργα διευθέτησης του ρέματος χωρίς να έχει προηγηθεί η οριοθέτηση του
ρέματος στο σύνολό του ή πρόταση για την οριοθέτησή του στο σύνολο αυτού. Ο
λόγος αυτός προβάλλεται βασίμως. Τούτο δε διότι, το Δικαστήριο, με την 1242/2008
απόφασή του, είχε επιβάλει στη Διοίκηση την υποχρέωση να προχωρήσει σε,
τεκμηριωμένη με τα κατά νόμο αναγκαία στοιχεία και μελέτες, οριοθέτηση του
ρέματος της Πικροδάφνης στο σύνολό του προκειμένου να διασφαλισθεί η ακώλυτη
λειτουργία του ως οικοσυστήματος. Η συνολική αυτή οριοθέτηση συνιστά, επομένως,
προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιωνδήποτε έργων επί του ρέματος, όπως τα επίδικα
έργα διευθέτησης. Συνεπώς, η κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως πρέπει να γίνει δεκτή και
να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση, παρέλκει δε ως αλυσιτελής η εξέταση των
λοιπών λόγων ακυρώσεως. Κατόπιν τούτων, πρέπει να απορριφθούν οι παρεμβάσεις
της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Ηλιούπολης. Ενόψει όμως, του προεκτεθέντος
ιστορικού της υπόθεσης η Διοίκηση: Α) Οφείλει, εντός τετραμήνου από την
κοινοποίηση της παρούσας απόφασης, να αποστείλει στο Δικαστήριο προεδρικό
διάταγμα για την οριοθέτηση του ρέματος στο σύνολό του. Β) Οφείλει, περαιτέρω, να
λάβει, αμελλητί, όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του ρέματος και, ιδίως,
να απαγορεύσει την έκδοση οικοδομικών αδειών και την εκτέλεση οικοδομικών
εργασιών σε γήπεδα εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως αυτές έχουν ήδη
αποτυπωθεί χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, ή σε γήπεδα που ευρίσκονται
σε άμεση γειτνίαση με αυτές. Γ) Οφείλει ακόμη να προχωρήσει, αμελλητί, στην
καταγραφή των αυθαιρέτων κτισμάτων εντός των οριογραμμών του ρέματος, όπως
αυτές έχουν ήδη αποτυπωθεί χωρίς την κατασκευή έργων διευθέτησης, και να
απαγορεύσει, ως προς αυτά, την έναρξη ή συνέχιση διαδικασιών αναστολής
κατεδάφισης ή εξαίρεσης από την κατεδάφιση. Εάν δε το ανωτέρω προεδρικό
διάταγμα δεν αποσταλεί στο Δικαστήριο έως το πέρας της ως άνω προθεσμίας, το
Δικαστήριο θα προχωρήσει αμέσως σε εξέταση και οριστική απόφανση επί της
εκκρεμούς αιτήσεως συμμορφώσεως προς την 1242/2008 απόφαση.
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