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ΣΤΕ 409/2021 [ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΥΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ]
Περίληψη
- Η προσβαλλόμενη πράξη, κατά το μέρος που αφορά στον χαρακτηρισμό του
εξωτερικού του κτηρίου, είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη, εφόσον
η Διοίκηση, μετά από ειδική και λεπτομερή συνεκτίμηση όλων των σχετικών
στοιχείων (προαναφερθείσες εισηγήσεις των υπηρεσιών, φωτογραφίες κ.ά.) κατέληξε
στο συμπέρασμα χαρακτηρισμού του εν λόγω κτηρίου με το υφιστάμενο επικουρικό
κτήριο και τον περιβάλλοντα χώρο αυτού ως μνημείου, παραθέτοντας κατά τρόπο
συγκεκριμένο τους λόγους, για τους οποίους ήχθη στην ως άνω κρίση, η οποία
στηρίζεται στα στοιχεία του φακέλου και δεν αντίκειται στα διδάγματα της κοινής
πείρας. Η περαιτέρω δε αμφισβήτηση της ορθότητας της κρίσεως αυτής, εκφεύγει
από τα όρια του ακυρωτικού ελέγχου. Συνεπώς, οι περί του εναντίου λόγοι
ακυρώσεως πρέπει να απορριφθούν. Εξάλλου, το γεγονός ότι δεν προσδιορίζεται
ακριβώς η χρονολογία κατασκευής του επίδικου κτηρίου δεν συνιστά πλάνη περί τα
πράγματα εφόσον από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι πρόκειται για κτήριο
των αρχών του εικοστού αιώνα, γεγονός το οποίο δεν αμφισβητείται από τον
αιτούντα, είναι δε σαφές ότι η ακριβής χρονολογία κατασκευής του δεν επηρέασε την
κρίση της Διοίκησης, εν όψει, μάλιστα του ότι, κατά τις ανωτέρω διατάξεις του ν.
3028/2002, τα κριτήρια χαρακτηρισμού ενός ακινήτου ως μνημείου είναι κοινά τόσο
για τα νεώτερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων
εκατό ετών όσο και για αυτά που ανάγονται στην περίοδο των εκάστοτε τελευταίων
εκατό ετών. Συνεπώς, πρέπει να απορριφθούν οι περί του αντιθέτου λόγοι
ακυρώσεως.
Περαιτέρω, με την κρινόμενη αίτηση ακυρώσεως αμφισβητούνται με ειδική
αιτιολογία οι επιμέρους αιτιολογίες της σχετικής εισηγήσεως ως προς τα
χαρακτηριστικά στοιχεία που οδήγησαν στον χαρακτηρισμό του εσωτερικού του
κτηρίου. Δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τα πρακτικά της συζητήσεως του
θέματος ενώπιον του ΚΣΝΜ, δεν αντικρούεται επαρκώς, με ειδική αιτιολογία, η, κατ’
αρχήν, τεκμηριωμένη πρόταση των μειοψηφούντων μελών του Συμβουλίου για τον
μερικό χαρακτηρισμό του εσωτερικού του κτηρίου (μόνον ως προς την ξύλινη σκάλα
και τον φέροντα οργανισμό), η προσβαλλόμενη πράξη ως τον χαρακτηρισμό του
εσωτερικού του κτηρίου παρίσταται μη νόμιμη, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα, και
πρέπει για τον λόγο αυτό να ακυρωθεί.
Πρόεδρος: Αθ. Ράντος
Εισηγητής: Ελ. Μουργιά
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Το πλήρες κείμενο της απόφασης θα αναρτηθεί αμέσως μετά την καθαρογραφή του
από το Δικαστήριο.
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