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Αοιθυός 1843/2019 

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑ'

ΤΜΗΜΑ Ε'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του 

την εξής σύνθεση: Αθ. Ράντος, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Ε' Τμήματος, 

Χρ. Ντουχάνης, Ρ. Γιαννουλάτου, Σύμβουλοι, Δ. Βασιλειάδης, Θ. 

Κανελλοπούλου, Πάρεδροι. Γραμματέας η Μ. Βλασερού.
c

Για να δικάσει την αττό 3 Ιανουαρίου 2017 έφεση:

του Δήμου Νέας ιωνίας Αττικής, ο οποίος παρέστη με τον 

δικηγόρο Ιωάννη Θανόπουλο (Α.Μ. 22094), που τον διόρισε με απόφαση 
της Οικονομικής του Επιτροπής,

κατα του Σωματείου με την επωνυμία «Ένωσις Επιχειρηματιών 

Σταθμών Αυτοκινήτων Νομού Αττικής», που εδρεύει στην Αθήνα (Ριζάρη 

4), το οποίο παρέστη με τη δικηγόρο Σταυρούλα Μοσχίδου (Α.Μ. 15826), 

στην οποία δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 30 Μάίου 2018 για τη 
νομιμοποίησή της,

και κατά της υπ’ αριθμ. 1166/2016 αποφάσεως του Διοικητικού 
Εφετείου Αθηνών.

Ο πληρεξούσιος του εκκαλουντος Δήμου και η δικηγόρος του 

εφεσιβλήτου Σωματείου δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2

του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα 
αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως του εισηγητή, 
Παρέδρου Δ. Βασιλειάδη.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη 
σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι

Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά  έ γ γ ρ α φ α  
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Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης έφεσης δεν απαιτείται 
κατά τον νόμο η καταβολή παραβόλου.

2. Επειδή, με την έφεση αυτή ζητείται η εξαφάνιση της απόφασης 

1166/2016 του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία, κατ’ αποδοχήν 

αίτησης ακυρώσεως του εφεσιβλήτου σωματείου, ακυρώθηκε η 

2565/3.7.2012 πράξη της Υπηρεσίας Δόμησης-Τμήμα Αυθαιρέτων και 

Επικινδύνων του εκκαλούντος Δήμου. Με την πράξη αυτή, η Υπηρεσία 

Δόμησης είχε αρνηθεί να σφραγίσει τη χρήση χώρου στάθμευσης σε 

έκταση εμβαδού 5.500 τ.μ., η οποία βρίσκεται στο οικοδομικό τετράγωνο 

(ΟΤ) 150 του σχεδίου πόλεως του εκκαλούντος Δήμου.

ο. ιζπείοή, η εκδίκαση της κρινόμενης έφεσης υπάγεται στο Ε' 
Τμήμα του Δικαστηρίου.

4. Επειδή, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης παρέστη στο 

ακροατήριο, ως πληρεξούσια του εφεσιβλήτου σωματείου, δικηγόρος, η 

οποία ζήτησε και έλαβε από τον Πρόεδρο του Τμήματος προθεσμία για τη 

νομιμοποίησή της έως 30.5.2018. Εντός, όμως, της προθεσμίας αυτής, η 

ανωτέρω δικηγόρος δεν προσκόμισε οποιοδήποτε νομιμοποιητικό 

στοιχείο που θα της παρείχε τη σχετική πληρεξουσιότητα, αλλά κατέθεσε 

καταστατικό του εφεσιβλήτου σωματείου καθώς και το 6235/24.4.2018 

έγγραφο του ΔΣΑ προς το εφεσίβλητο, με το οποίο ορίζεται άλλη 

δικηγορος για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών του σωματείου στις 30.4.2018 

(βλ. σημείωμα με αρ. πρωτ. Π 3621/30.5.2018). Τα προσκομισθέντα 

στοιχεία, τα4. οποία, άλλωστε, δεν αφορούν την παρούσα δίκη, δεν 

νομιμοποιούν την ως άνω δικηγόρο ως πληρεξούσια του εφεσιβλήτου για 

την παράσταση στο ακροατήριο ή την υπογραφή δικογράφων, δεδομένου 

ότι για τη νομιμοποίησή της απαιτείται προφορική δήλωση του νομίμου 

εκπροσώπου του εφεσιβλήτου στο ακροατήριο ή ειδικό συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 

(Α' 8). Εξάλλου, δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων των
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άρθρων 27 παρ. 3 εδ. δεύτερο και 33 παρ. 3 και 4 του π.δ. 18/1989, 

δηλαδή ειδοποιήσεως του εμφανισθέντοζ κατά τη συζήτηση δικηγόρου 

απο τη Γραμματεία * του Δικαστηρίου να προσκομίσει εντός τακτής 

προθεσμίας στοιχεία για τη νομιμοποίησή του, εφόσον κατά τη συζήτηση 

της υπόθεσης είχε ήδη χορηγηθεί από τον Πρόεδρο του Τμήματος μακρά 

προθεσμία στην εν λόγω δικηγόρο προς υποβολή των νομιμοποιητικών 

στοιχείων, τα δε έγγραφα που προσκομίσθηκαν δεν αποτελούν 

νομιμοποιητικά στοιχεία από εκπρόσωπο ή όργανο του εφεσιβλήτου 

(πρβλ. ΣτΕ 950/2018, 2293/2016, 2773/2015, 5005/2013 κ.ά.). Συνεπώς, 

τα απο ζα.4.2018 και 15.5.2018 υπομνήματα του εφεσιβλήτου σωματείου, 

που υπογράφονται από την ανωτέρω δικηγόρο, δεν λαμβάνονται υπ’ 

οψιν, η δε παραστασή του στο ακροατήριο δια της αυτής δικηγόρου 

πρέπει να κηρυχθεί άκυρη (ΣτΕ 300/2018 κ.ά.).

5. Επειδή, ως προς το πραγματικό της υπόθεσης, η εκκαλουμένη 

δέχθηκε (σκ. 5-7) ότι από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής: 

Με την 3634/312/3.4.1985 απόφαση της Νομάρχου Ανατολικής Αττικής 

(Δ 248), εγκριθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ν. ιωνίας 

στο ΟΤ 150, με τον χαρακτηρισμό τμήματός του ως χώρου ανέγερσης 

κτιρίου πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και μικρή μετατόπιση 

της οικοδομικής γραμμής, όπως οι ρυθμίσεις αυτές φαίνονται στο σχετικό 

διαγραμμα (κλ. 1/200) που συνδημοσιεύθηκε με την ανωτέρω νομαρχιακή 

απόφαση. Ο εκκαλών Δήμος, ύστερα από την κήρυξη και συντέλεση 

αναγκαστικής απαλλοτρίωσης απέκτησε την κυριότητα του συνόλου της 

έκτασης εμβαφου 7.145 τ.μ. Επί κτιρίου του εν λόγω οικοπέδου 

λειτουργουν ήδη το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, το Συνεδριακό 

Κέντρο και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του ως άνω Δήμου, 

καθώς και χώρος θεώρησης βιβλιαρίων ασφαλισμένων του Δημοσίου, 

δημο,ών του Δήμου. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, εμβαδού 5.500 

τ.μ. περίπου, διαθέτει δύο εισόδους και είναι ελεύθερος και προσβάσιμος 

σε πεζούς και οχήματα. Μετά την από 6.4.2011 καταγγελία του

_________________  ./.
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φεσ,βλητου σωματείου, κατά την οποία οτο παραπάνω οικόπεδο 

λειτουργεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων χωρίς τις 

απαιτουμενες από τις διατάξεις του π.δ. 455/197Θ (Α ' 169) άδειες ίδρυσης 

και λειτουργίας, διενεργήθηκε αυτοψία από τη Δ,εύθυνση Μεταφορών και 

πικοινωνιων της Π.Ε. Βορείου Τομέα της Περιφέρειας Αττικής, Σύμφωνα 

με τη σχετική, από 27.4.2011, έκθεση αυτοψίας διαπιστώθηκαν τα 

ακο .ουθα. α) ο επίμαχος χώρος είναι ανοικτό οικόπεδο με ελεύθερη 

πρόσβαση τόσο σε πεζούς όσο και σε οχήματα, β) διαθέτει δύο εισόδους - 

ε Ο ους, πλάτους 3 και 2 μ., αντίστοιχα, γ) το οικόπεδο στο μεγαλύτερο 

τρήμα του έχε, emστρωθεί με χαλίκι 3Α και ένα τμήμα τσυ φέρε, παλαιό 

τσιμεντοστρωση, ενώ ένα τμήμα του έχε, ορ,οθετηθεί με έγχρωμο

πλέγμα για το διαχωρισμό του οικοπέδου κα, τη διευκόλυνση 

των αυτοκινήτων για στάθμευση, δ) κατά την αυτοψία εντός του χώρου 

βρέθηκαν σταθμευμένα οχήματα (επιβατικά κα, φορτηγά) κα, ε) ο χώρος 

οεν επιτηρείται ούτε υπάρχει ένδειξη χρήσης του κα, στον ενιαίο χώρο 

λειτουργέ, τσ ΚΕΠ του Δήμου Ν. Ιωνίας με είσοδο από την οδό Αγίου 

■ εωργ,ου. Ακολούθως, η ίδ,α ως άνω υπηρεσία της Περ,φέρε,ας Αττ,κής 

,ητησε με το 5263/28.4.2011 έγγραφο από τον Δήμο: α) να της γνωρίσε, 

την υφιστάμενη κα, πρσβλεπόμενη χρήση του χώρου, που βρίσκετα, στο 

150, β) να προχώρησε, στη λήψη της σχετικής άδειας, κατά τα 

οριζόμενα στο π.δ. 455/1976, εφόσον ο χώρος χρησιμοποιείται για 

στάθμευση αυτοκινήτων, που δεν ανήκουν στον Δήμο κα, γ) αε 

περίπτωση που ο χώρος χρησιμοποιείται αυθαίρετα από αυτοκίνητα 

ι ιωτών να Λαβει καθε πρόσφορο μέτρο (αποκοπή εισόδου, επίβλεψη 

δημοτικης αστυνομίας κ.λπ.), ώστε να μη γίνετα, αυθαίρετη χρήση, για 

λόγους ασφαλείας τόσο των χρηστών του χώρου, όσο κα, των 

-ιερχομενων πολιτών κα, οχημάτων. Στο έγγραφο αυτό απάντησε ο Δήμος 

Ν. ιων,ας (αρ, πρωτ. 12542/10.5.2011), εκθέτοντας ότ, είνα, ,δ,οκτήτης 

του επίμαχου χώρου, εμβαδού 5.500 τ.μ„ ότ, ο χώρος δεν λε,τουργεί ως 

χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων κατά την έννοια του π.δ. 455/1976 κα.



δεν αποφέρει στον Δήμο έσοδα, αλλά είναι ελεύθερος προς χρήση των 

δημοτών επισκεπτών των κτιριακών εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού του 

Κέντρου, του παραπλεύρως λειτουργούντος ΚΕΠ, καθώς και του χώρου 

θεώρησης βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του Δημοσίου, ενώ από καμία 

πολεοδομική διάταξη δεν προκύπτει ότι υποχρεούται να σφραγίσει τον 

χώρο που του ανήκει, η στάθμευση δε οχημάτων στο χώρο με ευθύνη των 

οδηγών ουδέποτε υπήρξε αιτία πρόκλησης ατυχήματος. Παράλληλα, η 

Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής σε απάντηση σχετικού 

εγγράφου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, την ενημέρωσε 

(έγγραφο 34531/1.6.2011) ότι σε περίπτωση που δεν ασκείται επιχείρηση 

εκμετάλλευσης σταθμού αυτοκινήτων στον επίμαχο χώρο, δεν 

εφαρμόζονται οι διαδικασίες σφράγισης που προβλέπονται στην 32279/ 

2009 απόφαση του Υπουργού Μεταφορών «Καθορισμός λεπτομερειών 

τρόπου σφράγισης για εγκαταστάσεις σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, 

σταθμών φορτηγών αυτοκινήτων για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων και 

σταθμών αυτοκινήτων και πλυντηρίων -  λιπαντηρίων» (ΕΓ 1189), για τις 

περιπτώσεις που παραβιάζονται ένας ή περισσότεροι από τους όρους και 

τις προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας του σταθμού που αναφέρονται 

στο άρθρο 28 του π.δ. 455/1976, αλλά εφαρμόζονται οι διατάξεις της 

πολεοδομικής νομοθεσίας, που ορίζουν τα σχετικά με την επιβολή

κυρώσεων για παράνομη χρήση γηπέδου. Τα αυτά με τις υπηρεσίες της

Περιφέρειας Αττικής, ως προς τη χρήση του επίμαχου χώρου, διαπίστωσε 

και το Α ' Αστυνομικό Τμήμα Ν. Ιωνίας (έγγραφο 1016/8.6.2011). Στη

συνέχεια, η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου
k ί

Μεταφορών και Επικοινωνιών, απαντώντας σε σχετική αίτηση του 

αιτούντος σωματείου (έγγραφο 42050/22.9.2011), διευκρίνισε ότι ο 

σταθμός αυτοκινήτων (στεγασμένος ή υπαίθριος), που χρησιμοποιείται για 

στάθμευση οχημάτων, χωρίς την καταβολή φυλάκτρων, χαρακτηρίζεται, 

σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 455/1976, ως σταθμός

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται η
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χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Εξάλλου, με την 91755/110/ 

26.9.2011 απόφαση-πόρισμα του Γραφέίου Περιφερειακού Συμπαραστάτη 

του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, που επιλήφθηκε 

σχετικής καταγγελίας ανώνυμης εταιρείας, μέλους του σωματείου, ·η οποία 

διατηρεί σταθμό αυτοκινήτων στην περιοχή του Δήμου, προτάθηκε η 

σφράγιση του επίμαχου χώρου, διότι αποτελεί υπαίθριο χώρο 

στάθμευσης. Με βάση τα έγγραφα αυτά και την από 27.4.2011 έκθεση 

αυτοψίας, ο Αντιπεριφερειάρχης, με την 17721/2.11.2011 απόφασή του, 

διέταξε τη σφράγιση του ανωτέρω ακάλυπτου χώρου του οικοπέδου, για 

το λόγο ότι εντός του χώρου αυτού βρέθηκαν σταθμευμένα οχήματα, 

χωρίς να υπάρχει η προς τούτο απαιτούμενη από τις διατάξεις του π.δ. 

455/19/6 άδεια λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων. Κατά της 

απόφασης αυτής ο Δήμος άσκησε προσφυγή νομιμότητας ενώπιον του 

Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία 

απορρίφθηκε με την 2065/20.1.2012 απόφαση του τελευταίου, με την ίδια 

ως άνω αιτιολογία. Εν συνεχεία, κατά των πράξεων αυτών ο Δήμος Ν. 

ιωνίας άσκησε προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, 

προβάλλοντας ότι στον επίδικο χώρο δεν ασκείται επιχείρηση 

εκμετάλλευσης σταθμού αυτοκινήτων που αποφέρει έσοδα στο Δήμο και 

επομένως μη νομίμως η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Περιφέρειας Αττικής προχώρησε στη σφράγιση του χώρου, κατ' εφαρμογή 

του π.δ. 455/1976 και ότι πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στον οποίο 

σταθμεύουν οχήματα των δημοτών που επισκέπτονται το Κέντρο 

Μικρασιατικού Πολιτισμού, το Συνεδριακό Κέντρο και το ΚΕΠ, καθώς και 

τον χώρο θεώρησης ασφαλιστικών βιβλιαρίων και επομένως 

εφαρμόζονται οι διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας που προβλέπουν 

την επιβολή κυρώσεων για παράνομη στάθμευση. Το Διοικητικό 

πρωτοδικείο, με την 8242/2013 απόφασή του έκρινε ότι για τη νόμιμη 

λειτουργία του επίμαχου υπαίθριου σταθμού ιδιωτικής χρήσεως απαιτείται 

η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και επομένως, νομίμως
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εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις και απέρριψε τις ασκηθείσες

προσφυγές. Κατά’ της απόφασης αυτής άσκησε έφεση ο νυν εκκαλών
t

Δήμος Ν. Ιωνίας [όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρεί η 

Γραμματεία του παρόντος Δικαστηρίου, η έφεση αυτή έγινε δεκτή-με την 

3430/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κατά της οποίας 

ασκήθηκε αίτηση αναιρέσεως από το εφεσίβλητο σωματείο (αρ. κατ. 

611/2017)]. Εξάλλου, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της 

Περιφέρειας Αττικής με το 13091/4.8.2011 έγγραφο, που εκδόθηκε σε 

απάντηση εξώδικης διαμαρτυρίας του εφεσιβλήτου σωματείου και με βάση 

το 34531/1.6.2011 έγγραφο της Νομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας, 

ενημέρωσε το εφεσίβλητο ότι σε περίπτωση που δεν ασκείται επιχείρηση 

εκμετάλλευσης σταθμού αυτοκινήτων στον επίμαχο χώρο δεν εφαρμόζεται 

η διαδικασία σφράγισης που προβλέπεται στην προαναφερθείσα 

απόφαση του Υπουργού Μεταφορών, αλλά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 

της πολεοδομικής νομοθεσίας σχετικά με την επιβολή κυρώσεων για 

παράνομη χρήση γηπέδου και του υπέδειξε να απευθυνθεί στην 

πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Ν. Ιωνίας. Μετά ταύτα, το εφεσίβλητο 

σωματείο με την 2319/26.4.2012 αίτηση προς την Υπηρεσία Δόμησης του 

εκκαλούντος Δήμου, ζήτησε τη σφράγιση του παραπάνω χώρου λόγω μη 

επιτρεπτής χρήσης αυτού ως χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 1650/1986 και της 

44242/2361/1989 κ.υ.α. «Σφράγιση ακινήτων σε περίπτωση μεταβολής 

της χρήσεως». Προς τούτο, επικαλέσθηκε την από 27.4.2011 έκθεση 

αυτοψίας κάι το 1016/8.6.2011 έγγραφο του Α ' Αστυνομικού Τμήματος Ν. 

Ιωνίας και ισχυρίσθηκε ότι η ασκούμενη χρήση του επίμαχου οικοπέδου 

στο ΟΤ 150 του εκκαλούντος Δήμου, ως υπαίθριου χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτων, δεν επιτρέπεται, καθόσον σύμφωνα με το εγκεκριμένο 

ρυμοτομικό σχέδιο το συγκεκριμένο ακίνητο προορίζεται αποκλειστικώς 

καί μόνον για την ανέγερση κτιρίου Πολιτιστικών και Αθλητικών 

δραστηριοτήτων. Κατόπιν της αίτησης αυτής, το Τμήμα Αυθαιρέτων και
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Επικινδύνων της Υπηρεσίας Δόμησης με το 2319/18.6.2012 έγγραφό του 

προς το Τμήμα Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων της ίδιας Υπηρεσίας 

ζήτησε να ενημερωθεί για τις επιτρεπόμενες χρήσεις στο ΟΤ 150, 

προκειμένου να εξεταστούν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 44242/2361/ 

1989 κ.υ.α. Σε απάντηση αυτού, απεστάλη το 3403/20.6.2012 έγγραφο 

του Τμήματος Εφαρμογής Πολεοδομικών Σχεδίων στο οποίο εκτίθεται ότι 

«...σύμφωνα με την 3634/312/3.4.85 απόφαση του Νομάρχη (ΦΕΚ 

248Δ/85) το τμήμα του ΟΤ 150 με πρόσωπα στις οδούς Πατρ. Ιωακείμ και 

Γυμνασίου, που φαίνεται με πράσινο περίγραμμα στο διάγραμμα της 

απόφασης αυτής (συνημμένο), χαρακτηρίζεται ως κοινωφελής χώρος, και 

συγκεκριμένα ως “χώρος για ανέγερση κτιρίου Πολιτιστικών και Αθλητικών 

υραυιηριοτήτων . Συνεπώς, με την επιφύλαξη της περίπτωσης 

καθορισμού υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε χώρους κοινής 

ωφέλειας (Εγκύκλιος 7/04 ΥΠΕΧΩΔΕ), η - εγκατάσταση και λειτουργία 

αυτοτελούς διαχειριζόμενης χρήσης κτιρίων ή γηπέδων στάθμευσης δεν 

είναι επιτρεπτή στην υπόψη έκταση. Είναι όμως γενικά επιτρεπτή η 

δημιουργία θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση νέων ή 

υφισταμένων κτιρίων σε οικόπεδα ή γήπεδα (σύμφωνα και με το 

ΠΔ111/04-ΦΕΚ76Δ/04 για το ηπειρωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής), 

ι ια το υπόλοιπο τμήμα του ΟΤ 150 δεν ισχύει κανένα ειδικό ή γενικό 

πολεοδομικό διάταγμα χρήσεων γης, και η ευρύτερη περιοχή ήταν, 

σύμφωνα με το ΠΔ.84/84 (ΦΕΚ33Α/21.3.84), περιοχή Γενικής Κατοικίας 

σύμφωνα με το αρ. 5 του Π.Δ 81/80 (ΦΕΚ27Α/29.3.80), στην οποία 

περιλαμβάνονται τα κτίρια- γήπεδα στάθμευσης...». Επίσης, η Διεύθυνση 

Τεχνικών /πηρεσιών του Δήμου στο 23159/25.6.2012 έγγραφο προς την 

Υπηρεσία Δόμησης εξέθεσε ότι η έκταση του κοινωφελούς χώρου στο ΟΤ 

150 με το χαρακτηρισμό «Χώρος για ανέγερση κτιρίου Πολιτιστικών και 

Αθλητικών δραστηριοτήτων» είναι ενιαία και σ’ αυτήν έχουν εγκατασταθεί 

το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, το Συνεδριακό Κέντρο και το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) του Δήμου και ότι ο ακάλυπτος στο δυτικό

ApiBuoc 1843/2019 _8-
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τμήμα του χώρου αυτού με πρόσωπο στην οδό Γυμνασίου, 

χρησιμοποιείται γ ια 1 να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες στάθμευσης του 

μεγάλου αριθμού επισκεπτών που εξυπηρετούνται από τις υπηρεσίες που 

είναι εγκατεστημένες στον χώρο. Κατόπιν τούτων, η Διεύθυνση Υπηρεσίας 

Δόμησης του εκκαλούντος εξέδωσε την 2565/3.7.2012 πράξη της 

[προσβληθείσα ενώπιον του δικάσαντος] με την οποία, κατ’ επίκληση των 

ανωτέρω εγγράφων (3403/20.6.2012 και 23159/25.6.2012), απέρριψε το 

αίτημα που υποβλήθηκε με την 2319/26.4.2012 αίτηση του εφεσιβλήτου 

σωματείου, με την αιτιολογία ότι δεν προκύπτει η δυνατότητα εφαρμογής
c

της 44242/2361/1989 υπουργικής απόφασης για σφράγιση, λόγω μη 

επιτρεπτής χρήσης, του επίδικου ακινήτου.

6. Επειδή, το δικάσαν παρέθεσε στην προσβαλλόμενη απόφασή 

του τις διατάξεις των άρθρων 22 (παρ. 5, 6 και 8) του ν. 1650/1986 (Α' 

160) και 2 της κ.υ.α. 44242/2361/1989 (ΕΓ 380), νια τη σφράγιση των μη 

επιτρεπομένων από την πολεοδομική νομοθεσία χρήσεων ακινήτων (σκ. 

3), τις διατάξεις του άρθρου 1 της 2277/2003 απόφασης της Υφυπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμός χρήσεων γης και τροποποίηση όρων και 

περιορισμών δόμησης των οικοπέδων του ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου 

Νέας Ιωνίας (Ν. Αττικής), που βρίσκονται στα οικοδομικά τετράγωνα επί 

του βασικού οδικού δικτύου» (Δ' 112) (σκ. 4) καθώς και τους 

προβληθέντες λόγους ακυρώσεως (βλ. σκ. 8-10). Με βάση τα ανωτέρω 

και τα προαναφερθέντα στοιχεία του φακέλου το δικάσαν έκρινε τα εξής: 

«... με τη4ν 2277/2003 απόφαση της Υφυπουργού Περιβάλλοντος, 

Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων καθορίστηκαν οι χρήσεις γης στο Ο.Τ. 

150 (Τομέας Δ) του Δήμου Ν. Ιωνίας, στο οποίο βρίσκεται ο επίμαχος 

χώρος και αφορούν αποκλειστικώς και μόνο, σε κτίρια πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, αθλητικές 

εγκαταστάσεις (υπαίθριες) και κτίρια περίθαλψης, αποκλεισμένων των 

χρήσεων κατοικίας με εξαίρεση τις υφιστάμενες κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο νόμο, ενώ στον Τομέα Δ και συνακόλουθα στο Ο.Τ. 150 δεν

./.



προβλέπονται οι χρήσεις κτιρίων και γηπέδων στάθμευσης [...]. Συνεπώς, 

η αναφορά στο 3403/20.6.2012 έγγραφο της Υπηρεσίας Δόμησης του 

Δήμου Ν. Ιωνίας, oji για το υπόλοιπο τμήμα του ΟΤ 150 δεν ισχύει κανένα 

ειδικό ή γενικό πολεοδομικό διάταγμα χρήσεων γης, επιτρεπομένης της 

χρήσης γενικής κατοικίας και, επομένως, της χρήσης γηπέδων 

στάθμευσης, στερείται νομίμου ερείσματος. Επίσης, είναι απορριπτέα τα 

αναφερόμενα στο ίδιο έγγραφο, ότι η ευρύτερη περιοχή ήταν περιοχή 

γενικής κατοικίας στην οποία περιλαμβάνονται τα κτίρια-γήπεδα 

στάθμευσης, με επίκληση του π.δ/τος 84/1984 [...] το οποίο καταργήθηκε 

με το άρθρο 16 του ν. 2965/2001 [...] Περαιτέρω, από τα στοιχεία του 

φακέλου της δικογραφίας ... και ειδικότερα από την από 27.4.2011 έκθεση 

αυτοψίας,... το 1016/8.6.2011 έγγραφο του Α' Αστυνομικού Τμήματος Ν. 

Ιωνίας και το 23159/25.6.2012 έγγραφό της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του Δήμου προς την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, 

προκύπτει ότι ο ακάλυπτος χώρος εμβαδού 5.500 τ.μ. περίπου, στο 

δυτικό τμήμα του ενιαίου χώρου στον οποίον έχουν ανεγερθεί το Κέντρο 

Μικρασιατικού Πολιτισμού, το ΚΕΠ και το συνεδριακό κέντρο του Δήμου 

Νέας Ιωνίας, με πρόσωπο στην οδό Γυμνασίου, χρησιμοποιείται για τη 

στάθμευση μεγάλου αριθμού οχημάτων, γεγονός, άλλωστε, που 

συνομολογεί ο Δήμος. Όμως, η χρήση αυτή δεν είναι επιτρεπτή κατά τα 

ανωτέρω οριζόμενα για τις χρήσεις γης στο Ο.Τ. 150 και, επομένως, μη 

νομίμως ο Δήμος Νεας Ιωνίας δεν προέβη στη σφράγιση του χώρου 

αυτού, κατά το βάσιμο σχετικό λόγο ακύρωσης. Εξάλλου, η γενική 

επίκληση από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, με το 3403/20.6.2012 

έγγραφό τής,‘του π.δ/τος 111/2004 που προβλέπει τη δημιουργία θέσεων 

στάθμευσης για την εξυπηρέτηση νέων ή υφισταμένων κτιρίων σε 

οικόπεδα ή γήπεδα στην Περιφέρεια Αττικής, δεν μπορεί, όπως βασίμως 

προβάλλεται, να στηρίξει την άρνηση του Δήμου να προβεί στη σφράγιση, 

εφόσον δεν προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου ούτε άλλωστε 

αναφέρεται από τον Δήμο, ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ανωτέρω

Api9uoc 1843/2019 -10-
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συνεδ ' 10 ΚενΤΡ°  Μ'ΚΡασ,αΤΙΚ0ύ ΠοΑ'Τ'σμού, το ΚΕΠ κα, το 
σ εδριακο κέντρο του Δήμου Νέας |ωνίας , , ^  ^

■Ρ βαλλόμενη άρνηση του Δήμου Νέας Ιαονίας να ττροβεί στη σφράγ’ιση

' Γ χώρου δεν - ■ * · —  - — « ζ ζκατα το βάσιμο σχετικό λόγο ...».

7· Ε,Τε'δή' κατ°  τπν έννοια των δ,ατάξεων του άρθρου 58 (τταρ 1 
εδ. δεύτερο) του π.δ. 18/1989 (Α· 8), 6πως το εν λάγω

"μοσ,.θηκε αρχικώς με τρ άρθρο 12 τταρ. 2 του ν. 3900/2010 (Α' 213) κα, 

αντικαταστάθηκε στη συνέχε,α, με την προσθήκη στην παΡ. κα, Γρ “

εδάφιου, με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 4446/2016 (Α ' 2 4 0 *2  Ρ  2016, 
^ κ ε ίμ ε ν ο υ  να κριθεί παραδεκτή έφεση, 0 εκκαΛών βαρύνεια, ^  ^ .

της έφεσης του VQ τε|ψηρ|ώσε( μ£ ε|δ|κούς ^  

συγκεκριμένους ισχυρισμούς που περιΛαμβάνε, στο

!  Ραφ0 6Τ' *  < " *  ™υς προβαλλόμενους λδνους Ζ ί
συγκεκριμένο, κρίσιμο Υισ την επίλυση της δ,αφοράς, νομικό

ίΠΠ,μα αναγόμενο στην ερμηνεία των κανόνων ^

— '  Γ  ΓΠν £KKaA0UMiVn απ0ΦασΠ' T0U ° ™ ί0ϋ ν0μΙ“ ΰη ημ τος ειτε δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Εττ,κρατ,ίος 

σχετικές κρίσεις κα, παραδοχές της εκκαλούμενης απόφασης 

ΡΧονται σε αντίθεση με μη ανατραπείσα νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατειας ή άλλου αν.τάτου  δικαστηρίου ή, ελλείψει αυτών προ 

ανέκκλητη απόφαση διοικητικού δικαστηρίου. Ως τέτρια νομολογία νοείται 

Π διαμορφωθείσα επί αυτοΟ τούτου του κρίσιμου νομικού ζητήματος κα,

M i r a o T ^ r U η ™ Ρ6μΟΙΟυ <πρβλ· ΣΤΕ 2481/2017' ^  επίσης ΣτΕ 
42/2017, 2566/2017 κ.ά.). Το ζήτημα τούτο δεν ερευνάται

αυτεπαγγελτως ούτε μπορεί να συναχθεί άτι τίθετα, με την

Ζ ν Ζ Τ Γ  ε ,σανωνικού δ,κονράφ™  της δίκης κα· μόν°81/2017). Δεν αρκει, συνεπώς, για τα παραδεκτά του ενδίκου μέσου η



μη αυτοτελής, επ’ ευκαιρία δηλαδή και σε επίρρωση της προβολής^; 

σχετικών λόγων,, επίκληση ή παράθεση του περιεχομένου δικαστικών 

αποφάσεων και μάλίστα όχι για την ανάδειξη αντίθεσης της εκκαλούμενης 

απόφασης προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου 

ανώτατου δικαστηρίου αναφορικά με κριθέν νομικό ζήτημα αλλά ως 

παραδειγμάτων “ορθής” υπαγωγής, σε άλλες υποθέσεις, των 

πραγματικών περιστατικών στους εφαρμοσθέντες κανόνες (πρβλ. ΣτΕ 

3242/2017, 2481/2017 κ.ά.), ούτε δε αρκεί η αόριστη επίκληση έλλειψης 

νομολογίας ή αντίθεσης προς υφιστάμενη νομολογία. Εξάλλου, ως 

αντίθεση σε νομολογιακό προηγούμενο, κατά την έννοια της ίδιας ως άνω 

διάταξης, δεν νοείται η αναφερόμενη σε ζητήματα αιτιολογίας συνδεόμενα 

με το πραγματικό της κρινόμενης υπόθεσης, αλλά εκείνη που αφορά στην 

ερμηνεία διάταξης νόμου ή γενικής αρχής δυνάμενης να έχει γενικότερη 

εφαρμογή (πρβλ. ΣτΕ 1965/2017). Περαιτέρω, το απαράδεκτο της έφεσης 

λόγω μη προβολής αυτοτελών και συγκεκριμένων ισχυρισμών, με το 

ανωτέρω περιεχόμενο, δεν δύναται να θεραπευθεί με την προβολή 

ισχυρισμών περί θεμελιώσεως του παραδεκτού, με άλλο δικόγραφο, πλην 

του εισαγωγικού, όπως με το δικόγραφο των προσθέτων λόγων ή το 

υπόμνημα (πρβλ. ΣτΕ 3517/2017, 2566/2017, 2481/2017 κ.ά.). Τέλος, οι 

διαταξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 58 του π.δ. 18/1985, 

που προστέθηκε με το άρθρο 15 παρ. 3 του ν. 4446/2016, θεραπεύουν το 

απαράδεκτο που συνδέεται με την παράλειψη επίκλησης, με το 

εισαγωγικό δικόγραφο, ορισμένης νομολογίας, αντίθετης προς τις κρίσεις 

της εκκαλούμενης απόφασης, υπό την προϋπόθεση, πάντως, της 

προβολής, με το εν λόγω δικόγραφο, συγκεκριμένου ισχυρισμού περί 

αντίθεσης προς τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή άλλου 

ανώτατου δικαστηρίου ή προς ανέκκλητη απόφαση διοικητικού 

δικαστηρίου (πρβλ. ΣτΕ 1965/2017, 1879/2017, 1827/2017, 1533/2017).

8. Επειδή, η κρινόμενη έφεση ασκήθηκε στις 16.1.2017 και, 

επομένως, διέπεται από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 58

/
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παρ. 1 του π.δ. 18/1989, όπως ίσχυαν κατά την άσκηση της έφεσης και 

όπως ήδη ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 15 παρ. 3 

του ν. 4446/2016. Στο δικόγραφο της έφεσης περιγράφεται το ιστορικό της 

διαφορας και στη συνέχεια στην παράγρ, 4 του δικογράφου [Λόγοι 

εφεσεως. I. Έλλειψη νομίμου βάσεως. α. Το παραδεκτό της εφέσεως] 

εκτίθενται τα εξής: «... Εν προκειμένω, το σκεπτικό, η κρίση και το 

συμπέρασμα της εκκαλουμένης [...] στηρίζονται στην ... 2277/20.1.2003 

απόφαση της Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Δ Ί 12/2003) για τις χρήσεις 

στη Νεα Ιωνία και είναι αντίθετο στην .. 3931/2008 απόφαση του Ε' 

Τμήματος του Δικαστηρίου Σας που έχει ακυρώσει την ανωτέρω 

Υπουργική Απόφαση για τον Δήμο Νέας Ιωνίας...». Ακολούθως, στο 

δικόγραφό αναφέρονται οι εσφαλμένες, κατά τον εκκαλούντα Δήμο, 

παραδοχές της εκκαλουμένης και ειδικότερα οι αναφερόμενες στις σκέψεις 

4, 8 και 11 αυτής. Ο εκκαλών Δήμος ισχυρίζεται ειδικότερα ότι το ΣτΕ με 

την 3931/2008 απόφασή του ακύρωσε την 2277/2003 απόφαση της 

Υφυπουργού ΠΕΧΩΔΕ για τις χρήσεις γης στο ΟΤ 150 (Τομέας Δ), ότι το 

ΟΤ 150 βρίσκεται στο Βασικό Οδικό Δίκτυο και ότ. κατόπιν των ανωτέρω 

εσφαλμένως η εκκαλοΰμενη απόφαση επικαλείται διαρκώς την 2277/2003 

απόφαση της Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ κα, ως εκ τούτου το σκεπτικό κα, 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει στηριζόμενη στην άκυρη Υπουργική 

Απόφαση είναι άνευ νομίμου βάσεως. Ακολούθως, ο εκκαλών Δήμος 

παραθέτει το ισχύον, κατά την άποψη του, πολεοδομικό καθεστώς στο ΟΤ 

150, μετα την ως άνω ακυρωτική απόφαση και επικαλείται τις διατάξεις 

του από 2352.1987 π.δ. (Δ' 166) ως προς τις ισχύουσες χρήσεις γης, 

ισχυριζόμενος ότι, εν όψει του κενού που ανέκυψε ως προς τις χρήσεις 

γης μετά την ακυρωτική απόφαση του ΣτΕ, στην περ,οχή επιτρέπεται η 

χρήση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων που περιλαμβάνεται στη χρήση 

γενικής κατοικίας (άρθρο 3 αρ. 13 του ανωτέρω π.δ.). Συναφώς προς το 

ΓεΛευταιο αυτο ςητημα, ο εκκαλών Δήμος ισχυρίζεται ότι τα ανωτέρω δεν 

έρχονται σε αντίθεση ούτε και είναι αντιφατικά σε σχέση με τον



αποδοθέντα με την απόφαση 3634/312/1985 του Νομάρχη Ανατ. Αττικής 

στον συγκεκριμένο χώρο του ΟΤ 150 χαρακτήρα ως κοινωφελούς χώρου 

για την ανέγερση κτιρίων πολιτιστικών και αθλητικών, διότι α) η έννοια του 

χώρου κοινωφελούς χαρακτήρα μπορεί να υφίσταται σε περιοχή γενικής 

κατοικίας και β) χώροι κοινωφελείς που ανήκουν σε Δήμους ή ΝΠΔΔ 

μπορούν νομίμως να χρησιμοποιηθούν ως θέσεις στάθμευσης 

αυτοκινήτων προς εξυπηρέτηση της εύρυθμης και σωστής λειτουργίας του 

εκάστοτε Δήμου, όπως ρητά προβλέπει το άρθρο 22 παρ. 17 του ν. 

4258/2014. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω περιεχόμενο του 

δικογράφου, με τους ανωτέρω ισχυρισμούς προβάλλεται ότι η έφεση 

ασκείται παραδεκτώς, λόνω αντίθεσης της εκκαλουμένης προς την 

3931/2008 απόφαση του ΣτΕ και ότι, κατόπιν αυτού, πρέπει να γίνει 

δεκτός ο λόγος εφέσεως, κατά τον οποίο η εκκαλουμένη στερείται νομίμου 

βάσεως.

9. Επειδή, από τα δεδομένα της υπόθεσης που δέχθηκε το 

δικάσαν προκύπτουν τα εξής: Τον κρίσιμο χρόνο έκδοσης της

προσβληθείσας ενώπιον του δικάσαντος 2565/3.7.2012 πράξης της 

Υπηρεσίας Δόμησης του εκκαλούντος Δήμου, ο επίμαχος χώρος 

χρησιμοποιείτο εν τοις πράγμασι, χωρίς δηλαδή να έχει εκδοθεί 

οποιαδήποτε σχετική άδεια, ως χώρος στάθμευσης πάσης φύσεως 

οχημάτων (ΙΧΕ, φορτηγών κ.ά.) καθ’ όλη τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου 

και όχι μόνον από άτομα που επισκέπτονται τις υπηρεσίες εξυπηρέτησης 

των δημοτών οι οποίες βρίσκονται στο εν λόγω ΟΤ 150 ή και σε 

παρακείμενα, αυτού ΟΤ. Επιπλέον, ο χώρος αυτός δεν έχει καθορισθεί ως 

χώρος στάθμευσης (κοινόχρηστος ή ιδιωτικός) με το ρυμοτομικό σχέδιο ή 

με οικοδομική άδεια, αλλά αποτελεί ενιαίο τμήμα μεγαλύτερου ακινήτου, 

το οποίο με το ρυμοτομικό σχέδιο της περιοχής έχει αφορισθεί για 

συγκεκριμένο σκοπό κοινής ωφέλειας και συγκεκριμένα για την ανέγερση 

κτιρίου πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Εξάλλου, ούτε από 

τα έγγραφα των πολεοδομικών υπηρεσιών, όπως περιγράφονται στην

Αοιθυός 1843/2019 -14-

./.



εκκαλουμένη, προκύπτει ότι με οικοδομική άδεια ανέγερσης κτιρίου 

πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτών είχε επιτραπεί η διαμόρφωση 

του περιβάλλοντος χώρου του εν λόγω ακινήτου ως χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτων εν γένει. Περαιτέρω, με την αίτηση ακυρώσεως του 

εφεσιβλήτου σωματείου προσεβλήθη η άρνηση της Υπηρεσίας Δόμησης 

να σφραγίσει την επίμαχη χρήση, για τον λόγο ότι αυτή δεν προβλέπεται 

από τις οικείες πολεοδομικές διατάξεις. Με την εκκαλούμενη απόφαση 

κρίθηκε κατ’ εφαρμογήν των άρθρων 22 (παρ. 5, 6 και 8) του ν. 

1650/1986 και 2 της κ.υ.α. 44242/2361/1989, καθώς και της 2277/2003 

απόφασης της Υφυπ. ΠΕΧΩΔΕ που καθόρισε τις χρήσεις γης σε
C"

ορισμένες περιοχές του Βασικού Οδικού Δικτύου του σχεδίου πόλεως, και 

με βάση τα στοιχεία του φακέλου στα οποία περιλαμβάνεται και η 

απόφαση 3634/312/1985 του Νομάρχη Αν. Αττικής, ότι η προσβληθείσα 

άρνηση της Υπηρεσίας Δόμησης του εκκαλούντος να προβεί στη 

σφράγιση του επίδικου χώρου δεν αιτιολογείται νομίμως. Το δικάσαν, 

δηλαδή, θεώρησε, εσφαλμένως, ως ισχύουσα την ως άνω 2277/2003 

κανονιστική απόφαση, η οποία είχε ακυρωθεί στο σύνολό της με την 

3931/2008 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Εντούτοις, η κρίση 

του δικάσαντος, ως προς τη νομιμότητα της αιτιολογίας της 

προσβληθείσης ενώπιον του άρνησης σφράγισης της χρήσης, δεν 

στηρίζεται μόνον στον καθορισμό των χρήσεων γης με την 2277/2003 

κανονιστική απόφαση, αλλά και σε πρόσθετα αιτιολογικά έρείσματα με 

βάση τα ακόλουθα, ιδίως, στοιχεία του φακέλου: α) την 3634/312/1985 

απόφαση τομ Νομάρχη Αν.Αττικής που τροποποίησε το ρυμοτομικό 

σχέδιο του εκκαλούντος Δήμου στο ΟΤ 150 και καθόρισε τμήμα του εν 

λόγω ΟΤ, στο οποίο (τμήμα) περιλαμβάνεται καί η επίμαχη έκταση, ως 

χώρο ανέγερσης κτιρίου πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων και 

β) το 3403/20.6.2012 έγγραφο του Τμήματος Εφαρμογής Πολεοδομικών 

Σχεδίων της Υπηρεσίας Δόμησης, κατά το μέρος που αναφέρεται στις 

παραπάνω ρυθμίσεις. Τούτο συνάγεται από το ότι το δικάσαν, εκτός από
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την κρίση του περί αντίθεσης της αιτιολογίας της προσβληθείσας

διοικητικής πράξης στις διατάξεις 'της 2277/2003 απόφασης 

[ακυρωθείσας] της Υφύπ. ΠΕΧΩΔΕ, έκρινε περαιτέρω ότι η επίκληση, εν 

γένει, με το 3403/20.6.2012 έγγραφο, του π.δ. 111/2004 -που είναι 

μεταγενέστερο της Υ.Α. και προβλέπει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης 

για την εξυπηρέτηση νέων ή υφισταμένων κτιρίων σε οικόπεδα ή γήπεδα 

στην Περιφέρεια Αττικής- δεν στηρίζει την άρνησή της να προβεί στη 

σφράγιση, εφόσον δεν προκύπτει ότι, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του 

ανωτέρω π.δ., δημιουργήθηκαν με βάση σχετική οικοδομική άδεια οι 

οριζόμενες σε αριθμό θέσεις στάθμευσης για την εξυπηρέτηση του κτιρίου 

στο οποίο στεγάζονται το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, το ΚΕΠ και 

το συνεδριακό κέντρο του εκκαλούντος Δήμου. Εκ τούτου παρέπεται ότι το 

δικάσαν κατά την αιτιολόγηση της κρίσης του δεν περιορίσθηκε στην 

εφαρμογή των διατάξεων της 2277/2013. Υ.Α. αλλά παρέθεσε και

επάλληλο αιτιολογικό έρεισμα συναρτώμενο με τυχόν χορηγηθείσα 

οικοδομική άδεια για το τμήμα αυτό του ΟΤ 150, κατ’ εφαρμογήν του 

ρυμοτομικού σχεδίου, όπως αυτό είχε τροποποιηθεί με την 3634/312/1985 

απόφαση του Νομάρχη Αν. Αττικής. Η τελευταία αυτή κρίση θεμελιώνεται 

σε διαφορετική βάση (διαρρυθμίσεις ρυμοτομικού σχεδίου και προβλέψεις 

οικοδομικής άδειας), η οποία ερείδεται στο πραγματικό της υπόθεσης και 

στήριζε! αυτοτελώς το συμπέρασμα της εκκαλουμένης ως προς την 

διαγνωσθείσα, εν προκειμένω, πλημμέλεια της αιτιολογίας της

προσβληθείσας διοικητικής πράξης, καθώς επίσης και το εξ αυτού

απορρέον διατακτικό της κρίσης του. Τούτο δε, ανεξάρτητα από τηνk (
ορθότητα ή μη της άποψης του εκκαλούντος Δήμου, κατά την οποία, μετά 

την ακύρωση της 2277/2013 Υ.Α. και ενόψει του κενού δικαίου που 

ανέκυψε, στο ΟΤ 150 εφαρμόζονται οι γενικοί κανόνες χρήσεων γης 

(γενική κατοικία στην οποία επιτρέπονται χώροι ή κτίρια στάθμευσης), 

αφού, ακόμη και υπό την εκδοχή αυτή, πάντως, σύμφωνα με το 

ρυμοτομικό σχέδιο, την ανωτέρω δηλαδή νομαρχιακή απόφαση, στο
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συγκεκριμένο OT 150 καθορίζεται ειδικώς χώρος για την ανέγερση κτιρίου 

πολιτιστικών και αθλητικών δραστηριοτήτων. Εξάλλου, ως προς τις 

διαρρυθμίσεις του ρυμοτομικού σχεδίου στο ΟΤ 150 καθώς και ως προς 

το ζήτημα αν με βάση οικοδομική άδεια είχε επιτραπεί ή όχι η χρήση 

χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων στο επίμαχο ακίνητο, η κρίση του 

δικάσαντος αφορά την υπαγωγή του πραγματικού της υπόθεσης στον 

εφαρμοστέο κανόνα δικαίου των άρθρων 22 (παρ. 5,6 και 8) του ν. 

1650/1986 και 2 της κ.υ.α. 44242/2361/1989, συνδεόμενη με 

συγκεκριμένα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία του φακέλου, η οποία 

προσήκει μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση, και η οποία, συνεπώς, κατά 

την προεκτεθείσα έννοια των διατάξεων του άρθρου 58 παρ. 1 (εδ. 

δεύτερο και τρίτο), δεν υπόκειται σε έφεση. Κατά συνέπεια, εφόσον η 

αιτιολογία αυτή της εκκαλουμένης στηρίζει αυτοτελώς το διατακτικό της, ο 

προαναφερθείς ισχυρισμός για το παραδεκτό του αντίστοιχου (πρώτου) 

λόγου εφεσης της έλλειψης νόμιμης βάσης, κατ’επίκληση της 3931/2008 

απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατειας, προβάλλεται αλυσιτελώς και 

πρεπει να απορριφθεί, δεδομένου ότι πλήττει μόνο το ένα από τα 

περισσότερα αυτοτελή αιτιολογικά ερείσματα αποδοχής της αιτήσεως 

ακυρώσεως από το δικάσαν διοικητικό εφετείο.

ιυ. Επειδή, περαιτέρω, ο εκκαλών Δήμος επικαλείται τις διατάξεις 

της παρ. ι7 του άρθρου 22 του ν. 4258/2014 (Α' 94), στην οποία ορίζεται 

οτι «Σε δημοτικά ακίνητα και ακίνητα Ν.Π.Δ.Δ. εντός εγκεκριμένου σχεδίου 

που έχουν, χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς χώροι για την ανέγερση 

κοινωφελών κτιρίων επιτρέπεται η χρήση ανοιχτών χώρων στάθμευσης 

έως την έκδοση της άδειας δόμησης ανέγερσης των κοινωφελών κτιρίων 

και σε κάθε περίπτωση έως 3 χρόνια από τη δημοσίευση του παρόντος 

νόμου». Με τον δεύτερο λόγο εφέσεως προβάλλεται ότι έσφαλε η 

εκκαλουμένη, διότι από τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό με την 

απόφαση 3634/312/1985 του Νομάρχη Αν. Αττικής και το άρθρο 2 παρ. 4 

του ν. 4067/2012, προκύπτει ότι επιτρέπεται η χρήση δημοτικών

__________________  ./.



ακινήτων, που έχουν χαρακτήρα κοινωφελών χώρων, ως ανοιχτών χώρων 

στάθμευσης. (

11. Επειδή, ο.λόγος αυτός εφέσεως, όπως προβάλλεται, θα ήταν, 

κατ’αρχήν, απορριπτέος ως απαράδεκτος, διότι δεν συνοδεύεται από 

αντίστοιχο ρητό ισχυρισμό για το παραδεκτό της προβολής του σύμφωνα 

με τις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 58 παρ. 1 του π.δ. 18/1989. Και 

υπό την εκδοχή, όμως, ότι ο λόγος αυτός εμπεριέχει εμμέσως σχετικό 

ισχυρισμό, ο τελευταίος είναι απορριπτέος ως αβάσιμος, δεδομένου ότι η 

εκκαλουμένη ουδόλως ερμήνευσε τις διατάξεις της παρ. 17 του άρθρου 22 

του ν. 4258/2014, οι οποίες, άλλωστε, δεν ίσχυαν τον κρίσιμο χρόνο 

εκδήλωσης της άρνησης της Υπηρεσίας Δόμησης του εκκαλούντος Δήμου 

να σφραγίσει την επίμαχη κρίση. Περαιτέρω, η έννοια της παρ. 17 του 

άρθρου 22 του ν. 4258/2014 και η διαπίστωση της συνδρομής ή μη των 

προϋποθέσεων εφαρμογής της για το συγκεκριμένο ακίνητο, μετά τη θέση 

σε ισχύ του νόμου αυτού, είναι διαφορετικά ζητήματα, τα οποία δεν 

συναρτώνται με το αντικείμενο της παρούσας δίκης. Τούτο δε, 

ανεξαρτήτως του ότι καμμία από τις διατάξεις που επικαλείται ο εκκαλών 

Δήμος, ακόμη και αν, κατ’ αρχήν, επέτρεπαν την λειτουργία χώρου 

σταθμεύσεως στο επίμαχο τμήμα, δεν ανέχεται την εν τοις πράγμασι, 

χωρίς την λήψη οποιασδήποτε άδειας ή άσκηση εποπτείας, ανεξέλεγκτη 

λειτουργία χώρου σταθμεύσεως. Συνεπώς, ο ανωτέρω ισχυρισμός για το 

παραδεκτό του δευτέρου λόγου έφεσης είναι εν πάση περιπτώσει 

απορριπτέος ως αβάσιμος.

12. Επειδή, εξάλλου, τα εκτιθέμενα στο δικόγραφο της έφεσης, ως
ί·, ί

προς τη νομιμότητα των ενεργειών του εκκαλούντος Δήμου για τη 

δημιουργία υπόγειου χώρου στάθμευσης και τη μεταφορά χώρων 

στάθμευσης στο ΟΤ 150, δυνάμει άλλων διοικητικών πράξεων που δεν 

αποτέλεσαν αντικείμενο κρίσεως της εκκαλουμένης, δεν ασκούν επιρροή 

στο παραδεκτό της έφεσης.

13. Επειδή, τέλος, εφόσον οι προβαλλόμενοι ισχυρισμοί για το
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παραδεκτό των λόγων έφεσης είναι^ απορριπτέοι, ο μεν πρώτος ως 

αλυσιτελώς πpoβqλλόμεvoς, ο δε δεύτερος ως αβάσιμος, η κρινόμενη 

έφεση πρέπει να απορριφθεί ως απαράδεκτη στο σύνολό της.

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Κηρύσσει άκυρη την παράσταση του εφεσιβλήτου σωματείου στο 
ακροατήριο.

Απορρίπτει την έφεση.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 31 Μάίου 2018 

Ο Πρόεδρος του Ε Τμήματος Η Γραμματέας

y $ J /  '  M L ·
ίΚϋ, Ράντος Μ. Βλ

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 2 
Οκτωβρίου 2019.

Ο Πρόεδρός του Ε Τμήματος Η Γραμματέας


