
r  :

Αριθυός 605/2020 

TO ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ Δ'

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 9 Απριλίου 2019, με 

την εξής σύνθεση: Μ. Καραμανώφ, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Δ ' 

Τμήματος, Μ. Παπαδοπούλου, Χρ. Σιταρά, Σύμβουλοι, X. Ευαγγελίου, Κ. 

Σκούρα, Πάρεδροι. Γραμματέας η I. Παπαχαραλάμπους.

Για να δικάσει την από 21 Φεβρουάριου 2017 αίτηση: 

των: 1. σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ», 2. ανώνυμης εταιρείας με 

την επωνυμία «Α. ΖΑΚΑ Ανώνυμη Τεχνική και Εμπορική Εταιρεία 

Κατασκευής και Εκμετάλλευσης Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων» και τον 

διακριτικό τίτλο «Α. ΖΑΚΑ ΑΤΕΕ», που εδρεύουν στη Νέα Ιωνία Αττικής 

(Ευαγγελικής Σχολής 10), οι οποίοι δεν παρέστησαν, 3. Χρήστου 

Γεωργίου του Ελευθερίου, κατοίκου Νέας Ιωνίας Αττικής (Ευαγγελικής 

Σχολής 8), ο οποίος παρέστη με τη δικηγόρο Σταυρούλα Μοσχίδου (Α.Μ. 

15826), που τη διόρισε με πληρεξούσιο, 4. Σωκράτη Σάββα του 

Ευαγγέλου και 5. Φλωρίκας συζύγου Σωκράτη Σάββα, το γένος Δημπάλη, 

κατοίκων Νέας Ιωνίας Αττικής (Κυδωνιών 106), οι οποίοι δεν παρέστησαν, 

κατά του Δήμου Νέας Ιωνίας Αττικής, ο οποίος π®ρέστη με τον 

δικηγόρο Ιωάννη Θανόπουλο (Α.Μ. 22094), που τον διόρισε με απόφαση 

της Οικονομικής του Επιτροπής.

Με την αίτηση αυτή οι αναιρεσείοντες επιδιώκουν να αναιρεθεί η 

υπ’ αριθμ. 3430/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων που παρέστησαν, δήλωσαν, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού 

Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

_____  ./.
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Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της: 

εισηγήτριας, Παρέδρου Κ. Σκούρα.

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  

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 αιτήσεως έχει 

καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 

πληρωμής 126071759957 0519 0063).

2. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση ζητείται η αναίρεση της

3430/2016 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία 

έγινε δεκτή έφεση του αναιρεσίβλητου Δήμου Νέας Ιωνίας, εξαφανίστηκε η 

8242/2013 απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, έγιναν δεκτές 

οι από 8.12.2011 και από 19.3.2012 προσφυγές του Δήμου Ιωνίας και 

ακυρώθηκαν αντιστοίχως: α) η 17721/2.11.2011 απόφαση του

Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών 

περί σφράγισης υπαίθριου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων ιδιοκτησίας 

Δήμου Ν. Ιωνίας και β) η 2065/1965+1854/1760+48347/45173+48345/ 

45171 +48056/44882+47695/44521 +47693/44519+47192+44018/11/20.1. 

2012 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε ειδική διοικητική προσφυγή του Δήμου 

Ν. Ιωνίας κατά της πρώτης προσβαλλομένης με την προσφυγή πράξης. 

Υπέρ του κύρους των πράξεων αυτών είχαν ασκήσει παρέμβαση ενώπιον 

του Διοικητικού Πρωτοδικείου οι ήδη αναιρεσείοντες.

3.‘ Επειδή, το δικόγραφο της αιτήσεως υπογράφεται από δικηγόρο, 

ως πληρεξούσιο των αιτούντων. Εξ αυτών ο τρίτος εκ των αιτούντων 

νομιμοποίησε τον υπογράφοντα δικηγόρο με συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο, οι δε λοιποί δεν νομιμοποιήθηκαν με κάποιον από τους 

τρόπους που ορίζονται στο άρθρο 27 του π.δ/τος 18/1989, (Α' 8), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 2479/1997 (Α' 67). Συνεπώς

./.
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ως προς τους αιτούντες με αρ. 1, 2, 4 και 5 η αίτηση πρέπει να 

απορριφθεί ως απαράδεκτη.

4. Επειδή, όπως προκύπτει από την αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση, 

με την 3634/312/3-4-1985 απόφαση της Νομάρχη Ανατολικής Αττικής 

«Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Ιωνίας στο Ο.Τ. 150 για τον 

χαρακτηρισμό χώρου για ανέγερση κτιρίου αθλητικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων» (Δ' *248), εγκρίθηκε η τροποποίηση του ρυμοτομικού 

σχεδίου Ν. Ιωνίας στο Ο.Τ. 150 για τον χαρακτηρισμό τμήματός του σε 

χώρο για ανέγερση κτιρίου Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Για την απόκτηση του χώρου κηρύχθηκε αναγκαστική απαλλοτρίωση από 

τον Δήμο, προσδιορίσθηκε από το αρμόδιο δικαστήριο η τιμή για την 

αποζημίωση του συνόλου της έκτασης, παρακατατέθηκε το ποσό στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ο Δήμος έγινε κύριος του συνόλου 

της έκτασης εμβαδού 7.145 τ.μ. Επί του εν λόγω οικοπέδου λειτουργούν 

το Κέντρο Μικρασιατικού Πολιτισμού, το Συνεδριακό Κέντρο και το Κέντρο 

Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) του εν λόγω Δήμου, καθώς και χώρος 

θεώρησης βιβλιαρίων ασφαλισμένων του Ελληνικού Δημοσίου, δημοτών 

του συγκεκριμένου Δήμου. Ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, εμβαδού 

περίπου 5.500 τ.μ., διαθέτει δύο εισόδους, είναι ελεύθερος και 

προσβάσιμος σε πεζούς και οχήματα. Μετά την από 6-4-2011 καταγγελία 

του σωματείου Ένωσις Επιχειρηματιών Σταθμών Αυτοκινήτων Νομού 

Αττικής,' ότι στο παραπάνω οικόπεδο λειτουργεί υπαίθριος χώρος 

στάθμευσης αυτοκινήτων, χωρίς τις απαιτούμενες από τις διατάξεις του 

π.δ/τος 455/1976 (169 Α'), άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, διενεργήθηκε 

στον επίμαχο χώρο αυτοψία από τη Διεύθυνση Μεταφορών και 

Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα της 

Περιφέρειας Αττικής και συντάχθηκε η από 27-4-2011 έκθεση αυτοψίας. 

Με την εν λόγω έκθεση διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα: α) ο επίμαχος χώρος 

είναι ανοικτό οικόπεδο με ελεύθερη πρόσβαση τόσο σε πεζούς όσο και σε 

οχήματα, β) διαθέτει δύο εισόδους - εξόδους, πλάτους 3 μέτρων και 2

./.



μέτρων, αντίστοιχα, γ) το οικόπεδο στο μεγαλύτερο τμήμα του, έχει 

επιστρωθεί με χαλίκι 3 Α και ένα τμήμα του φέρει παλαιό τσιμεντόστρωση, 

ενώ ένα τμήμα του έχει οριοθετηθεί με έγχρωμο πλαστικό πλέγμα για το 

διαχωρισμό του οικοπέδου και τη διευκόλυνση των αυτοκινήτων για 

στάθμευση, δ) κατά την ώρα της αυτοψίας εντός του χώρου βρέθηκαν 

σταθμευμένα οχήματα (επιβατικά και φορτηγά) και ε) ο χώρος δεν 

επιτηρείται, ούτε υπάρχει ένδειξη χρήσης του και στον ενιαίο χώρο 

λειτουργεί το Κ.Ε.Π. του Δήμου Ν. Ιωνίας με είσοδο από την οδό Αγίου 

Γεωργίου. Ακολούθως, η ίδια ως άνω υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής 

ζήτησε με το 5263/28-4-2011 έγγραφό της από το Δήμο: α) να της 

γνωρίσει την υφιστάμενη και προβλεπόμενη χρήση του χώρου, που 

βρίσκεται στο Ο.Τ. 150, β) να προχωρήσει 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 και γ) σε 

περίπτωση που ο χώρος χρησιμοποιείται αυθαίρετα από αυτοκίνητα 

ιδιωτών, να λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο (αποκοπή εισόδου, επίβλεψη 

δημοτικής αστυνομίας κλπ), ώστε να μη γίνεται αυθαίρετη χρήση για 

λόγους ασφαλείας τόσο των χρηστών του χώρου, όσο και των

διερχόμενων πολιτών και οχημάτων. Ο Δήμος Ν. Ιωνίας απαντώντας, με 

το με αριθμό 12542/10-5-2011 έγγραφο, στο προαναφερθέν έγγραφο της 

Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών, ανέφερε ότι είναι 

ιδιοκτήτης του επίμαχου χώρου, εμβαδού 5.500 τ.μ., ότι ο χώρος δεν

λειτουργεί ως χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων κατά την έννοια του

π.δ/τος 455/1976 και δεν αποφέρει στον δήμο έσοδα, αλλά είναι 

ελεύθερος προς χρήση των δημοτών επισκεπτών των κτιριακών

εγκαταστάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου του, του παραπλεύρως 

λειτουργούντος Κ.Ε.Π., καθώς και του χώρου θεώρησης βιβλιαρίων των 

ασφαλισμένων του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ από καμία πολεοδομική 

διάταξη δεν προκύπτει ότι υποχρεούται να σφραγίσει τον χώρο, που του 

ανήκει και η, με ευθύνη των οδηγών των οχημάτων, στάθμευση στο χώρο
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αυτό ουδέποτε υπήρξε αιτία πρόκλησης ατυχήματος. Ακολούθως, το Α ' 

Αστυνομικό Τμήμα Ν. Ιωνίας απαντώντας με το 1016/8-6-2011 έγγραφό 

του, στη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας 

Αττικής, ανέφερε ότι μετά από έλεγχο στον υπαίθριο χώρο επιφάνειας 

5.500 τ.μ. περίπου, που ανήκει στο Δήμο Ν. Ιωνίας Αττικής, 

διαπιστώθηκαν τα κάτωθι: «α) ότι ο χώρος διαθέτει δύο (2) εισόδους και 

έχει ελεύθερη πρόσβαση τόσο σε πεζούς όσο και σε οχήματα σε όλη την 

διάρκεια του 24ώρου, β) δεν θεωρείται από τον Δήμο ως χώρος 

στάθμευσης οχημάτων κατά την έννοια του ΠΔ 455/76, πλην όμως 

ιδιαίτερα κατά τις εργάσιμες ώρες της ημέρας ο χώρος κατακλύζεται από 

πλήθος οχημάτων, προφανώς κατοίκων περιοχής ή εργαζομένων, γ) 

πλησίον του οριοθετημένου ως χώρου Ο.Τ. 150 λειτουργεί το 

υποκατάστημα Ι.Κ.Α. Ν. Ιωνίας (Διοικητικές Υπηρεσίες) Κ.Ε.Π. Ν. Ιωνίας 

και 4° Δημοτικό σχολείο Ν. Ιωνίας, δ) ο χώρος δεν επιτηρείται από 

κανέναν φορέα και η στάθμευση γίνεται με ευθύνη των οδηγών και ε) 

λόγω της μη επιτήρησης του ανωτέρω χώρου, ιδιαίτερα τις απογευματινές 

και νυχτερινές ώρες, ελλοχεύουν κίνδυνοι πρόκλησης φθορών ή και 

κλοπών σταθμευμένων οχημάτων καθώς και διαφόρων άλλων έκνομων 

ενεργειών, συμπεριλαμβανομένου και του γεγονότος ότι εντός του 

οριοθετημένου αυτού χώρου δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός. Στα πλαίσια 

των δυνατοτήτων μας και όσο αυτό είναι δυνατόν η περιοχή έχει ενταχθεί 

σε σχετική επιτήρηση με πεζές και εποχούμενες περιπολίες». Στη 

συνέχεια, η Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου 

Μεταφορών και Επικοινωνιών, απαντώντας σε σχετική αίτηση του 

σωματείοΰ Ένωσις Επιχειρηματιών Σταθμών Αυτοκινήτων Νομού 

Αττικής1, με το 42050/22-9-2011 έγγραφό της, 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/τος 455/1976, ως σταθμός 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, για τη λειτουργία του οποίου απαιτείται η

./.



χορηγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Εξάλλου, με την 91755/110/26- 

9-2011 απόφαση-πόρισμα του Γραφείου Περιφερειακού Συμπαραστάτη 

του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής, που επιλήφθηκε 

σχετικής καταγγελίας της εταιρείας «Α. ΖΑΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.», που διατηρεί 

σταθμό αυτοκινήτων επί των οδών Μ. Ασίας- Αλυός- Αλατσάτων στο Ο.Τ. 

111 του Δήμου, προτάθηκε η σφράγιση του επίμαχου χώρου, ο οποίος 

κρίθηκε ότι αποτελεί υπαίθριο χώρο στάθμευσης. Με βάση τα στοιχεία 

αυτά και την από 27-4-2011 έκθεση αυτοψίας της Γενικής Διεύθυνσης 

Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, ο 

Αντιπεριφερειάρχης Αττικής με την υπ’ αριθμ. 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/τος 

455/1976 άδεια λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων. Κατά της 

απόφασης αυτής ο Δήμος άσκησε προσφυγή ενώπιον του Γενικού 

Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία απορρίφθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 2065/20-1-2012 2065/1965+1854/1760+48347/45173 + 

48345/45171 +48056/44882+47695/44521 +47693/44519+47192+44018/ 

11/20-1-2012 απόφαση του τελευταίου, με την ίδια ως άνω αιτιολογία. 

Κατά των πράξεων αυτών ο Δήμος Ν. Ιωνίας άσκησε αντιστοίχως τις από 

8.12.2011 και από 19.3.2012 προσφυγές ενώπιον του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών, 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/τος 455/1976. Αντιθέτως, ισχυρίστηκε ο 

Δήμος Ν. Ιωνίας ότι πρόκειται για ιδιωτικό χώρο, στον οποίο σταθμεύουν 

οχήματα των δημοτών που επισκέπτονται το Κέντρο Μικρασιατικού 

Πολιτισμού, το Συνεδριακό Κέντρο και το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών 

(Κ.Ε.Π.) του ως άνω Δήμου, καθώς και τον χώρο θεώρησης ασφαλιστικών
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βιβλιαρίων και, επομένως, εφαρμοστέες τυγχάνουν οι διατάξεις της 

πολεοδομικής νομοθεσίας που προβλέπουν την επιβολή κυρώσεων για 

παράνομη στάθμευση. Ο αϊτών άσκησε αντίστοιχα παρεμβάσεις υπέρ του 

κύρους των δύο προσβαλλομένων πράξεων. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο 

Αθηνών συνεκδίκασε τις προσφυγές και με την απόφαση 8242/2013 

έκρινε ότι για τη νόμιμη λειτουργία του επίμαχου υπαίθριου σταθμού 

ιδιωτικής χρήσεως απάΐτείται η έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 

και, επομένως, νομίμως εκδόθηκαν οι προσβαλλόμενες πράξεις. Κατ' 

ακολουθία, απέρριψε τις ασκηθείσες προσφυγές και έκανε δεκτές τις 

παρεμβάσεις. Η απόφαση αυτή εξαφανίστηκε κατ’ αποδοχήν της από 

16.10.2013 έφεσης του Δήμου Νέας Ιωνίας, καθώς το Διοικητικό Εφετείο 

με την ήδη αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση έκρινε ότι δεν προέκυψε ότι στο 

εν λόγω ακίνητο λειτουργούσε υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων, για τον 

οποίο απαιτείται, επί τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων, η έκδοση 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας. Τούτο δε ενόψει του γεγονότος ότι στο εν 

λόγω ακίνητο δεν ασκείται επιχείρηση εκμετάλλευσης υπαίθριου χώρου 

για τη στάθμευση αυτοκινήτων, αλλά ο χώρος αυτός έχει διατεθεί 

ελεύθερος στο κοινό για την παραπάνω χρήση, είτε ως επισκεπτών των 

στεγασμένων εκεί υπηρεσιών, είτε ως εργαζομένων στις εν λόγω 

υπηρεσίες, είτε απλώς ως κατοίκων της περιοχής. Με το σκεπτικό αυτό το 

Διοικητικό Εφετείο έκανε δεκτές τις προσφυγές του αναιρεσίβλητου Δήμου 

Ν. Ιωνίας, ακύρωσε τις προσβαλλόμενες πράξεις και απέρριψε τις 

παρεμβάσεις του αιτούντος. Με την κρινόμενη αίτηση ο αϊτών ζητεί την 

εξαφάνιση της αναιρεσιβαλλόμενης απόφασης και την απόρριψη των 

προσφυγών του καθ’ ού Δήμου Νέας Ιωνίας.

5. Επειδή, στο άρθρο 1 του Ν.Δ. 511/1970 «Περί ιδρύσεως και 

λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινήτων, 

πλυντηρίων αυτοκινήτων και περί κυκλοφοριακής συνδέσεως 

εγκαταστάσεων μετά των οδών» (Α' 91) ορίζεται ότι επιτρέπεται η 

χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, εκτός των άλλων, σε πάσης
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φύσεως σταθμούς αυτοκινήτων, καθώς και ότι προεδρικό διάταγμα 

καθορίζει τα αρμόδια όργανα, τους όρους και τις προϋποθέσεις ίδρυσης 

και λειτουργίας των εν λόγω σταθμών αυτοκινήτων. Περαιτέρω, το κατ’ 

εξουσιοδότηση του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.δ. 511/1970 (Α’ 91) εκδοθέν 

π.δ. 455/1976 «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας 

σταθμών αυτοκινήτων» (Α 169) ορίζει, μεταξύ άλλων, τα της διαδικασίας 

χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σταθμών αυτοκινήτων. 

Ειδικότερα, στο άρθρο 1 ορίζεται ότι οι σταθμοί αυτοκινήτων διακρίνονται 

αφενός σε στεγασμένους και υπαιθρίους (παρ.1), αφετέρου, από 

απόψεως χρήσεως διακρίνονται σε ιδιωτικής χρήσεως και δημοσίας 

χρήσεως, όπου ως δημοσίας χρήσεως νοούνται οι σταθμοί που 

χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση αυτοκινήτων επί καταβολή 

φυλάκτρων (παρ. 2). Εν συνεχεία, στο άρθρο 27 ορίζεται ότι «υπαίθριος 

σταθμός χαρακτηρίζεται ακάλυπτος χώρος χρησιμοποιούμενος δια την 

στάθμευσιν, ολικήν ή μερικήν διημέρευσιν ή διανυκτέρευσιν, δέκα 

αυτοκινήτων και άνω» (παρ.1), η δε έκταση για τον υπολογισμό της 

ωφέλιμης χωρητικότητας αυτού υπολογίζεται σε 20 τ.μ. ανά αυτοκίνητο 

(παρ. 3). Στο άρθρο 28 του ιδίου ως άνω π.δ/τος καθορίζονται οι 

προϋποθέσεις και οι όροι ίδρυσης και λειτουργίας των εν λόγω υπαίθριων 

σταθμών και προβλέπεται, εκτός των άλλων, ότι η λειτουργία τους δεν 

πρέπει να επηρεάζει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, 

ότι απαγορεύεται η ίδρυσή τους σε άμεση γειτνίαση με νοσηλευτικά 

ιδρύματα και αποθήκες εύφλεκτων ή εκρηκτικών υλών, προβλέπονται δε 

και συγκεκριμένες προδιαγραφές κατασκευής και διαμόρφωσης του 

χώρου αυτών (λ.χ. περιτοίχιση ή περίφραξη από άκαυστο υλικό, 

επίστρωση της ωφέλιμης επιφάνειας με ασφαλτικό τάπητα, διαγράμμιση 

επί του δαπέδου για τη η διάταξη των προς στάθμευση αυτοκινήτων, 

ορισμένες διαστάσεις εισόδου- εξόδου και διαδρόμων μεταξύ των σειρών 

των σταθμευμένων αυτοκινήτων κ.ο.κ). Στο άρθρο 29 καθορίζεται η 

διαδικασία χορήγησης των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας. Ειδικότερα,
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σύμφωνα με την παρ. 1 του εν λόγω άρθρου, για τη χορήγηση της άδειας 

ίδρυσης απαιτείται η υποβολή αίτησης, τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, 

υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος ότι έχει νόμιμο δικαίωμα για τη 

χρησιμοποίηση του ακινήτου ως υπαίθριου σταθμού και σχεδιαγράμματος 

εις τριπλούν της κυκλοφοριακής διάταξης των χώρων στάθμευσης με τους 

διαδρόμους προσπέλασης. Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η άδεια λειτουργίας 

χορηγείται κατόπιν διέΥέργειας αυτοψίας προς διαπίστωση της τήρησης 

των όρων και προϋποθέσεων και μετά την υποβολή από τον 

ενδιαφερόμενο βεβαίωσης της οικείας Οικονομικής Εφορίας, στην οποία 

εμφαίνεται ότι υπεβλήθη από αυτόν δήλωση περί της εκμεταλλεύσεως του 

υπ όψιν σταθμού. Τέλος, στην παρ. 4 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζεται 

ότι η άδεια λειτουργίας του σταθμού αφαιρείται προσωρινώς ή οριστικώς, 

εφόσον διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν οι προϋποθέσεις 

ασφαλούς λειτουργίας του σταθμού. Εξάλλου, με την 32279/1990/2009 

απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 1189), που 

εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 803/1978 (Α' 

123), καθορίζονται οι λεπτομέρειες του τρόπου σφράγισης των 

εγκαταστάσεων σταθμών αυτοκινήτων, ορίζεται δε στο άρθρο 1 της 

απόφασης αυτής ότι εγκαταστάσεις σταθμών αυτοκινήτων, για τις οποίες 

προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του ν.δ 511/1970, καθώς 

και τα σε εκτέλεση αυτών εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα, που 

λειτουργούν είτε χωρίς άδεια είτε μετά τη λήξη ισχύος αυτής, είτε ύστερα 

από προσωρινή ή οριστική αφαίρεση αυτής σφραγίζονται σύμφωνα με την 

κατά τα επόμενα άρθρα της εν λόγω απόφασης διαγραφόμενη διαδικασία.

6. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση προβάλλεται ότι κατ’ 

εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 

και 2 του ν.δ. 511/1970 και των άρθρων 1 παρ. 1 και 2α, 27 παρ. 1,. 29 

παρ. 2 και 30 του π.δ. 455/1976, καθώς και του άρθρου 1 παρ. 2 της ΥΑ 

98728/7722/1993 έκρινε η αναιρεσιβαλλομένη απόφαση ότι στο επίμαχο 

ακίνητο του αναιρεσίβλητου Δήμου Νέας Ιωνίας δεν λειτουργεί υπαίθριος
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σταθμός αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, για τον οποίο απαιτείται έκδοση 

αδειών ίδρυσης και λειτουργίας, με το σκεπτικό ότι δεν ασκείται 

επιχείρηση εκμέτάλλευσης αυτού από τον εν λόγω Δήμο. Προς θεμελίωση 

του παραδεκτού της αιτήσεως και του συγκεκριμένου λόγου αναιρέσεως, 

σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 53 του π.δ/τος 18/1989, 

προβάλλεται ότι επί του νομικού αυτού ζητήματος, δηλαδή αν απαιτείται 

έκδοση άδειας ίδρυσης-και λειτουργίας για τη νόμιμη λειτουργία σταθμού 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, στον οποίο δεν ασκείται επιχείρηση 

εκμετάλλευσης, δεν υπάρχει νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας ή 

άλλου ανωτάτου δικαστηρίου. Προβάλλεται, επίσης, ότι η απόφαση ΣτΕ 

2998/2008 έκρινε επί διαφορετικού ζητήματος και δη αν επιχείρηση 

μίσθωσης τουριστικών λεωφορείων που στάθμευε λεωφορεία της σε 

ακάλυπτο ιδιόκτητο χώρο είχε υποχρέωση έκδοσης άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων.

7. Επειδή, με την ΣτΕ 2998/2008 κρίθηκε ότι από τις διατάξεις των 

άρθρων 27 παρ. 1-2, 28 και 29 του π.δ. 455/1976 συνάγεται ότι σταθμός 

αυτοκινήτων είναι ο χώρος όπου ασκείται επιχείρηση εκμετάλλευσης για 

τη στάθμευση 10 τουλάχιστον, κατ’ αριθμόν αυτοκινήτων. Ακυρώθηκε δε 

απόφαση σφράγισης ιδιωτικού υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων με το 

σκεπτικό ότι στο επίμαχο ακίνητο ο χώρος χρησιμοποιούταν 

αποκλειστικώς για στάθμευση εννέα αυτοκινήτων ιδιοκτησίας των 

αιτούντων. Συνεπώς, με την απόφαση αυτή δεν κρίθηκε το νομικό ζήτημα 

που τίθεται με την κρινόμενη αίτηση, αν δηλ. κατά την έννοια των ως άνω 

διατάξεων του πδ 455/1976 αποτελεί υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων, για 

τη νόμιμη λειτουργία του οποίου απαιτείται η έκδοση άδειας ίδρυσης και 

λειτουργίας, ανοιχτός χώρος, στον οποίο επιτρέπεται η στάθμευση άνω 

των δέκα αυτοκινήτων, χωρίς να ασκείται επιχείρηση εκμετάλλευσης 

αυτού. Κατ' ακολουθία, ο υπό κρίση λόγος αναιρέσεως προβάλλεται 

παραδεκτώς και είναι εξεταστέος περαιτέρω κατ' ουσία, απορριπτομένων 

των περί του αντιθέτου ισχυρισμών του αναιρεσίβλητου.
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8. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του ν.δ. 511/1970 

και του π.δ. 455/1976 συνάγεται ότι τα νομοθετήματα αυτά αποβλέπουν, 

χάριν διασφάλισης της ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας 

και της αποτροπής ατυχημάτων κατά την στάθμευση μεγάλου αριθμού 

αυτοκινήτων, στη ρύθμιση της ίδρυσης και λειτουργίας των σταθμών 

αυτοκινήτων όλων των επιμέρους κατηγοριών που ορίζουν, ανεξαρτήτως 

της άσκησης επιχείρησης εκμετάλλευσης επ' αυτών. Οι σταθμοί ιδιωτικής 

χρήσεως σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 του π.δ. 455/1976 διακρίνονται 

από τους σταθμούς δημοσίας χρήσεως κατά το ότι χρησιμοποιούνται για 

την στάθμευση αυτοκινήτων άνευ καταβολής φυλάκτρων. Εξάλλου, ως 

υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων ορίζεται εκ του νόμου ο ακάλυπτος 

χώρος που χρησιμοποιείται για την στάθμευση, διημέρευση ή 

διανυκτέρευση δέκα αυτοκινήτων και άνω (βλ. άρθρο 27 παρ. 1 του πδ 

455/1976). Κατ' ακολουθία, για τη νόμιμη λειτουργία υπαίθριου σταθμού 

αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως, επί του οποίου δεν ασκείται επιχείρηση 

εκμετάλλευσης, απαιτείται η έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αυτού 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις των άρθρων 28 και 29 του πδ 

455/1976, κατά τα βασίμως προβαλλόμενα με την κρινόμενη αίτηση.

9. Επειδή, κατόπιν τούτου, η κρινόμενη αίτηση πρέπει να γίνει 

δεκτή και να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση. Περαιτέρω, 

δεδομένου ότι η υπόθεση δεν χρειάζεται διευκρίνιση κατά το πραγματικό, 

πρέπει αυτή να διακρατηθεί, να δικαστεί η έφεση του αναιρεσιβλήτου κατά 

της 8242/2013 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και να 

απορριφθεί, με την ίδια ως άνω αιτιολογία.

10. Επειδή, το Δικαστήριο, κατ' εκτίμηση των περιστάσεων, 

απαλλάσσει τον αναιρεσίβλητο από τα δικαστικά έξοδα της κατ' έφεση 
δίκης.

Δ ι ά  τ α ύ τ α

Απορρίπτει ως ανομιμοποίητη την αίτηση ως προς τους υπ' αρ. 1,
2, 4 και 5 των αιτούντων.
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Δέχεται την αίτηση ως προς τον νομιμοποιηθέντα αιτούντα.

Αναιρεί την 3430/2016 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου 
Αθηνών.

Διατάσσει την επιστροφή του παραβόλου στον αιτούντα ως προς 

τον οποίο έγινε δεκτή η αίτηση.

Επιβάλλει στον αναιρεσίβλητο Δήμο Νέας Ιωνίας τη δικαστική 

δαπάνη του αναιρεσείοντος για την κατ' αναίρεση δίκη, η οποία ανέρχεται 

σε εννιακόσια είκοσι (920) ευρώ.

Διακρατεί την υπόθεση.

Δικάζει την έφεση του αναιρεσίβλητου κατά της 8242/2013 

απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών και την απορρίπτει, κατά 
το αιτιολογικό.

Απαλλάσσει τον αναιρεσίβλητο από τα έξοδα της κατ' έφεση δίκης.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 22 Απριλίου 2019 

Η Πρόεδρος του Δ ' Τμήματος

Α Ν Τ Ι Π Ρ Α ί & Ο

*Υ\Υ3 .....

Η Γραμματέας
Θ Ε

Για τη νο|.
'ιΡήν·

I. Παπαχαραλάμποϋς 

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 10ης 
Απριλίου 2020.

Η Γραμματέας του Δ ' ΤμήμότΦΗ Πρόεδρος του Δ ' Τμήμ

Μ. Καραμανώφ λ** ΚΛΠΙΡΗ |. Παπαχαραλάμποϋς 

* ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ 

Εντέλλετα^ προς κάθε δικαστικά^Ηττιμελητή να εκτελέσει όταν του 

το ζητήσουν την παραπάνω απόφ τους Εισαγγελείς να ενεργήσουν 

κατά την αρμοδιότητά τους και τους Διοικητές και τα άλλα όργανα της 

Δημόσιας Δύναμης να βοηθήσουν όταν τους ζητηθεί.

Η εντολή πιστοποιείται μ ε^ ιϊ^ σ ύ ν τα ξη  και την υπογραφή του

./.



παρόντος.

Α θήνα ,...................................... ..........

Η Πρόεδρος τομ Δ' Τμήματος Η Γραμματέας του Δ ' Τμήματος
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