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ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ Δ,
Συνεδρßασε δημüσια στο ακροατÞριü του στιò 2º Απριλßου 20º5, με

την εξÞò σýνθεση: Ε. Σαρπ, Αντιπρüεδροò, Προεδρεýουσα, σε

αναπλÞρωση του ΠροÝδρου του ΤμÞματοò, που εßχε κþλυμα, Κ.

Πισπιρßγκοò, Β. Κßντζιου, Σýμβουλοι, Χ. ΣιταρÜ, Ε. Σκοýρα, ΠÜρεδροι,

ΓραμματÝαò ο Ν. Αθανασßου.

Για να δικÜσει την απü 10ηò Φεβρουαρßου 2014 αßτηση:

του ΔÞμου ΜÜνδραò - Ειδυλλßαò ΑττικÞò, ο οποßοò παρÝστη με τον

δικηγüρο ΑθανÜσιο Παπαθανασßου (Α.Μ. 9249), που τον διüρισε με
απüφαση τηò ΟικονομικÞò του ΕπιτροπÞò,

κατÜ του Υπουργοý Εσωτερικþν, ο οποßοò παρÝστη με τον

Γεþργιο Θεοδωρακüπουλο, ΠÜρεδρο του Νομικοý Συμβουλßου του

ΚρÜτουò.

Με την αßτηση αυτÞ ο αιτþν ΔÞμοò επιδιþκει να ακυρωθοýν: 1. η
υπ' αριθμ. Φ.73521Ι2θ462Ι18.º0.20,13 απüφαση του Γενικοý ΓραμματÝα

τηò ΑποκεντρωμÝνηò Διοßκησηò ΑττικÞò και 2, η ταυτÜριθμη

Φ.7352 º ßοικ.3θ238Ι 17,12.2013 απüφαση του αυτοý Γενικοý ΓραμματÝα.

Οι πληρεξοýσιοι των διαδßκων δÞλωσαν, σýμφωνα με τιò διατÜξειò
τηò παρ, 2 του Üρθρου 21 του Κανονισμοý Λειτουργßαò του Δικαστηρßου,

üτι δεν θα αγορεýσουν,

Η εκδßκαση Üρχισε με την ανÜγνωση τηò εκθÝσεωò τηò

εισηγÞτριαò, ΠαρÝδρου Ε. Σκοýρα,

ΜετÜ τη δημüσια συνεδρßαση το δικαστÞριο συνÞλθε σε διÜσκεψη

σε αßθουσα του δικαστηρßου κ α ι

Αφοý μελÝτησε τα σχετικÜ Ýγγραφα

,Ι,
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ΣκÝφθηκε κατÜ τον Νüμο
1. ΕπειδÞ, για την Üσκηση τηò κρινομÝνηò αιτÞσεωò, η οποßα

εισÜγεται προò συζÞτηση κατüπιν τηò 4008/2014 αναβλητικÞò αποφÜσεωò

του Δ, ΤμÞμαΤοò, δεν απαιτεßται κατÜ νüμο η καταβολÞ παραβüλου,

2. ΕπειδÞ, με την αßτηση αυτÞ ζητεßται η ακýρωση α, τηò

Φ,73521Ι29462ΙlΒ,10.20º 3 αποφÜσεωò του Γενικοý ΓραμματÝα τηò

ΑποκεντρωμÝνηò Διοßκησηò ΑττικÞò, με την οποßα αποφασßσθηκε η

προσωρινÞ μετεγκατÜσταση του συνüλου του καταυλισμοý ΡομÜ τηò

περιοχÞò Νομισματοκοπεßου του ΔÞμου Χαλανδρßου στο δημüσιο ακßνητο

με ΑΒΚ 354, üπωò περιγρÜφετα| στο γενικü βιβλßο καταγραφÞò τηò

ΚτηματικÞò Υπηρεσßαò ΔυτικÞò ΑττικÞò και απεικονßζεται στο με αριθμü ΙΑ

-237ΒΙ7.2,1964 τοπογραφικü διÜγραμμα τηò Διεýθυνσηò Δημοσßων ¸ργων

του Γ.Ε.Α,, συνολικÞò Ýκτασηò 36.700 τ.μ,, το οποßο βρßσκεται στη θÝση

«ΚΑΝΔΗΛΙ» του üρουò ΠατÝρα («πρþην ΑμερικανικÞ ΒÜση»), στα üρια

των ΔÞμων ΜεγαρÝων και ΜÜνδραò-Ειδυλλßαò, και β. καθ' ερμηνεßα του

δικογρÜφου, τηò φ.73521Ι3Β470Ι13,12.2013 αποφÜσεωò του ιδßου

οργÜνου, η οποßα φÝρει τον τßτλο «επανÝκδοση απüφασηò προσωρινÞò

μετεγκατÜστασηò του καταυλισμοý των ΡομÜ τηò περιοχÞò

Νομισματοκοπεßου του ΔÞμου Χαλανδρßου». Με την δεýτερη

προσβαλλüμενη απüφαση, αφοý ελÞφθησαν υπüψη νεüτερα στοιχεßα,

επαναλÞφθηκε η ρýθμιση τηò πρþτηò προσβαλλομÝνηò αποφÜσεωò, η

οποßα Ýτσι εßχε παýσει να ισχýει πριν την Üσκηση (στιò º 2,2.2Ο14) τηò

κρινομÝνηò αιτÞσεωò και, επομÝνωò, απαραδÝκτωò προσβÜλλεται με την

εν λüγω αßτηση. Ωò εκ τοýτου, η κρινüμενη αßτηση ασκεßται παραδεκτþò

μüνο κατÜ τηò δεýτερηò ωò Üνω πρÜξηò.

3. ΕπειδÞ, ο αιτþν ΔÞμοò με Ýννομο συμφÝρον ασκεß την κρινüμενη

αßτηση, δοθÝντοò üτι με την προσβαλλüμενη πρÜξη προβλÝπεται η ωò Üνω

μετεγκατÜσταση σε περιοχÞ ευρισκüμενη εν μÝρει εντüò των ορßων του.

4. ΕπειδÞ, ο α.ν. 2520Ι1940 <«περß υγειονομικþν διατÜξεων» (Α,

273) ορßζει στο Üρθρο º üτι «Προò προστασßαν τηò δημοσßαò υγεßαò εν
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γÝνει επιτρÝπεται η Ýκδοσιò υγεlονομικþν διατÜξεων ων η εκτÝλεσιò

δýναται ν'ανατßθεται ειò αστυνομικÜ, υγειονομικÜ Þ Üλλα δημüσια üργανα.

2, Ια δι'υγειονομικþν διατÜξεων επιβαλλüμενα μÝτρα θÝλουσιν αποβλÝπει

ιδßωò ειò την ýδρευσιν και αποχÝτευσιν, την αποκομιδÞ απορριμμÜτων, την

εξυγßανσιν χþρων δυναμÝνων ν' αποβþσιν εστßαι αναπτýξεωò

μολυσματικþν νüσων, την υγιεινÞν εν γÝνει και καθαριüτητα οικιþν,

ξενοδοχεßων, εργοστασßων, καταστημÜτων, των δημοσßων Þ

κοινοχρÞσεων τüπων και καταστημÜτων, την υγιεινÞν κατÜστασιν και

καθαριüτητα των εν τοιò καταστÞμασιν υπηρετοýντων υπαλλÞλων, τον

σταυλισμüν των ζþων και την κατεργασßαν των προΤüντων αυτþν, την απü

υγιεινÞò απüψεωò καταλληλüτητα των προò βρþσιν τροφßμων, την λÞψιν

μÝτρων υγιεινÞò και καθαριüτητοò των μεταφορικþν μÝσων και των μÝσων
συγκοινωνßαò και την εν γÝνει λÞψιν τÜντων των μÝτρων προò πρüληψιν

και καταπολÝμησιν επιδημικþν νüσων και προστασßαν τηò δημοσßαò

υγεßαò». Κατ' επßκληση του ανωτÝρω αναγκαστικοý νüμου, καθþò και τηò

ανÜγκηò λÞψεωò μÝτρων για την προστασßα τηò δημüσιαò υγεßαò απü την

ανεξÝλεγκτη εγκατÜσταση πλανοδßων και την εξυπηρÝτηση των αναγκþν

των πλανοδßων, εκδüθηκε η Γ.Π/23641/3.7.2003 κοινÞ απüφαση των

Υπουργþν Εσωτερικþν, Δημüσιαò Διοßκησηò και ΑποκÝντρωσηò,

ΠεριβÜλλοντοò, Χωροταξßαò και Δημοσßων ¸ργων και Υγεßαò και

Πρüνοιαò, με τßτλο «Τροποποßηση τηò Α5/6θ6/25,4.83 ΥγειονομικÞò

ΔιÜταξηò, για την οργανωμÝνη εγκατÜσταση πλανοδßων» (Β' θ73), με την

οποßα προβλÝφθηκαν τα εξÞò: ¶ρθρο 1 «1. Απαγορεýεται η ανεξÝλεγκτη

εγκατÜσταση πλανüδιων, σε οποιαδÞποτε περιοχÞ, χωρßò τη σχετικÞ Üδεια

που προβλÝπεται απü την απüφαση αυτÞ. 2. ΜÝχρι την ρýθμιση των

θεμÜτων που αφοροýν στην μüνιμη εγκατÜσταση των ανωτÝρω,

επιτρÝπεται η προσωρινÞ εγκατÜσταση αυτþν εφüσον πληροýνται οι

προýποθÝσειò των επüμενων Üρθρων». ¶ρθρο 2 <<1. Ο καθορισμüò των

κατÜλληλων χþρων που μπορεß να εßναι Δημüσιοι, Δημοτικοß Þ ιδιωτικοß

για την προσωρινÞ εγκατÜσταση των πλανοδßων γßνεται με απüφαση του

,ι.
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Γενικοý ΓραμματÝα τηò ΠεριφÝρειαò ýστερα απü πρüταση του οικεßου

Δημοτικοý Þ Κοινοτικοý Συμβουλßου και εισÞγηση επιτροπÞò που

συγκροτεß και αποτελεßται απü εκπροσþπουò τηò Δßνσηò ΥγιεινÞò, τηò

Δßνσηò Χωροταξßαò, Οικισμοý και ΠεριβÜλλοντοò (Χ.Ο,Π.) και τηò Δßνσηò

Γεωργßαò τηò οικεßαò ΝομαρχιακÞò Αυτοδιοßκησηò τηò ΤεχνικÞò Υπηρεσßαò

ΔÞμων και ΚοινοτÞτων (Τ.Υ,Δ,Κ.) του Νομοý, τηò ΤοπικÞò ¸νωσηò ΔÞμων

και ΚοινοτÞτων (Τ.Ε.Δ,Κ.), του Οργανισμοý ΤοπικÞò Αυτοδιοßκησηò, στα

εδαφικÜ üρια του οποßου πρüκειται να διαμορφωθεß η οργανωμÝνη μüνιμη

κατασκÞνωση για την προσωρινÞ εγκατÜσταση των πλανüδιων και εφüσον

συντρÝχει λüγοò τηò οικεßαò αρχαιολογικÞò Þ Üλληò υπηρεσßαò και αρχÞò.

2. Εφüσον ο Ο.Τ.Α, δεν υποβÜλει την πρüτασÞ του εντüò ενüò μηνüò, στην

περßπτωση αποστολÞò σχετικÞò πρüσκλησηò απü την ΠεριφÝρεια, ο

Γενικüò ΓραμματÝαò αυτÞò προχωρεß στιò λοιπÝò ενÝργειÝò του κατÜ τα

ανωτÝρω οριζüμενα». ¶ρθρο 3 «1. Η χωρητικüτητα κÜθε χþρου, ωò προò

τον αριθμü των στεγασμÜτων και ατüμων, καθορßζεται με απüφαση του

Γενικοý ΓραμματÝα ΠεριφÝρειαò, με γνþμονα την υγιεινÞ και αποδεκτÞ

ανθρþπινη διαβßωση. 2... 3. Οι χþροι οργανωμÝνηò εγκατÜστασηò πρÝπει

να διαθÝτουν τα απαραßτητα Ýργα υποδομÞò για την υγιεινÞ διαβßωση,

üπωò πüσιμο νερü, αποχÝτευση, δοχεßα συλλογÞò και μÝσα αποκομιδÞò

των απορριμμÜτων και δυνατüτητεò ατομικÞò καθαριüτηταò σε

κοινüχρηστα λουτρÜ και πλýσεωò ιματισμοý ωò και παροχÞ ηλεκτρικοý

ρεýματοò. Οι λεπτομÝρειεò για τα Ýργα υγιεινÞò καθορßζονται σε κÜθε

συγκεκριμÝνη περßπτωση απü την υγειονομικÞ υπηρεσßα, με βÜση τιò

ισχýουσεò υγειονομικÝò διατÜξειò και γνþμονα την προστασßα τηò υγεßαò

των πλανοδßων και τηò δημüσιαò υγεßαò γενικüτερα.4,..». ¶ρθρο 4 «1. Η

οργÜνωση και εποπτεßα τηò λειτουργßαò των εγκεκριμÝνων χþρων

εγκαταστÜσεωò γßνεται απü τον οικεßο ΔÞμο Þ Κοινüτητα.2...». ¶ρθρο 5,

<<Οι υπÜρχουσεò κατÜ τη δημοσßευση τηò απüφασηò αυτÞò πρüχειρεò

εγκαταστÜσειò πλανοδßων σε διÜφορα σημεßα, εφüσον πληροýν τιò

προýποθÝσειò που ορßζονται στο Üρθρο 3 τηò παροýσαò, παραμÝνουν

.ι.
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μÝχρι να καθορισθοýν και δημιουργηθοýν οι οργανωμÝνοι χþροι
εγκαταστÜσεþò τουò»,

5. ΕπειδÞ, εν προκειμÝνω, üπωò προκýπτει απü τα στοιχεßα του

φακÝλου, κατÜ τα Þδη εκτεθÝντα, με την προσβαλλüμενη

Φ,73521Ι38470Ι13.12.2013 απüφαση του Γενικοý ΓραμματÝα τηò

ΑποκεντρωμÝνηò Διοßκησηò ΑττικÞò αποφασßσθηκε η προσωρινÞ

μετεγκατÜσταση του συνüλου του καταυλισμοý ΡομÜ τηò περιοχÞò

Νομισματοκοπεßου του ΔÞμου Χαλανδρßου, ο οποßοò Ýχει δημιουργηθεß

απü μακροý χρüνου, σε δημüσιο ακßνητο, το οποßο βρßσκεται στη θÝση

«ΚΑΝΔΗΛΙ» του üρουò ΠατÝρα («πρþην ΑμερικανικÞ ΒÜση»), στα üρια

των ΔÞμων ΜεγαρÝων και ΜÜνδραò-Ειδυλλßαò, Η απüφαση αυτÞ (üπωò

και η υπ' αυτÞò αντικατασταθεßσα, πρþτη προσβαλλüμενη,

Φ.73521Ι29462Ι18.,t0,2013) εκδüθηκε κατ' επßκληση, μεταξý Üλλων, τηò

παρατεθεßσηò στην προηγοýμενη σκÝψη Γ.Π/2364º Ι3,7,2003 κοινÞò

υπουργικÞò αποφÜσεωò (ΚΥΑ). ΑνεξαρτÞτωò, üμωò, αν η παρεχüμενη με

το παρατεθÝν στην προηγοýμενη σκÝψη Üρθρο 1 παρ, º του α.ν.

252ΟΙlθ40 εξουσιοδüτηση, κατ' επßκληση τηò οποßαò εκδüθηκε η ανωτÝρω

ΚΥΑ, επιτρÝπει τη ρýθμιση με υγε]ονομικÞ διÜταξη και του ζητÞματοò του

καθορισμοý του χþρου εγκαταστÜσεωò πληθυσμιακþν ομÜδων - το οποßο

(ζÞτημα) δεν μπορεß να θεωρηθεß üτι αφορÜ μüνον την προστασßα τηò

δημüσιαò υγεßαò - εν πÜση περιπτþσει η εν λüγω ΚΥΑ δεν ρυθμßζει,

πÜντωò, την περßπτωση μεταφορÜò πληθυσμιακÞò ομÜδαò Þδη

εγκατεστημÝνηò απü μακροý χρüνου σε ορισμÝνη περιοχÞ σε Üλλη

περιοχÞ, Συνεπþò, η ανωτÝρω ΚΥΑ δεν μπορεß να παρÜσχει Ýρεισμα για

την Ýκδοση τηò προσβαλλüμενηò πρÜξεωò, ανεξαρτÞτωò του üτι, Üλλωστε,

δεν γßνεται απü τη Διοßκηση επßκληση ειδικþν και συγκεκριμÝνων λüγων

δημοσßου συμφÝροντοò, συνδεüμενων με την προστασßα τηò δημüσιαò

υγεßαò, οι οποßοι επιβÜλλουν την επßμαχη μετεγκατÜσταση. Με τα

δεδομÝνα αυτÜ, πρÝπει να γßνει δεκτÞ η κρινüμενη αßτηση και να ακυρωθε[

η προσβαλλüμενη πρÜξη λüγω ελλεßψεωò νομßμου ερεßσματοò, ζÞτημα το

,ι,
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οποßο εξετÜζεται αυτεπαγγÝλτωò (πρβλ. ΣΕ 1324Ι2001, 2435Ιlθθ3 κ.Ü.),

Κατüπιν τοýτου δε, παρÝλκει ωò αλυσιτελÞò η εξÝταση των

προβαλλüμενων λüγων ακυρþσεωò.

6. ΕπειδÞ, το ΔικαστÞριο, εκτιμþνταò τιò περιστÜσειò, επιβÜλλει

στο Δημüσιο ωò δικαστικÞ δαπÜνη υπÝρ του αιτοýντοò ΔÞμου, το ποσü

των εννιακοσßων εßκοσι (θ20) ευρþ.

ΔιÜ ταýτα
ΔÝχεται εν μÝρει την κρινüμενη αßτηση.

Ακυρþνει την Φ,73521Ι38470Ι13,12.2013 απüφαση του Γενικοý

ΓραμματÝα τηò ΑποκεντρωμÝνηò Διοßκησηò ΑττικÞò, κατÜ τα εκτιθÝμενα

στο αιτιολογικü.

Απορρßπτει την κοινüυενη αßτηση, καθü μÝροò στρÝφεται κατÜ τηò

Φ,7352112946211S.10.2013 αποφÜσεωò του ßδιου ωò Üνιτι Γενικοý

ΓραμματÝα, η οποßα, κατÜ τα εκτιθÝμενα στο αιτιολογικü, εßχε Þδη παýσει

να ισχýει πριν απü την Üσκηση τηò αιτÞσεωò.

ΕπιβÜλλει στο Δημüσιο ωò δικαστικÞ δαπÜνη υπÝρ του αιτοýντοò

ΔÞμου το ποσü των εννιακοσßων εßκοσι (θ20) ευρþ.

Η διÜσκεψη Ýγινε στην ΑθÞνα στιò 6 Μαßου 20º5

Η Προεδρεýουσα Αντιπρüεδροò Ο ΓραμματÝαò
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Ε. Σαρπ

και η απüφαση δημοσιεýθηκε

Δεκεμβρßου 2015

Ο Πρüε

Ν. Αθανασßου

σε δημüσια συνεδρßαση τηò 2θηò

Η ΓραμματÝαò
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υ Δ'ΤμÞματοò

Πετροýλιαò


