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ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ ,ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ 

Με την από 10-11-2017 πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου εγκρίθηκε 

η εκμίσθωση στον Α υδάτινης εκτάσεως στην περιφέρεια του Δήμου Επιδαύρου του Νομού Α

ργολίδας για τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας. Η πράξη αυτή ανακλήθηκε με την απ

ό 15-2-2018 πράξη του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, μ

ε την αιτιολογία ότι είχε εκδοθεί αναρμοδίως και, συγκεκριμένα ότι όπως προβλέπεται από τι

ς σχετικές διατάξεις, η αρμοδιότητα για την έγκριση εκμισθώσεως θαλάσσιου χώρου προς το 

σκοπό λειτουργίας μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας ανήκει στον κατά τόπον αρμόδιο Γενικό Γραμμα

τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης και όχι στον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας. Ο Α 

έλαβε γνώση της πράξης αυτής στις 20-2-2018 και την ίδια ημέρα άσκησε αίτηση θεραπεία

ς ενώπιον του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ακολούθως δε, στις 15-5-2018 άσκησε α

υτός αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με την αίτηση ακυρώσεως 

προβλήθηκαν οι ακόλουθοι λόγοι: α) Κατά παράβαση των άρθρων 20 παρ. 2 του Συντάγματο

ς και 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε χωρίς να κ

ληθεί ο αιτών να εκφέρει τις απόψεις του ενώπιον του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμέ

νης Διοικήσεως ως προς το επίδικο εν προκειμένω ζήτημα της αρμοδιότητας της εγκρίσεως 

εκμίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για την εγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας. β) Η ανάκλ

ηση με την προσβαλλόμενη πράξη της εγκρίσεως εκμισθώσεως στον αιτούντα υδάτινης έκτασ

ης για τη λειτουργία μονάδας ιχθυοκαλλιέργειας, με συνέπεια την αναστολή των επιχειρηματικ

ών του σχεδίων, παραβιάζει τις αρχές της αναλογικότητας, της χρηστής διοικήσεως και της 

δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου. Την 1η -3-2019 ο αιτών κατέθεσε δικόγραφ

ο πρόσθετων λόγων, αντίγραφο του οποίου κοινοποίησε στον καθ’ ου η αίτηση Υπουργό Αγρ

οτικής Ανάπτυξης στις 6-3-2019. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 20-3-2019. Κατά τη συζήτησ

η δε της υποθέσεως ο καθ’ ου η αίτηση Υπουργός δεν παρέστη. Εξάλλου, με υπόμνημα πο

υ υποβλήθηκε μετά τη συζήτηση της υποθέσεως, εντός της χορηγηθείσας από τον Πρόεδρο 

προθεσμίας, ο Σωτήρης Διαμαντόπουλος / Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική 

Δικονομία -46- αιτών δήλωσε ότι παραιτείται από την ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως. Με βάση 

τα ανωτέρω δεδομένα, καλείστε να απαντήσετε συνοπτικά, αλλά αιτιολογημένα, μνημονεύοντας 

όπου απαιτείται, τις σχετικές διατάξεις, στα ακόλουθα ερωτήματα: 1) Η αίτηση ακυρώσεως α

σκείται εμπροθέσμως; 2) Υπό την εκδοχή ότι η αίτηση ακυρώσεως απορριφθεί ως εκπρόθεσμη, 

πώς μπορεί να επιδιώξει ο Α την αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας που τυχόν υπέστη 

από την παράνομη, κατά τους ισχυρισμούς του, πράξη του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοικήσ

εως; 3) Είναι βάσιμοι οι προβαλλόμενοι λόγοι ακυρώσεως; 4) Το δικόγραφο προσθέτων λόγων 

ασκείται παραδεκτώς; 5) Πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί δικονομικά η υποβληθείσα δήλωση παρ

αίτησης; 


