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                                                 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  

ΕΛΛΗΝIΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIΑ                          Αθήvα 22.11.2010 

ΥΠΟΥΡΓΕIΟ ΠΕ.KA                                            Αριθ.πρωτ. 50864 

ΓΕΝIΚΗ ∆/ΝΣΗ ∆IΟIΚΗΣΕΩΣ               .   

∆IΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤIΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤIΚΟ             Α Π Ο  Φ  Α Σ Η 

          

Ταχ. ∆/vση   :   Αµαλιάδoς 17 

Ταχ. Κώδικας   :   115 23 

Πληρoφoρίες     :   ∆.Φιλαρέτου  

Τηλέφωvo        :   213.1515.194  

FAX                :   2106469.385                                 

ΕMAIL             :  grammateia @ dne minenv.gr    

 

           

ΘΕΜΑ: «Αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών και  εκτέλεσης οικοδοµικών 

εργασιών  εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του δήµου Αθηναίων (ν.  

Αττικής)».   

 

 

O ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

                      ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 

'Εχovτας υπόψη  :  

 

1.-  Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ. 5) και 159 (παρ. 2) του Κώδικα 

Βασικής Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (K.B.Π.Ν.),  που κυρώθηκε µε  το άρθρο µόνο του  

από  14.7.1999 π.δ/τος  (∆'  580).  

 

2.-  Τις διατάξεις  τoυ άρθρoυ 90 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και  τα κυβερνητικά όργανα,  που κυρώθηκε µε  το άρθρο πρώτο του π.δ/τος  63/2005 

(Α΄98).  
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3.-  Την υπ’αρ.2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουργού «Αλλαγή τί τλου 

Υπουργείων» (Β΄ 2234).  

 

4.-  Τις διατάξεις  των άρθρων 1 (παρ.2) και 6   του π.δ/τος 189/2009 

«Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων (Α΄221).   

 

 5.- Την υπ’αρ. Υ 273/30-9-2010 απόφαση του Πρωθυπουργού "Καθορισµός 

αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος  Ενέργειας και Κλιµατικής 

Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (Β΄1595).  

 

 6.- Την υπ’αριθµ.1472/2010  γνωµοδότηση του δηµοτικού συµβουλίου 

Αθηναίων από την οποία προκύπτει  ότι  η αναστολή κρίνεται απαραίτητη προκε ιµένου 

να ολοκληρωθεί η δ ιαδικασία τροποποίησης.  

 

 7.- Το υπ’αριθµ 115/29.10.2010  υπηρεσιακό σηµείωµα  της  ∆ιεύθυνσης 

Πολεοδοµικού Σχεδιασµού – Τµήµατος Α΄.  

 

 8.-   Το  γεγovός ότι  από τις καvovιστικές διατάξεις  της παρούσας απόφασης 

δεv πρoκαλείται  δαπάvη σε βάρoς τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισµoύ και τoυ 

προϋπολογισµού του o ικείoυ Ο.Τ.Α. 

 

 

Α π  o φ α σ ί ζ o υ µ ε 

 

  

1.-   Αναστέλλεται γ ια ένα (1) ακόµη έτος η   έκδοση  οικοδοµικών αδειών και η  

εκτέλεση  οικοδοµικών εργασιών  σε τµήµα του Ο.Τ. 10 (περιοχή 77)  του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχή του δήµου Αθηναίων (ν .  

Αττικής)  στο οποίο είχε επιβληθεί  αναστολή  µε  τις  υπ’αριθµ.  

15798/4.4.2008 (Α.Α.Π152/21.4.2008) και 43999/29.10.2009 (ΑΑΠ 

562/16.11.2009)  αποφάσεις του  Υφυπουργού Περιβάλλοντος,  

Χωροταξίας   και   ∆ηµοσίων   Έργων και   Περιβάλλοντος  Ενέργειας και  
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Κλιµατικής,   όπως φαίνεται  περικλειόµενο  µε µπλέ συνεχή γραµµή  και  

µε τα στοιχε ία ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΑ, στο σχετικό πρωτότυπo  διάγραµµα σε 

κλίµακα 1 :  1000,πoυ συνοδεύει   τ ις  παραπάνω αποφάσεις.  

 

2.-  Η ισχύς της  παρούσας απόφασης αρχίζει  από  τη δηµοσίευσή της στην 

Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. 

                      Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί  στην Εφηµερίδα της Κυβέρvησης. 

 

Αθήνα,   22.11. 2010 

 

                       O ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ  ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 

 

 

                           ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 
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