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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 31148 (1)
  Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κελύφους κτιρίου 

που βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου του Δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής).

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 4 του

ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210) 
όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 3 
του ν. 2831/2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του
ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» και άλλες 
πολεοδομικές διατάξεις (Α΄ 140).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 
(Α΄ 98).

3. Την υπ’ αριθμ. Y 300/14.11.2007 απόφαση του Πρω−
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροτα−
ξίας και Δημοσίων Έργων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων 
Έργων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας 
και Δημοσίων Έργων» (Β΄ 2210).

4. Το υπ’ αριθμ. 2910/453ΑΕ/20.4.2007 έγγραφο της 
Δ/νσης Πολεοδομίας Αθήνας.

5. Την από 6.7.2007 αιτιολογική έκθεση της Δ/νσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Τμήμα Παραδοσιακών Οι−
κισμών του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

6. Την υπ’ αριθμ. 35368/30.8.2007 ένσταση του Κων/νου 
Γεωργάτου.

7. Τις από 12.10.2007 παρατηρήσεις της Δ/νσης Πολε−
οδομικού Σχεδιασμού – Τμήμα Παραδοσιακών Οικισμών 
στις αντιρρήσεις του Κων/νου Γεωργάτου.

8. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυ−
τής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού 
του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κέλυφος κτίριο 
που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Νάξου και Πά−
ρου (Ο.Τ. 90046) εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου Δήμου Αθηναίων – περιοχή Κυψέλης φερόμενο 
ως ιδιοκτησία, Κ. Γεωργάτου, Αλικ. Μπέλσου και Κληρο−
νόμωνΚ. Καλατζή όπως φαίνεται με μαύρη διαγράμμιση 
στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:1000 
που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Το−
πογραφικών Εφαρμογών με την υπ’ αριθμ. 31148/2008 
πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμίκρυνση 
δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2. Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το κέλυφος του 
αρχικού κτιρίου καθώς και οι εναρμονιζόμενες με το 
αρχικό κτίριο μεταγενέστερες προσθήκες όχι όμως και 
τα πάσης φύσεως καθ’ύψος ή κατ’ επέκταση υπάρχο−
ντα προσκτίσματα, που αλλοιώνουν το αρχικό κτίριο.
Ο καθορισμός των προστισμάτων που αλλοιώνουν το 
αρχικό κτίριο πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πο−
λεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (Ε.Π.Α.Ε.).

3. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο απαγορεύ−
εται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή τόσο των επί 
μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσμητικών 
στοιχείων τους, όσο και του κτιρίου – συνολικά, πλην των 
προσκτισμάτων ή των στοιχείων του κτιρίου για τα οποία 
η ΕΠΑΕ έχει γνωμοδοτήσει για την αφαίρεσή τους.
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4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων, η ενίσχυση στο φέροντα οργανισμό 
καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς του 
διατηρητέου κτιρίου, εφ’όσον δεν αλλοιώνεται ο αρχι−
τεκτονικός χαρακτήρας του και δεν θίγονται τα διατη−
ρητέα στοιχεία του.

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επι−
γραφών και διαφημίσεων στο διατηρητέο κτίριο.

Επιτρέπεται η τοποθέτηση επιγραφών μικρών δια−
στάσεων που πληροφορούν για την χρήση των χώρων 
του κτιρίου.

6. Αιτήσεις για προσθήκη στο διατηρητέο κτίριο απο−
στέλλονται από την Πολεοδομική Υπηρεσία στην αρμό−
δια Υπηρεσία του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. με γνώμη της Επιτροπής 
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για 
ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

3 παρ. 2 του ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140/τ.Α΄/13.6.2000) εφόσον 
δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος 
που το περιβάλλει.

7. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσω−
τερικό του διατηρητέουκτιρίου όπως και για την τοπο−
θέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση της Επιτροπής 
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

8. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 15 Ιουλίου 2008

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΛ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
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    Αριθμ. 3608 (2)
Επικύρωση καθορισμού οριογραμμών του ρέματος στα 

Βόρεια όρια λατομείου στην περιοχή Γούβα− Μπα−
τσί Δήμου Σαλαμίνος. Σχετ.: 1. Η από 6.3.2008 αίτη−
ση του Παπαζήση Βασίλειου, τοπογράφου μηχανι−
κού. 2. Το υπ’ αριθμ. 10208/10.6.2008 έγγραφο της 
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης 
Αθηνών − Πειραιώς / Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραι−
ώς με το οποίο διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Δημο−
σίων Έργων Περιφέρειας Αττικής η «μελέτη οριοθέ−
τησης του ρέματος που διέρχεται στο Βόρειο όριο 
Λατομείου στην περιοχή Γούβα − Μπατσί Δήμου Σα−
λαμίνος» ελεγμένη και θεωρημένη.

  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 7 του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, στε−

λέχωση της Περιφέρειας κλπ». (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997.)
2. Το ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του ν. 1650/1988 με τις 

οδηγίες ΕΟΚ−11/97 ΕΕ & ΕΟΚ−61/96 ΕΕ διαδικασία οριο−
θέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και 
άλλες διατάξεις» και συγκεκριμένα το Άρθρο 5 αυτού.

3. Την Εγκ−33/98 του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «Αστυνόμευση ρε−
μάτων και συντήρηση αντιπλ/κών έργων».

3. Το υπ’ αριθμ. 10208/10.6.2008 έγγραφο της Δ/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης Αθηνών − 
Πειραιώς/Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς με το οποίο 
διαβιβάστηκε στη Διεύθυνση Δημοσίων Έργων Περι−

φέρειας Αττικής η «μελέτη οριοθέτησης του ρέματος 
που διέρχεται στο Βόρειο όριο Λατομείου στην περιοχή 
Γούβα − Μπατσί Δήμου Σαλαμίνος» ελεγμένη και θεω−
ρημένη, αποφασίζουμε:

Επικυρώνουμε τον καθορισμό των οριογραμμών του 
ρέματος «στα Βόρεια όρια λατομείου στην περιοχή 
Γούβα− Μπατσί Δήμου Σαλαμίνος» όπως αυτές σχε−
διάστηκαν στην οριζοντιογραφία κλίμακας 1:200, στο 
σύστημα ΕΓΣΑ 87 και καθορίζονται επακριβώς με τις 
πολυγωνικές γραμμές και τους πίνακες των ορθογωνίων 
συντεταγμένων των κορυφών τους.

Η υδραυλική μελέτη οριοθέτησης του ρέματος απο−
τελείται από την τεχνική έκθεση, τους υδραυλικούς 
υπολογισμούς και τα τοπογραφικά διαγράμματα που 
περιλαμβάνουν τη σχεδίαση των πολυγωνικών γραμμών 
οριοθέτησης εκατέρωθεν του ρέματος.

Τα παραπάνω έχουν συνταχθεί από τον «Παπαζήση 
Βασίλειο, Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό» και των 
οποίων ο έλεγχος και η θεώρηση έγινε από τη Δ/νση 
Τεχνικών Υπηρεσιών Νομαρχιακής Αυτ/σης Αθηνών − 
Πειραιώς / Νομαρχιακό Διαμέρισμα Πειραιώς.

Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 22 Ιουλίου 2008

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΧΑΡ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ
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    Αριθμ. 16350/07 (3)
Τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδί−

ου στο Ο.Τ. 546 του Δήμου Γλυκών Νερών (Φ.Ε.Κ. 
1149Δ/8.12.2004). 

 Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπ’ όψιν:
1. Τις διατάξεις του από 17.7.1923 ν.δ. «περί σχεδίων 

πόλεων και κωμών του Κράτους « όπως τροποποιήθηκε 
και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

2. Τις διατάξεις του ν. 2218/1994 «Ίδρυσης Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, Τροποποίηση διατάξεων για την Πρω−
τοβάθμια αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια και άλλες 
διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 90/τ.Α΄/13.6.1994) και τις όμοιες του
ν. 2240/1994 «Συμπλήρωση διατάξεων για την Νομαρ−
χιακή Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 153/
τ.Α΄/16.9.1994) με τις οποίες ιδρύθηκαν οι Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις.

3. Τον ισχύοντα Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας 
των Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. 
Αττικής −Φ.Ε.Κ. 1068/τ.Β΄/28.7.2005.

4. Τις διατάξεις του α.ν. 314/2008, όπως τροποποιήθη−
καν και συμπληρώθηκαν με το ν.δ. 1018/1971.

5. Την υπ’ αριθμ. 143/2007 απόφαση Δημοτικού Συμ−
βουλίου Δήμου Γλυκών Νερών.

6. Την από 16.5.2008 γνωμοδότηση του ΣΧΟΠ Νομ. Αυτ. 
Ανατ. Αττικής, συνεδρία 3η, πράξη 1η.

7. Τις διατάξεις του ν. 3044/2002 − Φ.Ε.Κ. 197/τ.Α΄ 
/27.8.2002 − άρθρο 10, παρ. 1 και 4.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005 −
Φ.Ε.Κ. 98/τ.Α΄/2005, κωδικοποίηση νομοθεσίας για την 
κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα και το γεγονός ότι 
από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται 
δαπάνη εις βάρος του δημοτικού προϋπολογισμού.

9. Την από 5.5.2008 εισήγηση της Υπηρεσίας μας, απο−
φασίζουμε:

Εγκρίνουμε την τροποποίηση του Εγκεκριμένου Ρυμοτο−
μικού Σχεδίου στο Ο.Τ. 546 του Δήμου Γλυκών Νερών, όπως 
σημειώνεται στο συνημμένο στην παρούσα τοπογραφικό 
διάγραμμα σε κλ. 1:200 και πιο συγκεκριμένα, εγκρίνουμε 
την διάνοιξη οδού στο συγκεκριμένο Ο.Τ. για την διευκό−
λυνση της Εφαρμογής του σχεδίου στην περιοχή.

Κατά της παρούσης επιτρέπεται η υποβολή προσφυ−
γής στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας μόνο για παρά−
βαση Νόμου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 
12, του άρθρου 18 του ν. 2218/1994 μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία 30 ημερών από της κοινοποιήσεως στους 
ενδιαφερόμενους.

Η απόφαση αυτή με το συνημμένο σχεδιάγραμμα να 
δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Παλλήνη, 1 Ιουνίου 2008

Ο Νομάρχης

Λ. ΚΟΥΡΗΣ  
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