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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΑΟΗΘΚ. ΞΟΥΡ.:12070 

ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ – ΤΣΗΘΝ Τπρηθό, 2-6-2011 
-------------------------------------  

Α Ξ Ν Π Ξ Α Π Κ Α 

ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  19-4-2011 
ΠΛΔΓΟΗΑΠΔΥΠ  ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΓΖΚΝ ΦΗΙΝΘΔΖΠ- ΤΣΗΘΝ 

 
Πην Τπρηθό ζήκεξα  19-4-2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  Ρρίτη θαη ώξα 17:00 ην 

Γεκνηηθό Ππκβνύιην ζπλήιζε ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα ηεο νδνύ 

(Καξαζσλνδξόκνπ 95), ύζηεξα  από  ηελ  κε  αξηζκ.  πξση. 7064 πξόζθιεζε ηεο Ξξνέδξνπ 
ηνπ πνπ επηδόζεθε θαη δεκνζηεύηεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Λ. 

3852/2010. 
Γηαπηζηώζεθε πσο ππάξρεη λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν είθνζη εθηά (27)  

κέιε παξαβξέζεθαλ ζηελ αξρή ηεο ζπλεδξίαζεο είθνζη πέληε (25)  θαη νλνκαζηηθά νη: 

 

ΞΑΟΝΛΡΔΠ ΑΞΝΛΡΔΠ 

ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΓΖΠ ΘΔΝΦΟΑΠΡΝΠ 
ΠΝΚΞΑΠΑΘΖ ΞΑΞΑΓΖΚΝΙΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΑ ΘΑΒΑΙΑΟΖΠ ΗΥΑΛΛΖΠ 

ΣΑΙΑΕΥΛΗΡΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΓΑΛΗΖΙ ΕΑΦΟΑΘΝΞΝΙΝ ΠΝΦΗΑ  
ΞΔΡΟΗΡΠΖ ΚΝΟΑΛΡ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ  

ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝΠ ΒΟΥΛΑΠ  
ΞΑΞΑΣΟΝΛΖΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ  

ΑΛΡΞΑ-ΘΝΓΘΝΙΝ ΓΗΝΛΠΗΑ  

ΚΑΕΑΟΑΘΖΠ ΓΔΟΑΠΗΚΝΠ-ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ  
ΙΑΒΓΑ ΔΙΔΛΖ  

ΓΝΛΓΝΙΑΘΖ ΔΙΔΛΖ  
ΓΑΙΑΛΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ  

ΒΑΘΗΟΡΕΖ ΡΗΡΗΘΑ  

ΘΑΛΔΙΙΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ  
ΘΝΚΛΖΛΝ-ΘΝΚΞΑ ΑΛΛΑ  

ΑΛΓΟΝΙΗΓΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ  
ΣΑΟΝΘΝΞΝΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ  

ΞΙΗΥΡΑ ΣΟΠΝΙΑ  
ΣΑΛΑΘΝΙΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ  

ΘΑΚΑΟΑΠ ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ  

ΓΑΡΝΠ ΑΙΘΗΒΗΑΓΖΠ  
ΚΞΑΡΕΑΘΖ ΚΑΟΗΑ  

ΟΑΞΡΖ ΕΥΖ  
ΡΟΔΕΝ ΚΑΟΗΑ - ΔΙΔΛΖ  

ΞΑΠΠΑΠ-ΣΟΖΠΡΝ ΞΑΟΑΠΘΔΑΠ  

ΞΟΝΔΓΟΝΗ ΓΖΚΝΡΗΘΥΛ ΘΝΗΛΝΡΖΡΥΛ  
ΞΑΟΝΛΡΔΠ  

ΔΗΟΖΛΖ ΘΑΡΠΑΟΝ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΤΣΗΘΝ 
ΡΑΓΑΟΖ ΘΥΠΡΝΙΑ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ Λ. ΤΣΗΘΝ 

ΒΑΘΝΛΓΗΝ - ΙΘΝΓΖ ΚΑΗΟΖ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ 
 

Πηε ζπλεδξίαζε παξίζηαηαη ν Γήκαξρνο. Δπίζεο παξίζηαηαη θαη ε δεκνηηθή ππάιιεινο 

Θαξαγθνύλε Πππξηδνύια γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

Αξ. απόθαζεο 120/2011 

 
ΘΔΚΑ 2ο: Ιήςε απόθαζεο πεξί παξάηαζεο ηεο αλαζηνιήο εθδόζεσο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ 

εληόο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Φηινζέεο-Τπρηθνύ (Λ. Αηηηθήο) γηα 
έλα (1) εηζέηη έηνο. 
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Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην κε ηελ κε αξηζκ. 33/17-2-2009 απόθαζή ηνπ απνθάζηζε 
νκόθσλα λα θαηαζέζεη ζην ΞΔΘΑ πξόηαζε ηξνπνπνίεζεο ζπκπιήξσζεο όξσλ θαη 

πεξηνξηζκώλ δόκεζεο ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ Γήκνπ Τπρηθνύ. 
Δπ’ απηήο ηεο πξόηαζεο εθδόζεθε ε κε αξηζκ. 28999/30-6-2009 πνπξγηθή απόθαζε 

(ΦΔΘ 359/ΑΞ/28-7-2009) κε ηελ νπνία αλεζηάιε ε έθδνζε νηθνδνκηθώλ αδεηώλ εληόο ηνπ 

εγθεθξηκέλνπ  ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Τπρηθνύ (Λ. Αηηηθήο) κε ηηο αλαθεξόκελεο ζ’ 
απηήλ εμαηξέζεηο. 

Πηε ζπλέρεηα ην ΞΔΘΑ απέζηεηιε ην κε αξηζκ. πξση. 2453/25-1-2010 έγγξαθό ηνπ κε 
ην νπνίν δεηνύζε λα εμαηξέζνπκε από ηελ επηβνιή ηεο αλαζηνιήο θαη άιιεο αλαθεξόκελεο ζ’ 

απηό πεξηπηώζεηο. 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην κε ηελ κε αξηζκ. 33/10 νκόθσλε απόθαζή ηνπ εμέζεζε ηηο 
απόςεηο ηνπ επί ηνπ παξαπάλσ αηηήκαηνο. 

Πηε ζπλέρεηα κε ηε αξηζκ. 30607/13-7-2010 πνπξγηθή απόθαζε (ΦΔΘ 297/Α.ΑΞ27-7-
2010) δόζεθε παξάηαζε γηα έλα (1) έηνο αθόκε ηεο αλαζηνιήο έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ 

ζε όια ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (Ν.Ρ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ 
Τπρηθνύ (Λ. Αηηηθήο) ζηα νπνία έρεη επηβιεζεί αλαζηνιή κε ηελ ππ’ αξηζκ. 28999/30-6-2009 

απόθαζε ηνπ  θππνπξγνύ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ (Γ’  359/28-7-

2009), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’  αξηζκ. 17708/3-5-2010) απόθαζε ηνπ θππνπξγνύ 
Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (Γ’ 178/10-5-2010). 

Δπεηδή πηζαλνινγείηαη όηη ε έθδνζε Ξ.Γ ζα θαζπζηεξήζεη θαη πέξαλ ηεο 28-7-2011 
(εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζην ΦΔΘ ηεο Α) πξνηείλεηαη ζην Γεκνηηθό Ππκβνύιην: 

 1) Λα δεηήζεη από ην ΞΔΘΑ ηελ παξάηαζε γηα έλα (1) έηνο αθόκε ηεο αλαζηνιήο 

έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ ζε όια ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (Ν.Ρ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ 
ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Τπρηθνύ (Λ. Αηηηθήο) ζηα νπνία έρεη επηβιεζεί αλαζηνιή κε 

ηελ ππ’ αξηζκ. 28999/30-6-2009 απόθαζε ηνπ  θππνπξγνύ Ξεξηβάιινληνο, Σσξνηαμίαο θαη 
Γεκνζίσλ Έξγσλ (Γ’  359/28-7-2009), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’  αξηζκ. 17708/3-5-

2010) απόθαζε ηνπ θππνπξγνύ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (Γ’ 
178/10-5-2010). 

 

Ρν Γεκνηηθό Ππκβνύιην ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηνπ  
ηελ κε αξηζκ. 28999/30-06-2009 πνπξγηθή Απόθαζε (Φ.Δ.Θ. 359/ΑΞ/28-07-2009), όπσο 

απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζκ. 17708/3-5-2010 απόθαζε ηνπ θππνπξγνύ ΞΔΘΑ (Γ’ 
178/10-5-2010) θαη ηελ κε αξηζκ. 30607/Α(ΦΔΘ 297/Α’ ΑΞ/27-7-2010) εγθεθξηκέλνπ 

ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Τπρηθνύ Λ. Αηηηθήο 

 
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

Λα δεηήζεη από ην ΞΔΘΑ: 
1) Ρελ παξάηαζε γηα έλα (1) έηνο αθόκε  ηεο αλαζηνιήο έθδνζεο νηθνδνκηθώλ αδεηώλ ζε 

όια ηα νηθνδνκηθά ηεηξάγσλα (Ν.Ρ) ηνπ εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ ηνπ Γήκνπ 

Τπρηθνύ (Λ. Αηηηθήο) ζηα νπνία έρεη επηβιεζεί αλαζηνιή κε ηελ ππ’ αξηζκ. . 28999/30-
6-2009 απόθαζε ηνπ θππνπξγνύ Ξεξηβάιινληνο , Σσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ 

(Γ’ 359/28-7-2009), όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’  αξηζκ. 17708/3-5-2010) 
απόθαζε ηνπ θππνπξγνύ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο (Γ’ 

178/10-5-2010). 
2) Ρελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ Φηινζέεο-Τπρηθνύ λα πξνβεί ζε όιεο ηεο 

πξνβιεπόκελεο από ηε Λνκνζεζία δηαδηθαζίεο. 

 
Ζ απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζκό     120/11 

 
Θαηόπηλ ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ 

Ξξόεδξν θαη ηα Κέιε ηνπ Γεκνηηθνύ Ππκβνπιίνπ. 

     
 ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

  

 Ζ ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ 

  

  

  

 ΑΙΔΜΝΞΝΙΝ ΑΗΘΑΡΔΟΗΛΖ 
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