
3861 

4* 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΑΘΗΝΑ 

24' ΙΟΥΛΙΟΥ 1984 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 434 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ. 

Κατάργηση τροκηπίου τον χώρον Γνμνατίον - ΑοπΙον Σι- 
.ντίχης του ρυμοτομιχού σχιϊίο^ Σίί.τ;ροχοίντρον (Σ*ρ- 
ρών) χαι χβ^οριιμός έρων δόμησης αυτού.1 

ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Τρ&χοχοίηση του ρυμοτομιχού σχιδίοσ Κοινότητας Νίου 
Ψυχρχού (Αττιχής)’.... ··. 2 

Τρτ^τοχοίτμη ’τρν ρυμοτομικού σχιδίοο της Αθήνας μα χχ- 
(Ρ1βΧΛίηριομύ σαν χώρων χΌινόχρφτοο ιχράχ,ινου των χώ¬ 
ρων τον ίρΜΧοντΧ: στι> συμβολή των οίών Κα-ρτιρίας 
»«Λ ΒΑοχίας.. '.3 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

(1) 
Κατάργηση «ροχηκίου τον χώρον Γυμνασίου - Λαχείου Σιντί- 
κης τον ρυμοτομικού σχεδίου Σιδηροκάστρου (Σερρών) 
και καθορισμός όρων δόμησης αντού. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόφη: 

1* Τις διατάξεις του Ν. Δ/τος «περί σχεδίων τίλιων 
χλτ.» της 17 Ιουλίου 1923, όπως μεταγενέστερα τροποποι¬ 
είς χαι συμπληρώθηκαν και ειδικότερα το άρθρο ταυ 9. 

2· Τις διατάξεις του Ν. 1032/1980 «περί συστάσεως Υ- 
τουργιίου Χωροταξίας, Οικισμού χαι Περιβάλλοντος» (Φ. 
Ε.Κ. 57/Α')' χαι ειδικότερα τα άρθρα του 2, 3 χαι 7. 

3. Τις ντ’ αριθ. 649/1982 χαι 359/1983 γνωμοίοτή- 
αΐις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οιχισμού χαι 
Περιβάλλεις. 

4* Την υπ* αριθ. 245/1984 γνωμοδότηση τον Συμβουλίου 
της Επικράτειας, μι πρόταση του Υπουργού Χωροταξίας, 

Οικισμού χαι Περιβάλλοντος, αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1. 

Καταργείται το προβλεπόμενο από το εγκεκριμένο ρυμοτο¬ 
μικό σχέδιο προκήπιο του υπ’ αριθ. 76γ οικοδομικού τετρα¬ 
γώνου που καθορίστηκε ως χώρος Γυμνασίου - Λυχιίου Σι- 
ντίχης μι την υπ’ αριθ. 26723/2203/1980 απόφαση του Υ¬ 
πουργού Χωροταξίας, Οικισμού χαι Περιβάλλοντος «περί 
τροποχοιήσεως του ρυμοτομικού σχεδίου Σιδηροκάστρου (Σερ¬ 
ρών)» (ΦΕ|Κ 642Δ/14.11.80) όπως φαίνεται στο σχετικό 
πρωτότυπο διάγραμμά σε κλίμ*** 1:500 που θεωρήθηκε 
από* τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Πολεοδομιχών Εφαρ¬ 

μογών μι την υπ* αριθ. 31146/1984 πράξη του και που συ¬ 
νοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται μι το παρόν ϊιάταγμα. 

Άρθρο 2. 

Οι όροι ϊόμησης του χώρου Γυμνασίου - Λυκείου Σιντίκης 
που εγχρίθηχι μι την παραπάνω απόφαση ορίζονται ως ακο¬ 

λούθως: 

1. Οικοδομικό σύστημα: Πανταχόθεν ιλιύθερο. 

2. Συντελεστής δόμησης: ένα (1). 

Άρθρο 3. 

Η ισχύς του παρόντος Διατάγματος αρχίζει Οπό τη δη¬ 

μοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Στον Υπουργό Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος 
αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος Δια¬ 

τάγματος. 

Αθήνα, 2 Ιουνίου 1984 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ. ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΝΤΩΝΙΟΝ ΤΡΙΤΧΗΧ 
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ΑΠΟΦΑΧΕΙΧ 

Αρι*! 43742/1756 (2) 

Τροχοχοίηση του ρυμοτομικού σγσδίον Κοινότητας Νέου 
Ψυχικού (Αττικής). 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Έχοντας νχόψη: 

1. Τις ίιατάξσις: α) τον αχό 17.7.1923 Ν. Δ/τος «χ*ρΙ 
σχεδίων «όλεων χλχ. όχως μεταγενέστερέ τροχοχοιήβηχαν 
«αι συμχληρώβηκαν χαι ειδικότερα .το άρΑρο 29 χαι β) της 
*βρ. 2 τον άρφρον 4 τον Ν. 622/1977 «χερί εισχράξεώς 
οχο τον Δημοσίου Ταμείον των δια την έχδοσιν οικοδομικών 
αδειών χαταβαλλομένων φάρων χλχ.» (ΦΕΚ' 171/Α). 

.2. Τις διατάξεις τον Ν. 947/1979 χχερί οικιστικών χε- 
ριοχών» (ΦΕΚ 169/Α)'χαι ειδικότερα το άρδρο 62 χαρ. 1.· 

8. Τις διατάξεις τον Ν. 1032/1980 «κερί συστάσεως 
Τχονργ»(ον Χωροταξίας, Οικισμού χαι Περιβάλλοντος» 
(ΦΕ}Κ 57/Α) χαι ειδιχότερα 'των άρΰρων 2, 3 χαι 7. 

4. Την νχ1 αριβ. 80/1982 γνωμοδότηση τον Συμβουλίου 
Χωροταξίας, Οικισμού χαι Περιβάλλοντος. 

5. Το υχ’ αριί. χρωτ. Φ.54476/11720/10.8.81 έγγρα¬ 
φο τον Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων, αχοφασίζονμε: 

α) Εγχρίνεται η τροχοχοίηση τον ρυμοτομικού σχεδίου της 
Κοινότητας Νίέοα Ψυχικού (Αττικής) στο νχ’ αριβ. 150 οι¬ 
κοδομικό τετράγωνο χον χερικλείεται αχό τις οδούς Χρυσ> 
στόμου Σμύρνης, Τζαβέλλα, 25ης Μαρτίον χαι Πορφύρα 
μ« το χαρακτηρισμό τον σαν χώρον για ανέγερση σχολείου, 
όχως φαίνεται στο σχετικό χρωτότνχο διάγραμμα σ< χλίμα- 
χά 1:1000 χον έχει βεωρηδεί αχό τον Προϊστάμενο της 
Δ/νσεως Πολεοδομιών Εφαρμογών μ« την νχ’ αριθμόν Γ. 
43742/1984 χράξη τον χαι χον αντίτυχό τον δημοσιεύεται 
σννοχτιχά μ* την αχόφαση αντή. 

..β) Η ΐσ)ρ3ς της χαροόσης αχοφάσεως αρχίζει αχό τη δη¬ 
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κνβερνήσεως. 

ΑΔήνα, 8 Ιοννίον 1984 

•Ο ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΑΜΤβΝΙΟΧ ΤΤΓΓΧΗΧ 
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•Αρε*. 14902/199 (3) 

Τροποποίηση τον ρυμοτομικού σχεδίου της Αίήνας με χαρα¬ 
κτηρισμό σαν χώρων κοινόχρηστου πράσινου των χώρων 

ικου όρίακονΐαι στη σιςεδαλή των -οδών Καρτερίας και 
Ευδοκίας. ’ / 

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΑΛίΕΡίΣΜΑ/ΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ 

'Εχοντας υπόψη: 

■Ι’- ,Το Ν. 3200/(55 «περί διοικηνίχής άπτουτντρώσεως». 

β. Το ΝΑ. 3020/55 «κερί συμυ&ηρώχεως διατάξεων 
*βρί διοικήτιχής ΌίΛχκντρώστως»» 

3. Τις ίιατάξει,ς του ΝΑ. 1147/72 «π*ερί διοιχήηως 
της Μείζιονος Π ρωμκυΐοώαης».· 

4. Τις διδάξεις >ταυ ΒΑ. 863/1960, όπως τροχοχοιή- 
ύφΛ και συμπλήρωσή*)» μέχρι σήμίερία και ειδικότερα το 
αριί. 532/70 Ν. Δ/γμα και το σε συνέχεια αυτού Β. Δ/γμα 
712/70, όπως τροποποιήθηκε α» *> αΡιβ. 677/71 και 
198/78 Β. Δ/γμ'πτα. 

5. Την αριβ. Λ7/13.1/11 Δ2.1972 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών χ)»ι Δημοσίων Έργων <<περί οργα- 
νώοίως των *αρά τη Νομαρχία Αττικής και τοις Δταμτρί- 
φαισιν αυτής, Υπηρεσιών αρμοδιοτήτων Υπουργού Δ.Ε.». 

6. Τον Α.Ν.· 31'4/.1968 «περί Παροχής στον Υπουργό Βο- 
ρβίου Ελλάδος και τους Ν^’άρχες αρμοδιότητος σε δέματα 
«γκρίσεως επεκτάσεων κλπ. σχεδίων πόλεων και κωμών, ως 
«τρυπηπ'οιήση παι σιΛΜληρω&η &β του αριδ. 1018/1971 
Ν. Δ/|όος. 

:7. .Το ΠΑ. 910/77 «Λρί «ργ'ανίΛεού του ΥΑ’.Έ.». 
®· Το Ν. 1032/11*3.80 <ΛΟερί ^ιέπΐώταως Υπουργείου 

Χωροταξίας, Οικισμού και Π*ρΓάλλοντος» 

9. Το ομό 17.7.1023 ΝΑ. «περί σχεδίου πόλεων, κω¬ 
μών κλπ*». 

10. Το από 3.9.29 Δ/γμία «πε,ρί .γενικού οτκΙοβομικου κα¬ 
νονισμοί» τοί» Κράτους» (όαφίάλ. Π). .. 

1Ί· Υ° Ν. 947/79 «περί οικισηικών περιοχών». 

12. Την αρ,οθ·. 1/1961 «γχύχλιο του Προϊσταμένου της 
Γπηρεσίας Οικισμού του Υπουργείου Δημοσίων Έργων και 
τη β^ιπληρωμ,ϊτβκή της εγκύκλιο Ε8/1Θ75 του Υφυπουρ¬ 
γού ΔΈ. 

ί3. Τον Οικ,ντΒΐό Νόμο 1337/83 του Υπουργείο X. 
ί^ξίας, Ολισμού και Περιβάλλοντος. 

^ Το ΠΛ. 443^3 (4®Κ 165Α') «περί μεταόίόώττ 
αρμοδνότητίας ση«ς Νομάρχες ήρκρισης τροποπιοιήτεως ρ 

^ίων ψ» επΛολής πρσχηπίων. 

15. Την ο^ριδ. 6548/530/22.3.84 απόφαση του Νομάρχη 
Διαμερίσματος Αδηνών «π<ειρί συγκρότηση; Σ.Χ.Ο.Π. Δια¬ 
μερίσματος Αιδηνών». 

16. Τη μ* αρ,οδ. 10896/355/28.1.81 αίτηση του συλ¬ 
λόγου γονέων και κηδεμόνων του 38ου Δημ. Σχολείου Αδη- 
νών. 

17. Τη με αριβ. 488/81 απόφαση του Δημοτικού Συμβου¬ 
λίου της Αδηνας. 

18. Τις με αριδ. 104512/2905/81, 103148/2879/81 
και 102321/2854/81 ενστάσεις που ασχήδηκαν κατά της 
488/81 απόφασης. 

•19. Τη μα αριδ. 788/83 απόφαση (Απόρριψη Ενστάσεων) 
του Δημοτικού Σλμβόυλίου της Αθήνας. 

20. Την από 4.6.84 Κοτήγηση της Δ/νσεως Πολεοδομίας 
Διχμίερίσματο; φθηνών πρίος το ΣΧΟ.Π. 

21. Τη μ» αριθ. 133511/176/6.6.84 γνωμοδότηση του 
Σ.Χ.Ο.Π.. για, Την εκ νέου πναπόμπή του δέματος στο 
Δτ^υο, προκπιμένου να μελετηθεί άλλη χρήση των προτεινο- 

’ μίνωτ* για μετατροπή χώρων· 

28. Ύο μι αρι£. 1.4794/1198/26.6.84 έγγραφο τον Δήμου 
της ΑΦήνάς. 

23. Την 25.6.84 νέα <·ΐσήγητη της Δ/νσης ΠσλΛ> 
ίομίας ’Δ^ο^ΙιρίσμΛτος Α&ηνών χ£ος το Σ.Χ.Ο,Π. 

24. Τη μ* αρφ&μέ 14903/199/26.6,84 γνωμοίέτηση του 
2>^ίαΛ?ου Χωροταξίας, θεσμού ρΟαι Πιριβάλλοντος 
Νομ/χού Δίαμιρίσματεος Αθηνών χου ^άρ^ηχ*. στην 7η χρά- 
§η της 8ης συνεδρίασης οτ;ς 25.6.84 ιρο^ )ΐ(ναι υχίρ της 
τραχοχοίη^ς τοα ρ’^ο^ομιιοού σχιϊίοο της Αθήνας μι. χα- 
ρα^τηρίίηΐΛ σ"α»ν χωρίων χ}οινέχρηττοι> χράπνοβ τω»ν χώρων 
χον βρώχονταΡί στη σψΑολή των αίών Καρτ«|ρίας %αι ί)υίο- 
ίχδας χαι για ΌΟϋς λίγοος ύου ΟΓνα^έροντ», στις μ*, αριθμέ 
488/811 χ’αι 788/83 αχοφάΛίς τχ> -ΑημΛτιχού Συ^βοΛίχι 
της Αθήνας χαι στα μι αριτδ^ 114(794/198 «γγρ^ί^ ;τχ; 
Δήμου μι στις αχέ 4.6.84 χλι 25.6^84 ιισηγήρ*ιις της Δ. 
ΠΑΑ., αποοφα^ίζοομ^: 

Ι>ριρινοομΛ ττ/ν τρρχοχηίηχη του ρυμΟτομιχού σχιδ(ου της 
Α$ήν»ς μΜ το χαραρχτη^ισμέ σαν χώρων χοινδχρηστου χρά- 

'στνου τω νχώρων χου <^οςοτν[ται στη συμβολή .των οδών 
Κ^αρτ^ιρΓας χαι Βυί^ρας, 0χως φαίνιται στο β^ίγρί»μμα χου 
συνοδέ την αηέ^αση. ι 

Η «χέφαση ^υτ;ή να ϊημίσιι^ί «την Ε<ρημ*ρ&α της Κυ* 
«ρνητηί· 

ΑΙβήνα, 28 Ιουνίου 1984 

Ο Νομάρχης 
Θ. ΒΓΒΝΟΠΟΤΛΟΪ 
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Α/ΜΧΜ . 

ΧΑ/λίΑ *Ά ι_&αο 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 




