
Παράρτημα 3.1 
 

ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΦΑΚΕΛΟΥ 31614/07  

«ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗ 5 ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ο.Τ.53013, ΑΡΔΗΤΤΟΥ 26» 
 

15- Νοε- 2007 Κατάθεση και έλεγχος πληρότητας φακέλου, αρ πρωτ. 31614/07, Σημ.1 

19- ΝΟΕ- 2007 Διαβίβαση από Πολεοδομία προς Α΄ ΕΠΑΕ  

06- ΔΕΚ- 2007 Διαβίβαση από Α΄ ΕΠΑΕ σε ΥΠ.Ε.ΧΩ.ΔΕ, για γνωμοδότηση 

06- ΔΕΚ- 2007  μέχρι 4- ΣΕΠ- 2008  

Ο φάκελος βρίσκεται στο ΥΠΕΧΩΔΕ και γίνονται: 

α) Γνωμοδότηση από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, 

β) Έλεγχος από το Νομικό τμήμα του  ΥΠΕΧΩΔΕ, 

γ) Μεταφορά του φακέλου προς τον Υφυπουργό 

δ) Αποφασίζεται να ζητηθεί γνωμάτευση της Β’ ΕΠΑΕ 

24- ΣΕΠ- 2008 Διαβίβαση από ΥΠΕΧΩΔΕ σε Β’ ΕΠΑΕ  (γνωμοδότηση Β’ ΕΠΑΕ- Θετική) 

17- ΟΚΤ- 2008 Επιστροφή από Β’ ΕΠΑΕ σε ΥΠΕΧΩΔΕ  (γνωμοδότηση ΥΠΕΧΩΔΕ- Θετική) 

21- ΙΑΝ- 2009 Επιστροφή από ΥΠΕΧΩΔΕ, σε Α’ ΕΠΑΕ (έγκριση από Α’ ΕΠΑΕ) 

23- ΙΑΝ- 2009 Επιστροφή από ΕΠΑΕ σε ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  

13- ΜΑΙ- 2009 Έγκριση για Στατικά – Μηχανολογικά από την Πολεοδομία Αθηνών & 

πληρωμή των τελών και αμοιβών μηχανικών 

27 -ΟΚΤ- 2009   Το ΥΠΠΟ μετά από διαγωνισμό, προχωρά στην υπογραφή της σύμβασης 

με τον Ανάδοχο Υπεργολάβο (έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού με αρ. 

ΦΛ/7161/27-10-09), για την καθαίρεση των κτιρίων, η έναρξη της οποίας 

θα μπορεί να υλοποιηθεί μόνον μετά την άδεια κατεδάφισης.  

Η σύμβαση έχει ισχύ μέχρι το τέλος του έτους 2009 

03- ΝΟΕ- 2009 Λόγω παρέλευσης του 9/νηνου, γίνεται επανυποβολή του φακέλου, με 

όλα τα έντυπα με τις εγκρίσεις από τους διάφορους φορείς,  

αρ πρωτ. 33629/ 09 (Παραρτ. 3.2) 

 

Σημ. 1.  

• Στο φάκελο, πέραν των απαραίτητων εγγράφων, προσαρτήθηκε και έντυπο από το 

Τμήμα Επικινδύνων Κατασκευών με το ανάλογο φωτογραφικό υλικό, όπου φαίνεται 

η απόφαση για την υποχρεωτική κατεδάφιση γιατί τα κτίρια κρίνονται «άκρως 

επικίνδυνα.  

• Εκκρεμεί και αγωγή εναντίων των ιδιοκτητών από τον Κυπρούλη Νικόλαο του 

Παναγιώτη, ο οποίος ισχυρίζεται τραυματισμό του από τμήμα του κτιρίου που 

κατέρρευσε. 

• Επίσης, στο φάκελο υπάρχουν τα έντυπα του Υπ. Πολιτισμού με την Υπουργική 

απόφαση υπέρ της κατεδάφισης, όπως επίσης του τμήματος των Νεοτέρων Μνημείων 

που φαίνεται ότι τα κτίρια δεν κρίνονται ως διατηρητέα. 

 



 

Παράρτημα 3.2 
 

ΕΠΑΝΑΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΑΚΕΛΟΥ ΛΟΓΩ ΠΑΡΕΛΕΥΣΗΣ  

9 / ΜΗΝΟΥ, Νέος Αρ. Φακέλου: 33629/ 09 
 

 03- ΝΟΕ- 2009 Έλεγχος Πληρότητας φακέλου.  

12- ΝΟΕ- 2009 Η Πολεοδομία Αθηνών ζητά νέα δήλωση από την Γ’ ΕΚΠΑ, Διεύθ. 

Νεοτέρων. Μνημείων, ότι «χρειάζεται η άδεια κατεδάφισης» όπως 

άλλωστε ορίζεται και κατά Γ.Ο.Κ. και αφού η Γ’ ΕΚΠΑ επικυρώνει, 

γίνεται επαναδιαβίβαση του φακέλου στην Α΄ ΕΠΑΕ.                 

27- ΝΟΕ- 2009 Η Α’ ΕΠΑΕ δεν αποφασίζει και διαβιβάζει πίσω το φάκελο, θεωρώντας  ότι 

κακώς έχει επαναδιαβιβαστεί το θέμα αφού υπάρχει ήδη έγκριση από του 

φάκελου με αρ 31614/07 από Β’ ΕΠΑΕ ΚΑΙ ΥΠΕΧΩΔΕ. 

01- ΔΕΚ- 2009 Η Πολεοδομία Αθηνών, ζητά από τη Γ΄ ΕΚΠΑ να επιβεβαιώσει ότι η 

αρμοδιότητα για την έκδοση Αδείας Κατεδάφισης είναι της Πολεοδομίας 

Αθηνών!

03- ΔΕΚ- 2009  Η  Γ΄ ΕΚΠΑ επιβεβαιώνει εγγράφως. 

04- ΔΕΚ- 2009   Η Πολεοδομία, ενώ επικυρώνει στις 4 Δεκ. ότι ο φάκελος είναι πλήρης και 

είναι σύμφωνοι για την έκδοση της αδείας αλλά λόγω απεργίας του 

προσωπικού θα σφραγιζόταν στη λήξη της, δηλαδή τη Δευτέρα 7/12, η 

άδεια όχι μόνο δεν εγκρίνεται αλλά την Τρίτη 8/ Δεκ ζητήθηκαν 

επιπρόσθετα άλλα νέα έγγραφα, όπως:  

α) να ξανασφραγιστούν νέες φωτογραφίες των ετοιμόρροπων κτιρίων 

από την Α’ ΕΠΑΕ,  Σημ 1. και 

β) να σφραγιστεί και πάλι από την Α’ ΕΠΑΕ, η νέα τεχνική έκθεση του 

Μηχανικού με τον πρόσθετο όρο: 

«Ακολούθως της Υπουργικής Απόφασης και κατά την παρουσία 

της Αρχαιολογίας». 

Την ίδια ημέρα, τα πάρα πάνω έντυπα προσαρτώνται από τους ιδιοκτήτες 

και ο φάκελος στέλνεται στην Α’ ΕΠΑΕ. 

10- ΔΕΚ- 2009 Η Α’ ΕΠΑΕ δηλώνει ότι δεν μπορεί να ξανασφραγίσει μέρος του φακέλου 

αφού υπάρχει ήδη φάκελος με το σύνολο των εντύπων να είναι 

σφραγισμένα- εγκεκριμένα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και έτσι ο 

φάκελος παραπέμτηκε εκ νέου προς συζήτηση στην επόμενη συνεδρίαση 

της, δηλ την Τρίτη 15/ 12/ 09 . 

 

Σημ. 1 

Στο φάκελο είχαν κατατεθεί 5 φωτογραφίες στις 3 Νοε 2009, αλλά στο φάκελο τώρα βρίσκονται 

μόνο 2. 

 


