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             ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  Αθήνα,             13-05-2013         

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ                            Αριθ. Πρωτ.:  οικ.25984/21662  

ΑΤΤΙΚΗΣ   

ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ    

  

Ταχ. Δ/νση : Κατεχάκη 56     

Ταχ. Κώδικας  : 115 25 Αθήνα 

Τηλέφωνο : 213 2035 602-3 

FAX : 213 2035 700 

 

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ.: Φ.244/5510/12/26-02-2013 απόφασής μας περί 

εκτέλεσης αποφάσεων κατεδάφισης, τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή 

«Πεύκο Πολίτη» στο Δήμο Χαλανδρίου». 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

O ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

                                               

Έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ.: Φ.244/5510/12/26-02-2013 απόφασή μας περί εκτέλεσης αποφάσεων 

κατεδάφισης, τελεσίδικα αυθαίρετων κατασκευών στην περιοχή «Πεύκο Πολίτη» στο 

Δήμο Χαλανδρίου όπως αυτές αναγράφονται στον πίνακα και ορίστηκε η έναρξη των 

εργασιών κατεδάφισης την Τρίτη 14/05/2013 και ώρα 09.:00 π.μ. 

2. Το υπ’ αριθ.: 157002/18667/2013/10-05-2013 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη 

(ΣτΠ) περί εξέτασης τροποποίησης της ως άνω απόφασής μας ως προς την 

ημερομηνία έναρξης της εκτέλεσης αυτών ώστε να ολοκληρωθούν πρώτα οι ενέργειες 

μετεγκατάστασης και έπειτα η κατεδάφιση αυτών. 

3. Την από 10/05/2013 αίτηση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα του 

Πολιτιστικού Συλλόγου καταγομένων εκ Χαλκίδος και περιχώρων ΡΟΜ «Η Ελπίδα». 

4. Το γεγονός ότι έχουν εξασφαλιστεί οικίσκοι από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων 

Έργων για την εγκατάσταση των υπό απομάκρυνση οικογενειών και εκπονούνται 

μελέτες κατασκευής των έργων υποδομής στο χώρο υποδοχής που έχει παραχωρηθεί 

από το Δημόσιο για το σκοπό αυτό και ως εκ τούτου σύμφωνα με τα ανωτέρω 

ευρισκόμενοι προ της ολοκληρώσεως μιας εξαιρετικά σημαντικής προσπάθειας 

κρίνουμε αναγκαία την αναβολή της ως άνω κατεδάφισης. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

  Τροποποιούμε την υπ’ αριθ.: Φ.244/5510/12/26-02-2013 απόφασή μας κατά το μέρος 

που είχε οριστεί ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών κατεδάφισης η 14/05/2013 και 

αναβάλλουμε την έναρξη των εργασιών σε χρόνο που θα οριστεί με νεότερη απόφασή μας.  

   

 

 

                     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ      

ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

 

 

               ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

 

 

 

Κοινοποίηση: 

1.  Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – Κτίριο 16 (και παρακαλείται για την συνδρομή της). 

2.   Αστυνομική Δ/νση Βορειοανατολικής Αττικής. 

3.   Δήμο Αγ. Παρασκευής Υπηρεσία Δόμησης 

 Μεσογείων 372, Τ.Κ. 15341, Αγ. Παρασκευή (Fax.:213 2100474) 

4.   Δήμο Χαλανδρίου, Γραφείο Δημάρχου. 

 Ζαλοκώστα 4, Χαλάνδρι. 

5.  κ.κ. Πρόεδρο και Γενικό Γραμματέα Πολιτιστικού Συλλόγου («Η ΕΛΠΙΔΑ») 

 (με την παράκληση να ενημερώσουν και τους λοιπούς ενδιαφερόμενους) 

6.   Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού. 
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