
                       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 258 παξ.5 ηνπ λ.δ/ηνο 86/69, όπσο απηέο 

ζπκπιεξώζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 7 παξ.3 ηνπ λ. 177/75                    

'' πεξί αληηθαηαζηάζεσο θαη ζπκπιεξώζεσο δηαηάμεσο ηηλώλ ηνπ λ.δ/ηνο 86/69        

« Πεξί Γαζηθνύ Κώδηθνο » ''. 

2.  Σηο πεξί ζήξαο ελ γέλεη δηαηάμεηο ηνπ λ.δ/ηνο 86/69 '' πεξί Γαζηθνύ Κώδηθνο ''                         

( άξζξα 251, 252, 254, 256, 258, 259 θαη 261), ηνπ λ.δ/ηνο 996/71 (άξζξν 11), 

ηνπ λ. 177/75 ( άξζξα 7 θαη 8 ), θαζώο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2637/98                       

( άξζξα 57,  58 θαη 59 ). 

3. Σελ αξηζ. 85352/3697/19.7.1993 εγθύθιην ηεο Γ/λζεο Αηζζεηηθώλ δαζώλ –

δξπκώλ θαη ζήξαο Τ.Α.Α.&Σ. 

4.  Σελ αξηζ. 78006/2538/1.7.1994 εγθύθιην ηεο ηδίαο σο άλσ Γ/λζεο. 

5.  Σνπ άξζξνπ 280 ηνπ λ. 3852/4-6-2010 '' Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο 

θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο ''                         

( ΦΔΚ 87/Α΄/7.6.2010 ). 

6. Σνπ λ. 3861/2010 ( ΦΔΚ 112/Α'/13.7.2010 ) « Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη 

απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν - Πξόγξακκα Γηαύγεηα - θαη άιιεο 

δηαηάμεηο ». 

7.  Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 135/23-12-2010 « Οξγαληζκόο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο ». 

 

 

Σαρ. δ/λζε: Αγ. Ισάλλνπ 65 

Σ.Κ. : 153 42 
Πιεξνθνξίεο: Άλλα Καξνύιε 
Σει:  210-6395280 
Fax:  210-6011092 
 

Αγ. Παξαζθεπή     23 . 8 . 2017 
Αξηζ. πξση: 11929 
 
 
 
 

ΠΡΟ:  Ωο  Π.Γ.                 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο  
Γεληθή Γ/λζε Γαζώλ & Αγξνη. Τπνζέζεσλ 
Γ/λζε Γαζώλ Αλ. Αηηηθήο 

ΘΔΜΑ:  «  Απαγόξεπζε   ζήξαο   νξηζκέλνπ   ρξόλνπ,   ιόγσ    ππξθαγηάο,   ζηηο   ζέζεηο                      

              « ΚΣΗΜΑ   ΜΔΛΙΟΤΡΓΟΤ, ΠΤΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΤΟΤ, ΟΛΤΜΠΟ, ΚΟΡΓΙ,          

                ΑΡΩΝΙΓΑ » ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ Ν. Αηηηθήο. 
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8. Σελ αξηζ. 15869/15.5.2017 απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Δζσηεξηθώλ, κε ηελ νπνία                     

ν θ. ππξίδσλ Κνθθηλάθεο δηνξίζζεθε ζηε ζέζε ηνπ πληνληζηή ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο  ( ΦΔΚ 250/Τ.Ο.Γ.Γ./26.5.2017 ). 

  9.  Σελ αξηζ. 2503/67431/10.8.2017 πξόηαζε ηνπ Γαζαξρείνπ Λαπξίνπ, κε ηελ 

νπνία πξνηείλεηαη ε ελ ζέκαηη απαγόξεπζε, ιόγσ ππξθαγηάο. 

                                                  

 

 

Α π ν θ α ζ ί δ ν π κ ε 

 

                   Σελ απαγόξεπζε ηεο ζήξαο όισλ ησλ ζεξακάησλ γηα ηξία ( 3 ) έηε    

κέρξη θαη  ζηηο 8.8.2020 ζε νιόθιεξε ηελ θακέλε έθηαζε, κεηά ησλ 

πεξηθεξεηαθώλ ηεο κε θακέλσλ ηκεκάησλ,  ζπλνιηθνύ εκβαδνύ « 9.894 ζηξ. » 

ελλέα ρηιηάδσλ θαη νθηαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ ζηξεκκάησλ   ζηηο   ζέζεηο   

« ΚΣΗΜΑ  ΜΔΛΙΟΤΡΓΟΤ, ΠΤΡΓΑΚΙ ΑΝΑΒΤΟΤ, ΟΛΤΜΠΟ,   ΚΟΡΓΙ,   

ΑΡΩΝΙΓΑ » ηνπ Γήκνπ αξσληθνύ,  Ν. Αηηηθήο,   όπσο ε έθηαζε απηή 

πεξηθιείεηαη από ηελ ζπλερή κε κπιε ρξσκαηηζκό γξακκή, ππό     ηα     ζηνηρεία            

( 1, 2, 3, 4, 5, 6, ...,57 , 58. 1 ) θαη εκθαίλεηαη ζην πξνζαξηεκέλν ζηελ    παξνύζα    

απόθαζή    καο    απόζπαζκα    ράξηε ΓΤ, θιίκαθαο 1:50.000 θαη ε νπνία 

νξηνζεηείηαη σο εμήο:  

                   «Σα  όξηα  ηεο  πξνο  απαγόξεπζε  πεξηνρήο  άξρνληαη   από  ηελ 

θεληξηθή Λεσθόξν  Αλαβύζζνπ - Καιπβηώλ,   ζην   ύςνο   ηεο   Φνηληθηάο,   ηελ 

νπνία αθνινπζνύλ   πξνο   λόην   κέρξη   πνπ   γίλεηαη   Λεσθόξνο   

Καξακαλιή, ζην ύςνο   ηνπ Αγίνπ  Παληειεήκνλα.   Καηόπηλ   ηα  όξηα  

ζηξέθνληαη δπηηθά θαη    λνηίσο    αθνινπζνύλ    ηελ    νδό   Αγίνπ   Γηνλπζίνπ, 

θαηόπηλ ηνλ ρσκαηόδξνκν πξνο παιαηό  ζθνππηδόηνπν  θαη   αθνινύζσο  

αλώλπκν ξέκα ην  νπνίν  αθνινπζεί   έθηνηε   θαη   απνηειεί   ην  λόηην  όξην   

ηεο πξνο απαγόξεπζε  πεξηνρήο.   Σα όξηα αθνινπζνύλ  πξνο  δπζκάο  ην  

ξεύκα ην νπνίν ηέκλεη  ην όξνο Όιπκπνο,  λνηίσο ηεο θνξπθήο θόξδη κέρξη 

πνπ ζπλαληνύλ ηελ νδό Γαιαλαίσλ,  ηελ νπνία αθνινπζνύλ ζηξεθόκελα πξνο 

βνξά κέρξη  πνπ ζπλαληνύλ  ηελ ιεσθ.  Αζελώλ -  νπλίνπ.   ηελ ζπλέρεηα ηα   

όξηα   αθνινπζνύλ   ηελ   ιεσθόξν   Αζελώλ - νπλίνπ,   από   ηελ νπνία 

ζηξέθνληαη  αλαηνιηθά κεηά ην πέξαο ηνπ ιόθνπ Θέξκε ζε νδό νθνύιε θαη 

αλώλπκν ρσκαηόδξνκν,  ηνλ νπνίν αθνινπζνύλ κέρξη πνπ ζπλαληνύλ ηελ 

ιεσθόξν Αλαβύζζνπ όπνπ άξρηζαλ. 

           Με ηελ παξνύζα απόθαζή καο, δελ ζίγεηαη νπνηνδήπνηε άιιε γεληθή 

απαγόξεπζε ζήξαο ζηελ   πεξηνρή  θαζ’ όιε  ηε  δηάξθεηα  ηζρύνο ηεο, θαζώο 

θαη νη γεληθόηεξεο δηαηάμεηο ηνπ ηζρύνληνο λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ πνπ έρνπλ 

εθαξκνγή εληόο ηεο αλσηέξσ πεξηγξαθόκελεο εθηάζεσο. 
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                   Mε ηελ παξνύζα απόθαζε δελ πξνθαιείηαη δεκνζηνλνκηθή δαπάλε ζε 

βάξνο ηνπ θξαηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ (ζρ. άξζξν 90 π.δ. 63/2005). 

          Σν Γαζαξρείν Λαπξίνπ παξαθαιείηαη γηα ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο Γαζηθήο 

Απαγνξεπηηθήο Γηάηαμεο ζήξαο θαη δεκνζίεπζή ηεο θαηά ηα γλσζηά. 

                  Η απόθαζή καο απηή λα δεκνζηεπηεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο                      

( άξζξν 3 λ. 177/75  ) ( ΦΔΚ 205/Α΄/1975) θαη ζα ηζρύεη από ηελ θπλεγεηηθή 

πεξίνδν 2017 - 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑΝΟΜΗ: 
 
1. Δζληθό Σππνγξαθείν ( γηα δεκνζίεπζε ) 
 Καπνδηζηξίνπ 34 - 104 32 Αζήλα 
2. ΤΠΔΝ 
 Γελ. Γ/λζε Αλάπη. & Πξνζη. Γαζ. & Φ .Π. 
 Γ/λζε Αηζζεη. Γαζώλ Γξπκώλ & Θήξαο 
 Σέξκα Αιθκάλνπο  11528  Ιιίζηα  

3. Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο 

 Γελ, Γ/λζε Γαζώλ & Αγξ. Τπνζέζεσλ 

 Γ/λζε πληνληζκνύ & Δπηζεώξεζεο Γαζώλ 

 Λεσθ. Μεζνγείσλ 239 – 154 51 Ν. Ψπρηθό 

4. Κπλεγεηηθή πλνκνζπνλδία Διιάδνο 

 Φσθίσλνο 8  & Δξκνύ - 105 64 Αζήλα 
5. Γ΄ Κπλεγεηηθή Οκνζπαλδία η. Διιάδνο 

Φσθίσλνο 8 & Δξκνύ - 105 63 Αζήλα 

6. Κπλεγεηηθνύο πιιόγνπο Ακαξνπζίνπ,  

    Αραξλώλ , Κνξσπίνπ , Λαπξίνπ  

    Έδξεο ηνπο 

7. Γαζαξρείν Λαπξίνπ 

    Φ. Νέγξε 5  Λαύξην Σ.Κ. 19500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο πληνληζηήο ηεο  
Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο 

 
Σ.Τ. 

 
 

ππξίδσλ Κνθθηλάθεο 
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