Τεύχος Α’ 101/12.06.2018

ëûíòë÷ïè Tíø ðúéë÷óíøëø

«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται κάθε λεπτομέρεια για την ανάπτυξη,
λειτουργία, σύσταση, επικαιροποίηση και τήρηση πληροφοριακού συστήματος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που αφορά στα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει δημόσια γεωχωρικά και
λοιπά δεδομένα του εθνικού πολεοδομικού σχεδιασμού
(«Ηλεκτρονική Πολεοδομία») και αφορά ιδίως:
1) τη διαδικασία συντήρησης και ενημέρωσης του
πληροφοριακού συστήματος,
2) τους συμμετέχοντες φορείς, όρους συμμετοχής και
συνεργασίας,
3) τους όρους υποχρεωτικής χρήσης και αξιοποίησης
του τομεακού πληροφοριακού συστήματος για τα πολεοδομικά δεδομένα της χώρας,
4) κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πλήρη αξιοποίηση και τη λειτουργία του συστήματος «Ηλεκτρονική
Πολεοδομία» και των εφαρμογών του.».
Άρθρο 46
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 2244/1994 (Α΄ 168)
Μετά το ένατο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2244/1994, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για την κατασκευή των κτιρίων των μικρών
υδροηλεκτρικών έργων (Μ.ΥΗ.Ε.), ισχύουν οι πιο κάτω
όροι και περιορισμοί δόμησης: α) ελάχιστο όριο αρτιότητας 500 τ.μ., β) απόσταση από το όριο του γηπέδου
ή κοινόχρηστου χώρου δυόμισι μέτρα (2,5 μ.), γ) συντελεστής δόμησης 0,7, δ) ποσοστό κάλυψης 40%, ε)
μέγιστο ύψος 9 μέτρα και στ) συντελεστής κατ’ όγκον
εκμετάλλευσης 5,5.».
Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 63Α του
ν. 4001/2011 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Μέχρι τις 31.12.2017 το 66% των μετοχών που
κατέχει η ΔΕΠΑ Α.Ε. επί του μετοχικού κεφαλαίου του
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα πωληθεί και μεταβιβαστεί μέσω διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας που θα διενεργήσει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου
(ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε.) και το υπόλοιπο 34% θα μεταβιβαστεί στο
Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο θα εκπροσωπείται από τον
Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 80Β του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έργα επέκτασης των υφιστάμενων Δικτύων Διανομής που εκτελούνται από την 1η Απριλίου 2017 από
τις ΕΔΑ οι οποίες προκύπτουν, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 80Α και είναι Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, βάσει των
οικείων αδειών διανομής, ανήκουν στην αποκλειστική
κυριότητα αυτών.».
3. α) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 134 του
ν. 4001/2011 μετά τη φράση «ή εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης» προστίθεται η φράση «ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)».
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β) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 5 του άρθρου 134 του
ν. 4001/2011 μετά τη φράση «ή εταιρείας περιορισμένης
ευθύνης» προστίθεται η φράση «ή ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (Ι.Κ.Ε.)».
Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου
44Α του ν. 4042/2012 (Α΄ 24) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η εγκατάσταση των μεγάλων πράσινων σημείων
επιτρέπεται και μέσα στους κοινόχρηστους χώρους της
περιοχής της παρ. 8 του άρθρου 3 του από 20.9.1995
προεδρικού διατάγματος της περιοχής του Ελαιώνα
(Δ΄ 1049).».
Άρθρο 49
Τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 11 της υποπαραγράφου
1.2. της παρ. 1Ι του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013
(Α΄107), όπως είχε τροποποιηθεί με το άρθρο 27 του
ν. 4342/2015 (Α΄143), το άρθρο 15 (ήδη 20) παρ. 11
του ν. 4425/2016 (Α΄185) και το άρθρο 28 παρ. 4 του
ν. 4447/2016 (Α΄241) αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Ειδικά και μόνο για τα ημερολογιακά έτη 2015
και 2016 το ετήσιο τέλος που προβλέπεται στην περίπτωση 1, μπορεί να καταβληθεί για το έτος 2015 έως
τις 31.12.2016 και για το έτος 2016 έως τις 30.6.2018.»
Άρθρο 50
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4203/2013 (Α΄ 235)
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013
(Α΄ 235) καταργούνται και οι υπόλοιπες παράγραφοι αναριθμούνται αντίστοιχα.
2. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013, όπως αναριθμήθηκε με το παρόν, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών
διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων,
περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα,
καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την
εγκατάσταση σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος
μικρότερης ή ίσης των 60 kW.».
3. Στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4203/2013, όπως
αναριθμήθηκε με το παρόν, διαγράφεται η φράση «ή για
την αντιστοίχιση σε κατηγορία τιμολόγησης της παραγόμενης ενέργειας».
Άρθρο 51
Τροποποίηση διατάξεων του
ν. 4342/2015 (Α΄ 143)
Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4342/
2015 αντικαθίσταται ως εξής:

