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ΘΕΜΑ : «Αναστολή χορήγησης οικοδοµικών αδειών και εκτέλεσης οικοδοµικών 

εργασιών στην εκτός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου περιοχή 

«Τρουµπάρι» του δήµου Αλίµου (ν. Αττικής)». 

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
 

ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
 

'Εχovτας υπόψη : 
 

 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 152 (παρ.5) και 159 (παρ. 2) του Κώδικα Βασικής 

Πολεοδοµικής Νοµοθεσίας (Κ.Β.Π.Ν) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του 

από 14-7/27-7-1999 π.δ/τος (∆΄ 580).  

 

2. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 τoυ Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρvηση και 

τα κυβερvητικά όργαvα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο τoυ π.δ/τος 

63/2005 (Α' 98). 

 

3. Την υπ’ αριθµ. 2876/7-10-2009 απόφαση Πρωθυπουργού «Αλλαγή τίτλου 

Υπουργείων» (Β΄2234). 
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4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2) και 6 του π.δ/τος 189/2009 

«Καθορισµός και ανακατανοµή αρµοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄221). 

 

5. Την υπ’αρ. Υ273/30.0.2010 απόφαση  Πρωθυπουργού «Καθορισµός 

αρµοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 

Κλιµατικής Αλλαγής  Νικολάου Σηφουνάκη»(Β 1595). 

 

6. Την υπ΄αριθµ. 216/2010 γνωµοδότηση του δηµοτικού συµβουλίου του 

δήµου Αλίµου. 

 

7. Το υπ’ αριθµ. 107/18-10-2010 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης 

Πολεοδοµικού Σχεδιασµού – Τµήµα Α΄ από το οποίο προκύπτει ότι 

εκπονείται πολεοδοµική µελέτη ένταξης στο σχέδιο του ΒΙΠΑ – ΒΙΟΠΑ προς 

εξυγίανση της περιοχής  ¨Τρουµπάρι¨.   

 

8. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις της παρούσας απόφασης δεv  

πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισµoύ και τoυ 

πρoϋπoλoγισµoύ του oικείου Ο.Τ.Α., 

 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

 

 

   1.  Αναστέλλεται  για ένα (1) ακόµη χρόνο η χορήγηση οικοδοµικών αδειών 

και η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών στην εκτός σχεδίου περιοχή «Τρουµπάρι» του 

δήµου Αλίµου (ν.Αττικής), όπου είχε επιβληθεί αναστολή µε την υπ΄αριθµ. 

34946/12-8-2009 (Α.Α.Π. 423/1-9-2009) απόφαση Υφυπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε και 

συγκεκριµένα  στους προτεινόµενους κοινόχρηστους  και κοινωφελείς χώρους, 

όπως φαίνεται στο σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000 , που 

θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της ∆ιεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών µε 

την αρ. 46840/2010 πράξη του και που αντίτυπό  του σε φωτοσµίκρυνση 

δηµοσιεύεται µε την παρούσα απόφαση. 
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2. Της παραπάνω αναστολής  εξαιρείται: 

 α) η χορήγηση οικοδοµικών αδειών και η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών 

κατεδάφισης κτιρίων. 

 β) η αναθεώρηση οικοδοµικών αδειών για αλλαγή επιβλέποντος µηχανικού. 

 γ) η έκδοση οικοδοµικών αδειών και η εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών για 

επισκευές προς άρση επικινδύνου , υγιεινής και χρήσης των κτιρίων. 

 

3 . Η ισχύς της παρoύσας απόφασης αρχίζει από τη δηµoσίευσή της στηv 

Εφηµερίδα της Κυβερvήσεως.   

  
 
 Η απόφαση αυτή να δηµoσιευθεί στηv Εφηµερίδα της Κυβερvήσεως. 
 

Αθήvα,    29-10-2010  

   

 
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 
ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑI ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 
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