ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΥΩΡΟΣΑΞΙΑ ΚΑΙ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΡΓΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΓΙΑΓΙΚΑΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΗ ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΓΗΜΟΙΑ
ΥΡΗΗ ΣΑΘΜΩΝ ΑΤΣ/ΣΩΝ ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΣΟΤ
Ν. 3299/Α/2004 (ΦΔΚ 261/Α/2004),

Α .Τπνβνιή αίηεζεο ζηνλ Οξγαληζκό Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο (ηνκέαο
Γεληθώλ Πνιενδνκηθώλ ρεδίσλ ), Παλόξκνπ 2 ( 3νο όξνθνο ) .
Η αίηεζε ζα ζπλνδεύεηαη από :
1) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα, ζεσξεκέλν από ηελ νηθεία Πνιενδνκία, γηα ηνπο ηζρύνληεο
όξνπο δόκεζεο, κε εκεξνκελία ζύληαμεο, ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή κεραληθνύ .
2)Πξσηόηππε πξόζθαηε βεβαίσζε ρξήζεσλ γεο από ηελ νηθεία Πνιενδνκία.
3) Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα θιίκαθαο 1: 500 (εις ηριπλούν ), κε εκεξνκελία ζύληαμεο,
ζθξαγίδα θαη ππνγξαθή κεραληθνύ, ην νπνίν ζα εκθαλίδεη :
α) Σνπο ηζρύνληεο όξνπο δόκεζεο ηεο πεξηνρήο
β) Σν αθίλεην
γ) Σηο πθηζηάκελεο ρξήζεηο γεο (αλαιπηηθά) ζην Ο.Σ. ηνπ αθηλήηνπ, θαζώο θαη ζηα Ο.Σ.
ζε απόζηαζε 200 κ. από ην αθίλεην (π.ρ. θαηάζηεκα θαη από πάλσ θαηνηθίεο, ηξάπεδα,
θαξκαθείν, παηδηθή ραξά, θιηληθή θ.ι.π )
δ) Σα πιάηε ησλ νδώλ γύξσ από ην Ο.Σ. ζην νπνίν βξίζθεηαη ην αθίλεην
ε) Σηο θαηεπζύλζεηο ησλ δξόκσλ ζηε πεξηνρή θαη έλα νδνηπνξηθό γηα ηα απηνθίλεηα πνπ
ζα ρξεζηκνπνηνύλ ην ρώξν ζηάζκεπζεο
ζη) Σνπο θσηεηλνύο ζεκαηνδόηεο πνπ ηπρόλ ππάξρνπλ
δ) Σελ αθξηβή ζέζε ηεο εηζόδνπ θαη εμόδνπ ηνπ ζηαζκνύ απη/ησλ
4) Απόζπαζκα εγθεθξηκέλνπ ξπκνηνκηθνύ ζρεδίνπ .
5) Γηάγξακκα θάιπςεο ζε θιίκαθα 1:100 ή 1: 200, κε θαζνξηζκό όξσλ θαη πεξηνξηζκώλ
ζηηο ρξήζεηο θαη ζηε δόκεζε, ηπρόλ εηδηθνύο όξνπο δόκεζεο θαζώο θαη ν ηξόπνο
ππνινγηζκνύ ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο εθ’ όζνλ ην θηίξην ζα εμππεξεηεί θαη άιιεο
ρξήζεηο (ζηαζκόο κηθηήο ρξήζεο).
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6) Πξόρεηξεο θαηόςεηο ησλ νξόθσλ ηνπ ζηαζκνύ (εις διπλούν), όπνπ ζα θαίλεηαη ε
δηάηαμε ησλ ζέζεσλ θαη νη δηαζηάζεηο ηνπο, νη δηαζηάζεηο ησλ δηαδξόκσλ θαη ησλ
ξακπώλ ( πιάηε, θιίζεηο, αθηίλεο ζηξνθήο θ.ι.π ), νη ζέζεηο θαη νη δηαζηάζεηο
αλειθπζηήξσλ θ.ι.π.
ε πεξίπησζε πνπ πξόθεηηαη γηα κηθηό ζηαζκό απη/ησλ ζηηο θαηόςεηο απηέο ζα
αλαγξάθεηαη ε ρξήζε πνπ πξόθεηηαη λα εμππεξεηνύλ .
7) Καηόςεηο νξόθσλ αλσδνκήο (εις διπλούν) κε ζαθή αλαγξαθή ηεο ρξήζεο
γηα
ηελ νπνία πξννξίδνληαη εθ΄όζνλ ην θηίξην ζα εμππεξεηεί θαη άιιεο ρξήζεηο (ζηαζκόο
κηθηήο ρξήζεο)
8)Σνκή
9) Σερληθή έθζεζε όπνπ ζα αλαθέξνληαη ηα εμήο :
Πεξηγξαθή ηνπ ππό ίδξπζε ζηαζκνύ ( π.ρ. ακηγήο ή κηθηόο ζηαζκόο απη/ησλ ).
ε πεξίπησζε όπνπ πξόθεηηαη λα θαηαζθεπαζηεί κηθηόο ζηαζκόο απη/ησλ, ζα πξέπεη λα
πεξηγξαθνύλ νη ρξήζεηο γεο ησλ ππνινίπσλ νξόθσλ .
εκεηώλεηαη όηη νη ζέζεηο πνπ απαηηνύληαη γη΄ απηέο ηηο ρξήζεηο γεο ππνινγίδνληαη
ζύκθσλα κε ην Π.Γ/κα 111 / 4 – 5 – 2004 (ΦΔΚ 76/Α/04).
Οη ζέζεηο απηέο πξέπεη λα αθαηξνύληαη από ηε ρσξεηηθόηεηα ηνπ ζηαζκνύ θαη ν αξηζκόο
ησλ ζέζεσλ πνπ πξνθύπηεη πξέπεη λα είλαη πάλσ από 40 ζέζεηο .
- Πξνηεηλόκελνο αξηζκόο νξόθσλ θαη ζέζεηο αλά όξνθν
- Πξνηεηλόκελνο ηξόπνο εμππεξέηεζεο ησλ πειαηώλ ( απηνεμππεξέ- ηεζε ή ζηάζκεπζε από ππαιιήινπο (παξθαδόξνη ).
10) Αλ ν ζηαζκόο έρεη ρσξεηηθόηεηα κεγαιύηεξε ησλ 200 ζέζεσλ απαηηείηαη Δηδηθή
Μειέηε Κπθινθνξηαθώλ Δπηπηώζεσλ, ζύκθσλα κε ηα αλαθεξόκελα ζην άξζξν 3 ηνπ
Π.Γ. 455/76 όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ. 326/91.
ΗΜ : Μηθηά 20 κ2 αλά ζέζε . Η ηηκή απηή ζα ιακβάλεηαη γηα κία θαη΄αξρήλ εθηίκεζε
ηεο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ ζηαζκνύ . Ο νξηζηηθόο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ ζα πξνθύςεη από ηε
κειέηε ηνπ κεραληθνύ θαη ε επηδόηεζε ζα δνζεί κε βάζε ηηο πξαγκαηνπνηνύκελεο ζέζεηο
ζηάζκεπζεο .
Β . Αθνύ δνζεί έγθξηζε από ηνλ Οξγαληζκό Ρπζκηζηηθνύ ρεδίνπ Αζήλαο γηα ηε ζέζε
ηνπ νηθνπέδνπ ζα αθνινπζεζνύλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ Π.Γ/ηνο 455/76, όπσο
ηξνπνπνηήζεθε κε ην Π.Γ/κα 326/91 θαη ην Ν. 2601/98 .

Πληροθορίες και λεπηομέρειες ως προς ηις διαδικαζίες και ηον ηρόπο
επιδόηηζης δίνονηαι από ηο Τποσργείο Δθνικής Οικονομίας (Τπηρεζία Ιδιωηικών
Δπενδύζεων), Νίκης 5 ζηο ύνηαγμα, 4ος όροθος,
Σηλ /να : 210 3332000 και 210 3332255.
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