ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 1ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΤΗΣ

Ε/Ε

Την Τετάρτη 12.1.2011 και ώρα 15:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Εκτελεστικής
Επιτροπής (Ε/Ε) του Οργανισμού Αθήνας, Πανόρμου 2, συνήλθε η Ε/Ε ύστερα από την
πρόσκληση του Προέδρου της Ε/Ε, κ. Ιωάννη Πολύζου, με αριθμ. πρωτ. 31/ 7.1.2011.
Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
1. Ιωάννης Πολύζος
2. Δανάη Αντωνάκου
3. Mαρία Μαντουβάλου
4. Θεοδότα Νάντσου
5. Δημήτρης Μισοκοίλης

- Πρόεδρος Ε/Ε
- Αντιπρόεδρος Ε/Ε
- Μέλος Ε/Ε
- Μέλος Ε/Ε
- Αναπληρωματικό Μέλος Ε/Ε

Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 4 από τα 7
τακτικά μέλη της και 1 αναπληρωματικό της μέλος. Επίσης συμμετείχαν η Προϊσταμένη του
Οργανισμού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου και ο Γραμματέας της Ε/Ε Σταύρος Μέντος.
ΘΕΜΑ 2o:

Επανεξέταση του 3ου θέματος της από 8.12.2010, 23ης Τακτικής Συνεδρίασης
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Αθήνας, σχετικά με το
Τεχνολογικό Πάρκο Ακρόπολης.

Το θέμα εισηγήθηκε η Προϊσταμένη του Οργανισμού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου και μετά από
τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε κατά πλειοψηφία, τα εξής:

ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισμού Αθήνας εγκρίνει με συμπληρώσεις την εισήγηση
της Υπηρεσίας:
1. Την ανάκληση της Απόφασης της Ε.Ε. του Οργανισμού
23ης/πράξη 3 /8.12.10.

Αθήνας

της Συνεδρίασης

2. Την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων της υφιστάμενης μελέτης περιβαλλοντικών
επιπτώσεων του έργου «Τεχνόπολη- Ακρόπολη» Πάρκο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας,
υπό το φως των εξελίξεων στην περιβαλλοντική επιστήμη και τεχνολογία, κάνοντας χρήση
των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών περιβαλλοντικής διαχείρισης.
3. Την διατύπωση των εξής κατευθύνσεων για την σύνταξη των επομένων μελετών:



κατά το δυνατόν μη εξάντληση των θεσμοθετημένων πολεοδομικών μεγεθών, με σκοπό
τη μεγαλύτερη προσέγγιση της κλίμακας των κτιρίων και τη λειτουργική προσαρμογή του
συνόλου στο φυσικό περιβάλλον.
στις κατευθύνσεις για την εκπόνηση της κυκλοφοριακής μελέτης που θα ανατεθεί μετά
την έγκριση ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων, να διασφαλίζεται τόσο η αρμονική
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κυκλοφοριακή ένταξη και εξυπηρέτηση της άμεσης περιοχής της ΒΕΠΕ, όσο και η
απαιτούμενη κυκλοφοριακή ικανότητα και λειτουργικότητα του συστήματος κόμβων και
δρόμων που σχετίζονται με την πρόσβαση στην ΒΕΠΕ διαμέσου της Εθνικής Οδού Ε75,
με βάση τις ανάγκες εξυπηρέτησης του κυκλοφοριακού φόρτου σχεδιασμού που
προβλέπει η ΜΠΕ του έργου. Επίσης στον γεωμετρικό σχεδιασμό των εξωτερικών
συνδέσεων της ΒΕΠΕ, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η με τους προσφορότερους
δυνατούς περιβαλλοντικούς όρους σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο της άμεσης
περιοχής, καθώς και με το πολεοδομικό συγκρότημα Αθηνών.

Ο Γραμματέας της Ε/Ε

Ο Πρόεδρος της Ε/Ε

Σταύρος Μέντος

Ιωάννης Πολύζος
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