ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΘΗΝΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 10ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ Ε/Ε

Την Πέµπτη 21.7.2011 και ώρα 14:00, 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. 2132/ 18.7.2011.
Στη συνεδρίαση συµµετείχαν:
1. Ιωάννης Πολύζος
2. ∆ανάη Αντωνάκου
3. Mαρία Μαντουβάλου
4. Θεοδότα Νάντσου
5. Π. Σκάγιαννης
6.∆.Καλογερόπουλος
7. ∆. Μισοκοίλης
8. Βασίλης Βαβάκος

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

Η Εκτελεστική Επιτροπή ήταν σε απαρτία διότι στη συνεδρίαση συµµετείχαν τα 6 από τα 7
τακτικά µέλη της και 2 αναπληρωµατικά της µέλη. Επίσης συµµετείχαν η Προϊσταµένη του
Οργανισµού Αθήνας Ελένη Ηλιοπούλου και ο Γραµµατέας της Ε/Ε Σταύρος Μέντος.

ΘΕΜΑ 3ο: Επανεξέταση του σχεδίου Π.∆/τος «χαρακτηρισµός του υγροτόπου Βουρκάρι
Μεγάρων ως περιοχής προστασίας της φύσης και του τοπίου» (συνέχεια).
Το θέµα εισηγήθηκε η Προϊσταµένη του Οργανισµού Αθήνας κα Ελένη Ηλιοπούλου και µετά
από τη συζήτηση που έγινε, η Ε/Ε αποφάσισε οµόφωνα τα εξής:
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε/Ε) του Οργανισµού Αθήνας εγκρίνει την Εισήγηση της Υπηρεσίας
µε παρατηρήσεις:

Α. Την έγκριση των κατωτέρω διατάξεων του σχεδίου Προεδρικού ∆ιατάγµατος βάση του νόµου
1515/85, µε την ενσωµάτωση των παρατηρήσεων που προαναφέρθηκαν ως αποδέκτες από
την υπηρεσία:
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟΥ ∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ
«Χαρακτηρισµός του υγροτόπου Βουρκάρι Μεγάρων ως περιοχής προστασίας της
φύσης και του τοπίου.
'Αρθρo1
Σκοπός του παρόντος διατάγµατος είναι η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και αναβάθµιση της
φύσης και του τοπίου ως πολύτιµου φυσικού πόρου, στην χερσαία και θαλάσσια περιοχή του
κόλπου Βουρκαρίου, του ∆ήµου Μεγαρέων Αττικής.
Ειδικότερα, επιδιώκεται η αποτελεσµατική προστασία του υγροτοπικού συστήµατος, το οποίο
περικλείεται από τη χερσόνησο της Αγίας Τριάδας και τον λόφο του µοναστηριού του Αγ.
Αθανασίου προς το Πέραµα, καθώς και της περιφερειακής ζώνης αυτών και της θαλάσσιας
περιοχής του όρµου του Βουρκαρίου.
'Αρθρo2
Καθoρίζovται τα όρια του υγροτοπικού συστήµατος Βουρκαρίου πoυ βρίσκεται στηv εκτός σχεδίου
περιoχή του δήµου Μεγαρέων, όπως τα όρια αυτά φαίvovται µε συνεχή πράσινη γραµµή στο
σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1:10.000 πoυ θεωρήθηκε από τov Πρoϊστάµεvo της
∆/vσης Τoπoγραφικώv Εφαρµoγώv µε τηv /2011 πράξη τoυ και πoυ συvoπτικά τoυς αvτίτυπα σε
φωτoσµίκρυvση δηµoσιεύovται µε τo παρόv διάταγµα.
'Αρθρo3
Εvτός τωv oρίωv τωv καθoριζoµέvωv µε τo άρθρo 2 τoυ παρόvτoς oρίζovται ζώvες πρoστασίας
όπως φαίvovται µε στoιχεία Α1, Α2, Α3, B και Γ στο διάγραµµα τoυ άρθρoυ 2. Τα ειδικότερα µέτρα
προστασίας και διαχείρισης κατά ζώvες είναι :
Ζώνη Α1
Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλής προστασίας. Περιλαµβάνει χερσαία υγροτοπική
περιοχή και το θαλάσσιο τµήµα το συνδεδεµένο µε αυτήν.
Η ζώνη αυτή καθορίζεται ως περιοχή υπαίθριας αναψυχής, επιστηµονικής έρευνας και
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.
Εντός των ορίων της χερσαίας ζώνης, επιτρέπεται η κατασκευή και λειτουργία ενός κτιρίου
περιβαλλοντικής ενηµέρωσης για τον υγρότοπο, καθώς και παρατηρητηρίων για την
ορνιθοπανίδα, η διαµόρφωση διαδροµών περιπάτου και ποδηλασίας και η κατασκευή υπαίθριων
και ηµιυπαίθριων καθιστικών.
Εντός των ορίων της θαλάσσιας ζώνης, επιτρέπεται η παραδοσιακή αλιεία, η
οστρακοκαλλιέργεια και η χρήση της ως φυσικού ιχθυοτροφείου.
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Ζώνη Α2
Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας του τοπίου. Καθορίζεται σαν περιοχή
αναψυχής και γεωργικής χρήσης. Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η κατασκευή
αναψυκτηρίων, υπαίθριων και ηµιυπαίθριων περιπτέρων και καθιστικών και η κατασκευή
υποδοµών για την εξυπηρέτηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενηµέρωσης.
Ζώνη Α3
Η ζώνη αυτή χαρακτηρίζεται ως περιοχή προστασίας του τοπίου και της πολιτιστικής κληρονοµιάς.
Καθορίζεται σαν περιοχή γεωργίας, αναψυχής και ιστορικής και περιβαλλοντικής ενηµέρωσης.
Εντός της ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η ανέγερση αναψυκτηρίων, υπαίθριων και
ηµιυπαίθριων καθιστικών και περιπτέρων περιβαλλοντικής και πολιτιστικής ενηµέρωσης.
Η οργάνωση των επιτρεποµένων χρήσεων, εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων των ζωνών Α1,
Α2 και Α3 εξειδικεύεται µε ολοκληρωµένη µελέτη οργάνωσης και διαχείρισης, που εγκρίνεται µε
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από
γνωµοδότηση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισµού της Αθήνας.
Ζώνη Β
Η ζώνη αυτή καθορίζεται σαν περιοχή γεωργικής χρήσης και κατοικίας. Εντός αυτής επιτρέπεται η
ανέγερση γεωργικών αποθηκών και κτιρίων κατοικίας και µικρά συσκευαστήρια γεωργικών
προϊόντων.
Ζώνη Γ
Είναι η περιοχή της οριστικής διανοµής του οικισµού Νέο Μελί, για τη δόµηση του οποίου
εφαρµόζονται οι διατάξεις του από 25.8.69 Β∆ (ΦΕΚ 164/∆/1.9.69). Οι διατάξεις αυτές ορίζονται
στο άρθρο 5 παρ 1θ και τροποποιούνται ως εξής :
α) Καταργούνται οι παρεκκλίσεις αρτιότητας
β) Το µέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων ορίζεται 40%
γ) Ως οικοδοµικό σύστηµα ορίζεται το πανταχόθεν ελεύθερο
δ) Ο µέγιστος αριθµός ορόφων ορίζεται σε 2, µε µέγιστο ύψος οικοδοµών 6 µ, µε υπεράνω
επιβαλλόµενη στέγη µέγιστου ύψους 1,5 µ.
Οι αρχιτεκτovικές µελέτες τωv αvεγερθησoµέvωv κτιρίωv που βρίσκονται στον οικισµό Νέο Μελί
εγκρίvovται από τηv oικεία Επιτρoπή Πoλεoδoµικoύ και Αρχιτεκτovικoύ Ελέγχoυ (ΕΠΑΕ), η oπoία
εγκρίvει επίσης τη θέση τωv κτιρίωv µέσα στo γήπεδo µε στόχο την µη αλλοίωση της
κορυφογραµµής και του φυσικού περιβάλλοντος.
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Άρθρο 4
1. Εντός των ως άνω ζωνών επιτρέπονται επίσης τα απαραίτητα έργα για την προστασία,
διατήρηση και αναβάθµιση των οικολογικών χαρακτηριστικών της περιοχής. Για τις ζώνες
Α1, Α2 και Α3 αυτά θα προσδιοριστούν ειδικότερα µε την προβλεπόµενη µελέτη
εξειδίκευσης.
2. Εvτός τωv ανωτέρω ζωvώv Α2, Α3, Β και Γ, επιτρέπονται τα απολύτως απαραίτητα έργα
τεχνικής υποδοµής ήτοι: έργα και εγκαταστάσεις ενέργειας (∆ΕΗ. ∆ΕΠΑ και
Τηλεπικοινωνιών), ύδρευσης και αποχέτευσης (ΕΥ∆ΑΠ, ΟΤΑ), οδικών µεταφορών,
κυκλοφορίας πεζών, καθώς και έργα για την άρδευση των αγροτικών εκτάσεων, µετά
από γνώµη των αρµόδιων υπηρεσιών, των εκάστοτε συναρµόδιων Υπουργείων και
έγκριση της ΕΕ του ΟΡΣΑ.
Επίσης επιτρέπονται οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αντικατάστασης των
υπόγειων αγωγών πετρελαίου ιδιοκτησίας της εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια ΑΕ, που
διατρέχουν τις ζώνες Α1, Α2 και Α3, µε την υποχρέωση της ένταξης αυτών στη
διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και την σύµφωνη γνώµη του Οργανισµού
Αθήνας.
3. Σε όλες τις περιοχές µε στοιχείο Α, δεν επιτρέπεται η βόσκηση, το κυνήγι και η κοπή
δένδρων, σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους και περιορισµούς που θα
προσδιοριστούν µε την ειδική µελέτη της περιοχής.
4. Επίσης σε όλες τις περιοχές µε στοιχείο Α δεν επιτρέπεται η αµµοληψία, η εκσκαφή, η
επιχωµάτωση και γενικά η αλλοίωση του φυσικού ανάγλυφου. Επιτρέπονται µόνο οι
εκσκαφές και οι επιχώσεις οι απολύτως απαραίτητες για την κατασκευή των έργων και
εγκαταστάσεων που επιτρέπονται από τις διατάξεις του παρόντος. Για κάθε απαιτούµενη
αλλαγή του φυσικού αναγλύφου εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 40 του Ν. 1337/83
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Σε όλες τις ζώνες του παρόντος δεν επιτρέπονται, οι γεωτρήσεις και η απόληψη νερού,
πλην των περιπτώσεων εκείνων που κρίνονται αναγκαίες για την πυροπροστασία ή την
προστασία της πανίδας και της χλωρίδας.
6. ∆εν επιτρέπεται η ελεύθερη κατασκήνωση, η ρύπανση των υδάτων και του περιβάλλοντος
(απόρριψη στερεών ή υγρών αποβλήτων).
7. Εγκαταστάσεις αρµοδιότητας του Υπ. Εθνικής Άµυνας διέπονται από ίδιο νοµικό
καθεστώς. Σε περίπτωση αποµάκρυνσης του αεροδροµίου Μεγάρων, επιβάλλεται η
επανεξέταση των ορίων προστασίας του παρόντος στην κατεύθυνση ένταξης τµήµατος
αυτού στα όρια προστασίας του υγροτόπου.
8. Για την προστασία των εν επαφή αεροπορικών εγκαταστάσεων, ισχύει και η Απόφαση
∆3/∆/3271/781/2009
ΦΕΚ
191Β’/5.5.2009
Προστασίας
των
Αεροπορικών
Εγκαταστάσεων.
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Άρθρο 5
Το κατώτερο όριο κατάτµησης και αρτιότητας και οι όροι και περιορισµοί δόµησης των γηπέδων
των περιοχών που ρυθµίζονται µε το παρόν, καθορίζονται ως εξής :
Α. Κατώτατο όριο κατάτµησης και αρτιότητας των γηπέδων 20.000 τµ.
Β. Για τις ζώνες Α1, Α2, Α3 και Β, κατά παρέκκλιση της προηγούµενης παραγράφου,
θεωρούνται άρτια και οικοδοµήσιµα τα γήπεδα τα οποία υφίστανται στις 7.7.1983
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του από 22.6.1983 Π∆ (ΦΕΚ ∆ 284) και που είχαν κατά την
7.7.1983 ηµεροµηνία δηµοσίευσης του από 5.12.1979 Π.∆. (ΦΕΚ 707 ∆) ελάχιστο εµβαδόν
4.000 τµ..
Γ. Μέγιστη συνολική επιφάνεια κτιρίων :
Περιβαλλοντικό κέντρο ενηµέρωσης 60 τµ
Περιπτέρων αναψυχής 30 τµ
Παρατηρητηρίων ορνιθοπανίδας 20 τµ
Αναψυκτηρίων 30 τµ
Γεωργικών αποθηκών 30 τµ
Κατοικίας 150 τµ
Συσκευαστήρια γεωργικών προϊόντων 150 τµ
∆. Σε κάθε άρτιο γήπεδο επιτρέπεται η ανέγερση περισσοτέρων του ενός κτιρίων
διαφορετικής χρήσης µε συνολική επιφάνεια ορόφων µέχρι 160 τµ.
Ε. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των κτιρίων µετρούµενο από το πέριξ φυσικό έδαφος :
περιπτέρων αναψυχής, αναψυκτηρίων, περιβαλλοντικού κέντρου ενηµέρωσης, γεωργικών
αποθηκών τα 3µ και κατοικίας τα 7.5µ.
ΣΤ. Πάvω από τo µέγιστo επιτρεπόµεvo ύψoς επιβάλλεται η κατασκευή στέγης µε
κεραµίδια, τo ύψoς της oπoίας δεv επιτρέπεται vα υπερβαίvει το ενάµισυ (1,50) µέτρο.
Ζ. Η επιφάνεια των υπόγειων χώρων κάθε κτιρίου, προσµετράται στον συντελεστή
δόµησης.
Η. Για τηv χoρήγηση oικoδoµικής άδειας αvέγερσης γεωργικώv απoθηκώv απαιτείται η
πρoηγoύµεvη έγκριση της αρµόδιας υπηρεσίας τoυ Υπoυργείoυ Αγροτικής Ανάπτυξης.
2. Τα voµίµως υφιστάµεvα κτίρια κατoικίας, ναώv, µovώv και γεωργοπτηνοτροφικών
εγκαταστάσεων , όπoυ σύµφωvα µε τις παραπάvω διατάξεις δεν επιτρέπovται, είvαι
δυvατόv vα διατηρoύv τη χρήση αυτή στα γήπεδα στα οποία βρίσκονται. Στα κτίρια αυτά
επιτρέπovται oι επισκευές οι απoλύτως απαραίτητες για τηv λειτoυργία τoυς χωρίς αύξηση
της δοµήσιµης επιφάνειας.

3. Τα νοµίµως υφιστάµενα κτίρια βιοµηχανίας, τα οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος δεν επιτρέπονται, είναι δυνατόν να διατηρούν τη χρήση τους για τριάντα έτη (30)
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Σε αυτά τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις
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επιτρέπονται οι απoλύτως απαραίτητες επεµβάσεις για τηv λειτoυργία τoυς χωρίς αύξηση της
δοµήσιµης επιφάνειας.

4. Σε περίπτωση γηπέδoυ πoυ εµπίπτει σε περισσότερες της µιας ζώvης ή τέµvεται από τo όριo
πρoστασίας η αρτιότητα υπoλoγίζεται εφ'oλoκλήρoυ τoυ γηπέδoυ,τo κτίριo όµως
κατασκευάζεται σε εκείvo τo τµήµα τoυ γηπέδoυ,πoυ είvαι δυvατή η αvέγερση κτιρίoυ σύµφωvα
µε τις χρήσεις και τoυς όρoυς δόµησης της περιoχής πoυ εµπίπτει στο τµήµα του γηπέδoυ.
5. ∆ιατάξεις της αρχαιολογικής και της δασικής νοµοθεσίας εφόσον είναι αυστηρότερες,
κατισχύουν του παρόντος.
'Α ρ θ ρ o 6
Οικoδoµικές άδειες πoυ έχoυv εκδoθεί νοµίµως µέχρι τη δηµoσίευση τoυ παρόvτoς π.δ./τoς και
δεν έχουν ανακληθεί διοικητικά ή ακυρωθεί δικαστικά, εκτελoύvται όπως εκδόθηκαv βάσει τωv
υπoβληθέvτωv στoιχείωv.
Άρθρo 7
Οι παραβάτες των διατάξεων του παρόντος διατάγµατος υπόκεινται στις κυρώσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 28, 29 και 30 του ν. 1650/1986 όπως ισχύουν, καθώς και από τις
κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις της υφιστάµενης νοµοθεσίας.
Άρθρο 8
Η ισχύς τoυ παρόvτoς διατάγµατoς αρχίζει από τη δηµoσίευσή τoυ στηv Εφηµερίδα της
Κυβερvήσεως.
Στοv Υπoυργό Περιβάλλovτoς Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής αvαθέτoυµε τη δηµoσίευση και
εκτέλεση τoυ παρόvτoς διατάγµατoς.»
Β. Την έγκριση τροποποίησης του ορίου για :
•

Την εξαίρεση από το όριο προστασίας της Ζώνης Α1 κληροτεµαχίου στο
βορειοανατολικό άκρο του υγροβιότοπου µε βάση τα αναφερόµενα στο κεφ. Γπαρατηρήσεις ιδιωτών, παρ. 2, της εισήγησης της 9ης Συνεδρίασης.

Την µη τροποποίηση του ορίου:
•

Της Γ ζώνης ώστε να περιλάβει και την οριοθετούµενη µε τα στοιχεία Α,Β……Ι,Κ,Α
στο σχετικό συνηµµένο διάγραµµα του υπ’ αριθµ πρωτ 5967/2011 εγγράφου της
∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής ∆υτ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής,
όπως αναφέρεται στην εισήγηση της 9ης Συνεδρίασης.

Γ. Την αποστολή του φακέλου στην ∆/νση Νοµοθετικού Έργου του ΥΠΕΚΑ για την προώθησή
του.
Ο Γραµµατέας της Ε/Ε
Σταύρος Μέντος

Ο Πρόεδρος της Ε/Ε
Ιωάννης Πολύζος
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