ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 11ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σελ Πέκπηε 28.7.2011 θαη ώξα 14:00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο, Παλόξκνπ 2, ζπλήιζε ε Δ/Δ ύζηεξα από ηελ
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ/Δ, θ. Ισάλλε Πνιύδνπ, κε αξηζκ. πξση. 2231/ 27.7.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ισάλλεο Πνιύδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Mαξία Μαληνπβάινπ
4. Θενδόηα Νάληζνπ
5. Π. θάγηαλλεο
6.Γ.Καινγεξόπνπινο
7. Γ. Μηζνθνίιεο

- Πξόεδξνο Δ/Δ
- Αληηπξόεδξνο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Αλαπιεξσκαηηθό Μέινο Δ/Δ

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζε απαξηία δηόηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ηα 6 από ηα 7
ηαθηηθά κέιε ηεο θαη 1 αλαπιεξσκαηηθό ηεο κέινο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνύινπ, ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαύξνο Μέληνο θαη ην
αλαπιεξσκαηηθό κέινο θ.Β.Βαβάθνο.
ΘΔΜΑ 4ο: Σποποποίηση τος Γ.Π.. τος Γήμος Αθηναίων στο ΒΙΟΠΑ Ππομπονά με
σαπακτηπισμό «ΒΙΟΠΑ ππορ εξςγίανση (σςνέσεια).
Σν ζέκα εηζεγήζεθε ε Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο θα Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη κεηά
από ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ε Δ/Δ απνθάζηζε θαηά πιεηνςεθία ηα εμήο:
ΑΠΟΦΑΗ
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο εγθξίλεη ηελ
ηξνπνπνηήζεηο:

εηζήγεζε κε

Α1. Σελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Γεληθνύ Πνιενδνκηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ζην «ΒΙΟΠΑ
Πξνκπνλά» θαη ηελ κεηαηξνπή ηνπ ζε «ΒΙΟΠΑ πξνο εμπγίαλζε» ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 2508/97 όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Ν.
3044/02, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζζνύλ εμαηξεηηθέο πνιενδνκηθέο αλάγθεο πνπ δελ κπνξνύλ
λα θαιπθζνύλ ζην πιαίζην ηνπ ηζρύνληνο ΓΠ.
2. ηηο επηηξεπόκελεο ρξήζεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ από 23.2.1987 Π. Γ/γκαηνο (ΦΔΚ 166Γ/87),
πνπ ήδε ηζρύνπλ γηα ηελ πεξηνρή κε εμαίξεζε ηηο βηνηερληθέο-βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο κέζεο
όριεζεο, πξνζηίζεληαη ρξήζεηο από ηελ ελόηεηα Β ηνπ άξζξνπ 1 παξ. 1 ηνπ Π.Γ. 8/19.12.1990
«Καηεγνξίεο ρξήζεσλ» ζύκθσλα κε ηελ εηδηθή πνιενδνκηθή ιεηηνπξγία ηνπο θαη ηνλ
επηδησθόκελν βαζκό εμπγίαλζεο, θαη ζπγθεθξηκέλα:
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1. Δκπνξηθά θαηαζηήκαηα (ρσξίο εμαηξέζεηο), θαηαζηήκαηα παξνρήο πξνζσπηθώλ
Τπεξεζηώλ
2. Δθζεζηαθά θέληξα θαη εγθαηαζηάζεηο εκπνξηθώλ εθζέζεσλ (αλεμάξηεηεο)
3. Γξαθεία, Σξάπεδεο, Αζθάιεηεο, Κνηλσθειείο Οξγαληζκνί
4. Δγθαηαζηάζεηο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΓΔΗ)
5. Πνιηηηζηηθά θέληξα
6. Κηίξηα εθπαίδεπζεο
7. Κηίξηα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο (Τγεηνλνκηθά θέληξα, παηδηθνί ζηαζκνί, νίθνη επγεξίαο θιπ.)
8. Κηίξηα πεξίζαιςεο (λνζνθνκεία, θιηληθέο)
9. Αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο
10. Διεύζεξνη θνηλόρξεζηνη ρώξνη (πιαηείεο, πάξθα, άιζε, νδνί, παηδηθέο ραξέο θιπ.)
11. Υώξνη ζπλάζξνηζεο θνηλνύ.
3. Από ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο ηα εκπνξηθά θαηαζηήκαηα (ρσξίο εμαηξέζεηο), νη εκπνξηθέο
εθζέζεηο θαη ηα εθζεζηαθά θέληξα δε ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 40% ηνπ ζπλόινπ ησλ
ρξήζεσλ ζε δόκεζε.
4. Σνλ θαζνξηζκό Μέζνπ πληειεζηή Γόκεζεο 0,8.

5. ηα πιαίζηα ηεο πνιενδνκηθήο κειέηεο ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί ρέδην Γεληθήο Γηάηαμεο ηεο
πεξηνρήο (master plan), ην νπνίν ζα εγθξηζεί από ην Γήκν Αζελαίσλ, θαη ζα δηαζθαιίδεη ηε
δηαζύλδεζε ηεο εηζθνξάο ζε γε πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ έληαμε ηεο πεξηνρήο ζην ζρέδην, κε
ρξήζε πξαζίλνπ, κε ην άιζνο Πξνκπνλά, ην πξάζηλν θαηά κήθνο ηνπ ξέκαηνο «Πνδνλίθηε», ην
άιζνο ηεο Φηιαδέιθεηαο θαη κε ηνλ πξνβιεπόκελν δηπιό ζηαζκό (ΜΔΣΡΟ & ΗΑΠ) ζηνλ
Πεξηζζό.
Η κειέηε ζα εθπνλεζεί από ηνπο ελδηαθεξόκελνπο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζζεί κε ηνλ πιεξέζηεξν δπλαηό ηξόπν θαη ην ζέκα ηεο
θπθινθνξηαθήο εμππεξέηεζεο ηεο πεξηνρήο ζε ζπλάξηεζε κε ηνπο απαξαίηεηνπο ρώξνπο
ζηάζκεπζεο πνπ απαηηνύληαη εμαηηίαο ηνπ λένπ δηπινύ ζηαζκνύ.
Β. Σελ απνζηνιή ηνπ ζέκαηνο ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο πξνθεηκέλνπ λα γλσκνδνηήζνπλ
ζύκθσλα κε ην άξζξν 3 παξ. 3 ηνπ Ν. 1337/83 όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 4 ηνπ Ν.
2508/97.

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ
ηαύξνο Μέληνο

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ/Δ
Ισάλλεο Πνιύδνο
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