ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 7ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Τελ Τεηάξηε 25.5.2011 θαη ώξα 15:00, 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. 1515/ 20.5.2011.
Σηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ισάλλεο Πνιύδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Mαξία Μαληνπβάινπ
4. Βαζίιεο Βαβάθνο

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

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζε απαξηία δηόηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ηα 3 από ηα 7
ηαθηηθά κέιε ηεο θαη έλα αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνύ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ Σηαύξνο Μέληνο.
ΘΔΜΑ 2o: Έγθρηζε Μειέηες δηακόρθωζες ηες ειεύζερες πιαδ Βάρθηδας ζηης δώλες 4α,
3α, 7, 1α θαη κέρος ηες 3β, βάζεη ηοσ αρ. 10, παρ. 3-4 ηοσ από 1.3.04 Π.Γ.
Τν ζέκα εηζεγήζεθε ε Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο θα Διέλε Ηιηνπνύινπ θαη κεηά
από ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ε Δ/Δ απνθάζηζε νκόθσλα, ηα εμήο:

ΑΠΟΦΑΗ

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνύ Αζήλαο εγθξίλεη ηελ εηζήγεζε κε
ζπκπιεξώζεηο:
Α. Τε κειέηεο δηακόξθσζεο ηεο Πιαδ Βάξθηδαο, ζηηο δώλεο 1α , 3α θαη κέρος ηες 4α κε
δηαζθάιηζε ηεο ειεύζερες πρόζβαζες ηνπ θνηλνύ ζηελ παξαιία, κε ηηο εμήο
παξαηεξήζεηο:
1. Να εμαηξεζεί ε δώλε 7 από ηελ παξνύζα κειέηε κέρξη λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο
ζπλεξγαζίεο κε ηνλ Ναπηηθό Όκηιν Βάξθηδαο, ηηο επνπηεύνπζεο νκνζπνλδίεο θαη ηελ
ΓΓΑ, ώζηε λα εγθξηζεί ε κειέηε από ηε Γ/λζε Μειεηώλ Αζιεηηθώλ Έξγσλ ηεο Γ.Γ.Α,
ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2 ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ (α) ζρεηηθνύ Π.Γ/ηνο.
2. Να δηνξζσζεί ε ρσξνζέηεζε ησλ ηξηώλ αλαςπθηεξίσλ ώζηε ε απόζηαζή ηνπο λα είλαη
ζύκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ΠΓ θαη λα ζπκπιεξσζεί ν πίλαθαο δόκεζεο.
3. Να αθαηξεζνύλ ηα θηίξηα ππνζηήξημεο ησλ ππαίζξησλ ρξήζεσλ λαπηαζιεηηζκνύ
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαςπθηεξίνπ.
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4. Να γλσκνδνηήζεη επί ηεο κειέηεο ε αξκόδηα Γαζηθή Υπεξεζία, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 2
ηνπ Άξζξνπ 8 ηνπ (α) ζρεηηθνύ Π.Γ/ηνο.
5. Να ελεκεξσζεί ε ΚΣΤ Δθνξία Κιαζζηθώλ θαη Πξντζηνξηθώλ Αξραηνηήησλ πξν ηεο
έλαξμεο ησλ έξγσλ.
6. Να πηνζεηεζνύλ νη απόςεηο/ ηεο ΓΜΔΟ, όζνλ αθνξά ζηηο ιύζεηο γηα ηνλ θπθινθνξηαθό
θόξην, ηηο θηλήζεηο ΙΦ θαη ιεσθνξείσλ ζηνλ εζσηεξηθό δξόκν εηζόδνπ γηα ηελ ειεύζεξε
παξαιία ηεο Βάξθηδαο θ.ά., ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαληζκό Αζήλαο θαη ζε ζρέζε θαη
κε ηηο παξαθείκελεο ρξήζεηο ησλ δσλώλ 4α& 3β, θαζώο θαη ηελ επηθείκελε πνιενδόκεζε
ηεο πέξαλ ηεο εζληθήο νδνύ έθηαζεο.
7. Να πηνζεηεζνύλ νη ραξάμεηο θαη νη δώλεο πξνζηαζίαο πνπ ζα πξνθύςνπλ κεηά ηελ
πδξνγξαθηθή κειέηε/κειέηε δηεπζέηεζεο ηνπ ξέκαηνο (δώλε 1α) πνπ εθπνλείηαη.
8. Να δηνξζσζεί ζην ζρέδην δηακόξθσζεο ηεο κειέηεο ην όξην κεηαμύ ησλ δσλώλ 3α θαη
3β, σο πξνζαξκνγή ηνπ νξίνπ ηνπ από 1.3.04 ΠΓ.
Β.

Απαηηείηαη ελέξγεηα ηεο Υπεξεζίαο ώζηε λα ππάξμεη εληαία αληηκεηώπηζε ηεο νξηνζέηεζεο
ησλ ξεκάησλ, ιόγσ ηεο εθβνιήο ηνπο ζηελ πεξηνρή.

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ

Ο Πξόεδξνο ηεο Δ/Δ

Σηαύξνο Μέληνο

Ισάλλεο Πνιύδνο
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