ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΡΤΘΜΗΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΖΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 7ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σελ Σεηάξηε 25.5.2011 θαη ψξα 15:00, ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο, Παλφξκνπ 2, ζπλήιζε ε Δ/Δ χζηεξα απφ ηελ
πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ/Δ, θ. Ισάλλε Πνιχδνπ, κε αξηζκ. πξση. 1515/ 20.5.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ισάλλεο Πνιχδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Mαξία Μαληνπβάινπ
4. Βαζίιεο Βαβάθνο

- Πξφεδξνο Δ/Δ
- Αληηπξφεδξνο Δ/Δ
- Μέινο Δ/Δ
- Αλαπιεξσκαηηθφ Μέινο Δ/Δ

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ήηαλ ζε απαξηία δηφηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ ηα 3 απφ ηα 7
ηαθηηθά κέιε ηεο θαη έλα αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο. Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ
Οξγαληζκνχ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνχινπ θαη ν Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαχξνο Μέληνο.
ΘΔΜΑ 3o: Έγκριση Μελέτης Γιαμόρυωσης στη Εώνη 3β – Ακτή Αγ. Κοσμά στο Γήμο
Δλληνικού, βάσει τοσ αρ. 10, παρ. 3-4 τοσ από 1.3.04 Π.Γ.
Σν ζέκα εηζεγήζεθε ε Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο θα Διέλε Ηιηνπνχινπ θαη κεηά
απφ ηε ζπδήηεζε πνπ έγηλε, ε Δ/Δ απνθάζηζε νκφθσλα, ηα εμήο:

ΑΠΟΦΑΖ

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο εγθξίλεη ηελ εηζήγεζε κε
ηξνπνπνηήζεηο:

Α. Σελ ππνβιεζείζα κειέηε κε ηηο εμήο παξαηεξήζεηο, δηεπθξηλίζεηο, πξνυπνζέζεηο:
1. Η παξνχζα έγθξηζε δελ αθνξά ζηηο δψλεο αηγηαινχ θαη παξαιίαο.
2. Η αθξηβήο ράξαμε ησλ γξακκψλ αηγηαινχ θαη παξαιίαο επί ηνπ δηαγξάκκαηνο ηεο κειέηεο
ζα επηθπξσζεί απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζία.
3. Η παξνχζα έγθξηζε δελ ζπληζηά αλαγλψξηζε ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο θαη ησλ
ζπκβάζεσλ ελνηθίαζεο, ε λνκηκφηεηα ησλ νπνίσλ ζα ειεγρζεί απφ ηα αξκφδηα φξγαλα.
4. Η πξφζβαζε ζηελ αθηή ζα είλαη ειεχζεξε. Η πξφζβαζε ζηελ αθηή ζα είλαη ειεχζεξε.
Γηαηεξείηαη ε ζεκεξηλή πθηζηάκελε νξηνζέηεζε σο έρεη θαη δελ πξνζηίζεηαη πεξίθξαμε.
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5. ηα λνκίκσο πθηζηάκελα θηίξηα (ζχκθσλα κε έιεγρν πνπ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα

Πνιενδνκηθή Τπεξεζία) επηηξέπνληαη κφλν νη ρξήζεηο ελφο αλαςπθηεξίνπ - εζηηαηνξίνπ
(κέγηζηνπ εκβαδνχ 375ηκ), γξαθείνπ, ελφο ηαηξείνπ γηα ηηο έθηαθηεο αλάγθεο ησλ ινπνκέλσλ
θαη εγθαηαζηάζεσλ απνδπηεξίσλ θαη πγηεηλήο. ηνλ ππαίζξην ρψξν δελ πξνβιέπνληαη
αζιεηηθέο ή λαπηαζιεηηθέο ρξήζεηο. Γελ επηηξέπεηαη ε αλαθαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ.
6. Η ζηάζκεπζε ζα αθνξά ζε 111 ζέζεηο ζηνλ ρψξν Ρ1. Ο ρψξνο ζα επηζηξσζεί κε

πδαηνπεξαηά πιηθά.
7. Ο πνδειαηφδξνκνο πξέπεη λα θηάλεη ζηα λφηηα φξηα ηεο ηδηνθηεζίαο. Ο δξφκνο

εμππεξέηεζεο λα θηάλεη κέρξη ηελ είζνδν ηνπ θηεξίνπ 11, λα
«απηνθηλεηφδξνκνο αλάγθεο» θαη ε έλδεημε Ρ2.

θαηαξγεζεί ν

8. ε φ,ηη αθνξά ηηο ππαίζξηεο δηακνξθψζεηο λα γίλεη εκπινπηηζκφο κε πξάζηλν, ψζηε λα

δεκηνπξγεζεί θπζηθή ζθίαζε, κε αλάινγν πεξηνξηζκφ ησλ μχιηλσλ δαπέδσλ θαη ησλ
ζηεγάζηξσλ, θαη λα ππθλψζεη ην πςειφ πξάζηλν ζην λφηην φξην ηεο ηδηνθηεζίαο ζηελ
πεξηνρή πίζσ απφ ην θηήξην 11, θαζψο θαη ζηνλ ρψξν ζηάζκεπζεο. Δπηηξέπεηαη ην 50%
ησλ μχιηλσλ δαπέδσλ θαη ην 50% ησλ ζηεγάζηξσλ απφ ηα πξνβιεπφκελα ζηε κειέηε, εμ
απηψλ ε έθηαζε πνπ ζα απνδνζεί ζε ηξαπεδνθαζίζκαηα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλε κε ηα
πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ησλ Τπεξεζηψλ πγηεηλήο. ηα ζηέγαζηξα
απαγνξεχνληαη ηα θάζεηα ζηαζεξά πεηάζκαηα θαη νη εγθαηαζηάζεηο θιηκαηηζκνχ.
9. Να ζπλδεζνχλ νη εγθαηαζηάζεηο κε ηα πθηζηάκελα δίθηπα απνρέηεπζεο.

Β. Ο έιεγρνο ηεο πξνζαξκνγήο ησλ ζρεδίσλ θαη ηεο ηερληθήο έθζεζεο, ζχκθσλα κε ηηο
παξαηεξήζεηο ηεο παξνχζαο αλαηίζεηαη ζηελ Τπεξεζία.
Γ. Η αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ ζα πξέπεη λα ππνδείμεη ζηνλ Οξγαληζκφ Αζήλαο
πνηνο είλαη ν ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ δηακφξθσζε θαη δηαρείξηζε ηεο δψλεο αηγηαινχ θαη
παξαιίαο. Ο θνξέαο απηφο πξέπεη λα κεξηκλήζεη γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πεξηνρήο ηνπ
αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο (απνκάθξπλζε κπάδσλ, νγθνιίζσλ θ.ι.π.).

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ

Ο Πξφεδξνο ηεο Δ/Δ

ηαχξνο Μέληνο

Ισάλλεο Πνιχδνο
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