ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΣΗ 8ης ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΗ ΣΗ Ε/Ε
Σελ Σεηάξηε 29.6.2011 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. 1883/ 24.6.2011.
ηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ:
1. Ισάλλεο Πνιχδνο
2. Γαλάε Αλησλάθνπ
3. Mαξία Μαληνπβάινπ
4. Θενδφηα Νάληζνπ
5. Γεκ. Καινγεξφπνπινο
6. Βαζίιεο Βαβάθνο
7. Γεκ. Μηζνθνίιεο

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

Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή είρε νινκέιεηα δηφηη ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείραλ θαη ηα 7 κέιε ηεο.
Δπίζεο ζπκκεηείραλ ε Πξντζηακέλε ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο Διέλε Ηιηνπνχινπ θαη ν
Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ ηαχξνο Μέληνο.
ΘΔΜΑ 4ο: Υωροθέηηζη ελικοδρομίοσ ζηη θέζη «ΠΡΟΦΑΡΣΑ» ή «ΜΠΟΣΑ» ηοσ Γήμοσ
Κρωπίας Αηηικής, επί ιδιοκηηζίας έκηαζης 20.067,34 η.μ. ηης εηαιρείας
«GREEK AIR AVIATION SERVICES LTD».
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:
ΑΠΟΦΑΗ
Η Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή (Δ/Δ) ηνπ Οξγαληζκνχ Αζήλαο εγθξίλεη θαη’εηζήγεζε:
1) Σελ έγθξηζε ηεο εγθαηάζηαζεο ειηθνδξνκίνπ ζηε ζέζε «ΠΡΟΦΑΡΣΑ» ή «ΜΠΟΣΑ» ηνπ
Γήκνπ Κνξσπίνπ Αηηηθήο, επί ηδηνθηεζίαο έθηαζεο 20.067,34 κ2 ηεο εηαηξείαο «GREEK
AIR AVIATION SERVICES LTD» φπσο θαίλεηαη ζην ζπλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ
δηάγξακκα, κε ηνπο φξνπο θαη πεξηνξηζκνχο ηνπ Π. Γ/ηνο ηεο 13.1.92 (ΦΔΚ 80/Γ) .
2) ην ειηθνδξφκην επηηξέπνληαη νη πην θάησ ρξήζεηο :
α) Πξνζγείσζε θαη απνγείσζε ειηθνπηέξσλ
β) ηάζκεπζε θαη θχιαμε ειηθνπηέξσλ
γ) Αλεθνδηαζκφο θαπζίκσλ ειηθνπηέξσλ (εθ΄φζνλ ηεξνχληαη φιεο νη πξνυπνζέζεηο
αζθαιείαο ηνπ «θαλνληζκνχ αλεθνδηαζκνχ Καπζίκνπ Διαθξψλ θαη Τπεξειαθξψλ
αεξνζθαθψλ» (ΦΔΚ 1263/Β/26.06.2009 θαη Τπ. Απφθαζε Γ3/26080/ΦΔΚ
43/Β/19.01.1996)
δ) Πιπληήξην & ιίπαλζε ειηθνπηέξσλ
ε) Υψξνη αλάπαπζεο θαη πγηεηλήο (W.C.) ρεηξηζηψλ, επηβαηλφλησλ, εξγαδνκέλσλ θαη
επηζθεπηψλ
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ζη) πξψηεο βνήζεηεο
δ) χζηεκα ελεκέξσζεο θαη επηθνηλσλίαο κε θάζε αξκφδηα αξρή θαη ππεξεζία
3) Δπηπιένλ ζα ηζρχνπλ θαηά ηε θάζε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηα θαησηέξσ :
α) Καηά ηελ πξνζγείσζε / απνγείσζε ηνπ ειηθνπηέξνπ λα ρξεζηκνπνηείηαη (εθφζνλ
ην επηηξέπνπλ νη θαλφλεο αζθαιείαο πηήζεσλ) ν ελαέξηνο ρψξνο κε ηε κηθξφηεξε
επίδξαζε ζηελ πεξηβάιινπζα πεξηνρή. Δπίζεο ζε θάζε πεξίπησζε ε δηαδηθαζία
πξνζέγγηζεο / απνγείσζεο λα γίλεηαη θαηά ηξφπν ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε
αξλεηηθή επίδξαζε ιφγσ ζνξχβνπ.
β)Να γίλεηαη ηαθηηθή ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ππξφζβεζεο θαη ινηπψλ
εγθαηαζηάζεσλ αζθαιείαο ηνπ ρψξνπ
γ)ε θάζε πεξίπησζε θαη ζε φ,ηη αθνξά ζηηο ρξήζεηο γεο, ζηνλ πεξηβαιινληηθφ
έιεγρν θαη ζηελ αζθάιεηα πηήζεσλ κε επίπησζε ζηνλ άκεζν ή πεξηβάιινληα ρψξν,
αιιά θαη ζηνλ πιεζπζκφ πνπ δεη ή εξγάδεηαη ζηελ πεξηνρή, λα ηεξνχληαη ζρνιαζηηθά
φζα πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο (ICAO) ζρεηηθά
κε ηα ειηθνδξφκηα [αλαζεσξεκέλεο θαη φπσο ηζρχνπλ νη εθδφζεηο ησλ : i) Annex 14 /
Volume II – Heliports, ii) Heliport Manual (Doc.9261)]
δ)Να νξηζζεί απφ ην Γξαθείν Διηθνδξνκίσλ ηεο Τ.Π.Α. ε κέγηζηε επηηξεπφκελε
ζπρλφηεηα πξνζγείσζεο / απνγείσζεο ειηθνπηέξσλ ψζηε λα ειαρηζηνπνηείηαη ε
φριεζε ζηνλ πιεζπζκφ πνπ δεί ή εξγάδεηαη ζηε πεξηνρή.
4)

Σα (2) α, β, γ, δ, ε, ζη, θαζψο θαη ηα (3) α, β, γ, δ ζα πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ απφ ην
Γξαθείν Διηθνδξνκίσλ ηεο Γελ Γ/λζεο Αεξνκεηαθνξψλ ηεο Τ.Π.Α. ηνπ Τπνπξγείνπ
ΤΠΟΜΔΓΙ, ζην νπνίν ζα θνηλνπνηεζεί ε παξνχζα απφθαζε.

5)

Δπηπιένλ ηα αλαθεξφκελα ζηηο παξαπάλσ παξαγξάθνπο (2) θαη (3), ζα πξέπεη λα
ιεθζνχλ ππ΄φςηλ ζηελ
Μειέηε
Πεξηβαιινληηθψλ

επηπηψζεσλ πνπ ζα ππνβιεζεί γηα έγθξηζε ζην Σκήκα Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξηθνχ
ρεδηαζκνχ ηεο Γ/λζεο Πεξηβαιινληηθνχ θαη Υσξηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Απνθεληξσκέλεο
Γηνηθήζεσο Αηηηθήο.
6) Σελ απνζηνιή ηνπ θαθέιινπ ζηε Γ/λζε Ννκνζεηηθνχ Έξγνπ ηνπ ΤΠΔΚΑ γηα ηελ
πξνψζεζε έθδνζεο απφθαζεο Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ

Ο Γξακκαηέαο ηεο Δ/Δ

Ο Πξφεδξνο ηεο Δ/Δ

ηαχξνο Μέληνο

Ισάλλεο Πνιχδνο
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