ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΘΔΣΙΚΗ ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΠΛΗ ΑΝΑΠΛΑΗ ΣΟ ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
(Αιηιολογική έκθεζη)
Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε επηδηψθεηαη ε εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ησλ
ρσξνηαμηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο (λ. 1515/1985, φπσο
ζπκπιεξψζεθαλ κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3481/2006), κε ηηο νπνίεο πξνβιέθζεθε ε
δεκηνπξγία δχν ππεξηνπηθψλ-κεηξνπνιηηηθψλ πφισλ αλαςπρήο, αζιεηηζκνχ,
πνιηηηζηηθψλ θαη άιισλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ
ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη ζπγθεθξηκέλα αθελφο ζην Βνηαληθφ, ζηελ πεξηνρή ηνπ
Διαηψλα Αηηηθήο, θαη αθεηέξνπ ζην Ο.Σ. 22, πεξηνρήο 69, ζηε Λεσθφξν Αιεμάλδξαο
ησλ Ακπεινθήπσλ. Γηα ηηο δχν αλσηέξσ πεξηνρέο, νη νπνίεο ξεηψο ραξαθηεξίδνληαη
απφ ην Ρπζκηζηηθφ ρέδην Αζήλαο σο ππνβαζκηζκέλεο θαη ρξήδνπζεο πνηνηηθήο
αλαβάζκηζεο, θαζνξίδνληαη κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε νη γεληθνί θαλφλεο θαη
πξνυπνζέζεηο ηεο επηδησθφκελεο απφ ηελ Πνιηηεία ρσξνηαμηθήο θαη πνιενδνκηθήο
επέκβαζεο, ελψ παξαιιήισο εηζάγεηαη εηδηθή δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ
εθαξκνγή ηεο φιεο ξχζκηζεο πνπ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο
θαη ζην ζχλζεην ραξαθηήξα ηνπ εγρεηξήκαηνο ηεο δηπιήο αλάπιαζεο.
Δηδηθφηεξα, κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε επηδηψθνληαη ηα εμήο:
α) Η απνκάθξπλζε ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Παλαζελατθνχ Αζιεηηθνχ
Οκίινπ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, φπνπ ζήκεξα είλαη
εγθαηεζηεκέλεο, θαη ε κεηαηξνπή ηεο έθηαζεο (Ο.Σ. 22) ζε ππεξηνπηθφ πφιν
πξαζίλνπ θαη αλαςπρήο. Έηζη, πινπνηείηαη έλα απφ ηα νξάκαηα ηνπ Ρπζκηζηηθνχ
ρεδίνπ ηεο Αζήλαο, φπσο απνηππψζεθε ζηνλ λ. 1515/1985, θαη ην νπνίν πξνβιέπεη
ηε δεκηνπξγία «θπξίνπ δηθηχνπ ξνήο πεδψλ» πνπ ελψλεη ηνλ ρψξν πξαζίλνπ ηνπ
Λπθαβεηηνχ κε ηελ πεξηνρή ησλ Σνπξθνβνπλίσλ θαη δηέξρεηαη κεηαμχ άιισλ απφ ηνλ
ρψξν ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, ηνλ νπνίν θαηαιακβάλνπλ ζήκεξα νη αζιεηηθέο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παλαζελατθνχ Αζιεηηθνχ Οκίινπ.
β) Η κεηαθνξά ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ ππνβαζκηζκέλε θαη
πξνβιεκαηηθή ζήκεξα πεξηνρή ηνπ Διαηψλα/Βνηαληθνχ, κε ηαπηφρξνλε κεηαηξνπή
ηεο ηειεπηαίαο απφ άλαξρε δψλε βηνκεραλίαο-βηνηερλίαο θαη ρνλδξεκπνξίνπ ζε
νξζνινγηθψο πνιενδνκνχκελε πεξηνρή κε ζχγρξνλεο αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο,
θνηλνρξήζηνπο ρψξνπο θαη ρψξνπο πξαζίλνπ θαζψο θαη θηίξηα θεληξηθψλ

ιεηηνπξγηψλ. Η κεηαηξνπή απηή φρη κφλνλ άγεη ζε νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο
πθηζηάκελεο πξαγκαηηθήο θαηαζηάζεσο θαη ζηελ πνιενδνκηθή εμπγίαλζε ηεο
πεξηνρήο ηνπ Διαηψλα, ε νπνία παξά ηηο ζεζκνζεηεκέλεο ήδε απφ ην 1985
πξνβιέςεηο ηνπ ΡΑ θαη ησλ αιιεινδηαδφρσο ηζρπζάλησλ π.δ/ησλ 1991 θαη 19951995 νπδέπνηε κπφξεζε λα πινπνηεζεί, αιιά θαη ζε δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ
αλαςπρήο, ςπραγσγίαο θαη εξγαζίαο ζηελ πεξηνρή απηή, πξνο φθεινο θπξίσο ησλ
δπηηθψλ θαη ινηπψλ ππνβαζκηζκέλσλ ζπλνηθηψλ ηεο πξσηεχνπζαο.
Με ηηο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο πινπνηνχληαη πιείνλεο ζηφρνη θαη ζπγθεθξηκέλεο
πξνβιέςεηο ηνπ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ ηεο Αζήλαο, φπσο απνηππψζεθαλ ζηνλ λ.
1515/1985, θαη ηδίσο ε «απνζπκθφξεζε ηεο θεληξηθήο πεξηνρήο ηεο Αζήλαο» (άξζξν
3 παξ. 4 πεξ. β), ε «αλαβάζκηζε ηδηαίηεξα ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ» (άξζξν 2 πεξ.
ε), ε «εμηζνξξφπεζε ησλ θνηλσληθψλ αληζνηήησλ απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή» θαη ε
«δηεχξπλζε ησλ επηινγψλ θαηνηθίαο θαη εξγαζίαο, αλαςπρήο θαη ςπραγσγίαο ζε θάζε
πεξηνρή ηεο πξσηεχνπζαο» (άξζξν 3 πεξ. γ θαη δ) θαζψο θαη ε «άκβιπλζε ησλ
αληζνηήησλ ζηελ θαηαλνκή ηνπ θνηλσληθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζηελ πνηφηεηα ηνπ
θπζηθνχ θαη νηθηζηηθνχ πεξηβάιινληνο κε αλαθαηαλνκή ρξήζεσλ, ιεηηνπξγηψλ θαη
επελδχζεσλ πξνο φθεινο θπξίσο ησλ δπηηθψλ θαη ησλ ινηπψλ ππνβαζκηζκέλσλ
πεξηνρψλ» (άξζξν 3 παξ. 3 πεξ. ε). Δπίζεο, επηηπγράλεηαη αδαπάλσο γηα ην θξάηνο,
ηδίσο ζηελ παξνχζα δπζρεξή νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ε πξνψζεζε ελφο κείδνλνο
πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο γηα ηελ πφιε ηεο Αζήλαο, ρσξίο θακία νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ηνπ ειιεληθνχ Γεκνζίνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ απηψλ,
θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αλαπξνζαξκνγή πξνγελέζηεξσλ πνιενδνκηθψλ πξνβιέςεσλ,
ηδίσο απηψλ πνπ είραλ πεξηιεθζεί ζην π.δ. ηεο 20.9./30.11.1995 (ΦΔΚ 1049 Γ΄) θαη
ζην απφ 21.6/11.7.1996 ηξνπνπνηεηηθφ απηνχ (ΦΔΚ 742 Γ΄) γηα ηελ πεξηνρή ηνπ
Διαηψλα, νη νπνίεο έρνπλ απφ καθξνχ θαηαζηεί αλεθάξκνζηεο ηδίσο ελ φςεη ηεο
νηθνλνκηθήο αδπλακίαο πξαγκαηψζεψο ηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ηεο αδπλακίαο ηνπο
λα θαηαζηήζνπλ εθηθηή ηελ εθπιήξσζε βαζηθψλ ρσξνηαμηθψλ θαηεπζχλζεσλ ηνπ
ΡΑ, φπσο απηψλ πνπ επηδηψθνληαη κε ηελ παξνχζα ξχζκηζε.
Η ινγηθή πνπ δηαηξέρεη ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε είλαη απιή θαη ζαθήο. Με απηήλ
θαζνξίδνληαη νη επηηξεπφκελεο γεληθέο ρξήζεηο γεο θαη νη επηηξεπφκελνη γεληθνί φξνη
θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο ζηηο δχν πεξηνρέο αλάπιαζεο πνπ ζπλαπαξηίδνπλ ηελ φιε
ρσξνηαμηθή θαη πνιενδνκηθή παξέκβαζε, ελψ παξάιιεια εηζάγεηαη εηδηθή
δηνηθεηηθή δηαδηθαζία γηα ηελ έγθξηζε θαη πξαγκαηνπνίεζε ηνπ φινπ πξνγξάκκαηνο
ε νπνία πξνβιέπεη θαηά ζηάδηα ηα εμήο:
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α) Έθδνζε π.δ/ηνο κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο
θαη πξφηαζε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εηδηθφηεξσλ
πνιενδνκηθψλ ξπζκίζεσλ ζηηο δχν πεξηνρέο αλάπιαζεο (έγθξηζε εηδηθψλ ρξήζεσλ
γεο θαη εηδηθψλ φξσλ θαη πεξηνξηζκψλ δφκεζεο, έγθξηζε ζρεδίνπ γεληθήο ή θαη
εηδηθήο δηάηαμεο ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζπλνδεπηηθψλ ηνπο
δξαζηεξηνηήησλ, ηξνπνπνίεζε ξπκνηνκηθνχ, έγθξηζε ζηξαηεγηθήο πεξηβαιινληηθήο
εθηίκεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο θ.ιπ.). Η πξνζθπγή ζηνλ λνκηθφ ηχπν ηνπ πξνεδξηθνχ
δηαηάγκαηνο γηα ηελ εμεηδίθεπζε ηεο πνιενδνκηθήο δηαξξχζκηζεο παξίζηαηαη
επηβεβιεκέλε ελ φςεη ηεο πνιππινθφηεηαο θαη ηεο πξσηνηππίαο ηνπ φινπ
πνιενδνκηθνχ εγρεηξήκαηνο.
β) Έγθξηζε πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα φζα έξγα θαη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο ππέρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε.
γ) Έθδνζε νηθνδνκηθψλ αδεηψλ θαη ινηπψλ εγθξίζεσλ γηα φζα έξγα ηνπ
πξνγξάκκαηνο ππέρνπλ ηέηνηα ππνρξέσζε. Τπνγξακκίδεηαη ηδίσο ην γεγνλφο φηη,
ζχκθσλα κε ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο
άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηε πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ, νη
νπνίεο πξννξίδνληαη γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ

εξαζηηερληθνχ

αζιεηηθνχ ζσκαηείνπ ηνπ Παλαζελατθνχ, είλαη ε πξνεγνχκελε έθδνζε ηεο άδεηαο
θαηεδάθηζεο ησλ πθηζηάκελσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεψλ ηνπ ζηελ Λεσθφξν
Αιεμάλδξαο, θαζψο πξσηαξρηθή κέξηκλα ηεο ξχζκηζεο είλαη ε απειεπζέξσζε ηνπ
ρψξνπ ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο.
Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 12 ηνπ λ. 3481/2006, κε ην
νπνίν είρε επηρεηξεζεί γηα πξψηε θνξά ε εμεηδίθεπζε θαη εθαξκνγή ησλ ρσξνηαμηθψλ
θαηεπζχλζεσλ

ηνπ

Ρπζκηζηηθνχ

ρεδίνπ

Αζήλαο

(λ.

1515/1985,

φπσο

ζπκπιεξψζεθαλ κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3481/2006), γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο δηπιήο αλάπιαζεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ Βνηαληθνχ θαη ηεο Λεσθφξνπ
Αιεμάλδξαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε επέξρνληαη νη εμήο
αιιαγέο ζην νπζηαζηηθφ πεξηερφκελν ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο, ζε ζρέζε κε ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ λ. 3481/2006:

-

Καηαξγείηαη πιήξσο ην δεκνηηθφ πνιπιεηηνπξγηθφ θηίξην ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.

-

Καηαξγείηαη πιήξσο ην θηίξην θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ Παλαζελατθνχ.
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-

Μεηψλνληαη νη εκπνξηθέο ρξήζεηο ηνπ λένπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ. Η κείσζε απηή
αληηζηνηρεί ζηελ δφκεζε πνπ ζα θαηαιάκβαλε ην θηίξην θαιαζνζθαίξηζεο ηνπ
Παλαζελατθνχ, ην νπνίν πιένλ θαηαξγείηαη.

-

Δλζσκαηψλνληαη ζην θηίξην ηνπ λένπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ θαη ζην φκνξν
εκπνξηθφ θηίξην νη εκπνξηθέο ρξήζεηο ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ, νη νπνίεο είραλ
ζρεδηαζηεί εθηφο ηνπ θειχθνπο ηνπ γεπέδνπ.

-

Απμάλνληαη ζε πνζνζηφ 50% πεξίπνπ νη αζιεηηθέο ρξήζεηο ηνπ Δξαζηηερληθνχ
Αζιεηηθνχ σκαηείνπ ηνπ Παλαζελατθνχ κε ηαπηφρξνλν πεξηνξηζκφ θαηά ην
ήκηζπ πεξίπνπ ηεο θάιπςεο ηεο εγθαηάζηαζεο (νη ρξήζεηο απηέο ζα αλέξρνληαη
ζπλνιηθά ζε 7.500 ηκ πεξίπνπ, ε πινπνίεζε ησλ νπνίσλ ηίζεηαη ζε απφιπηε
ρξνληθή πξνηεξαηφηεηα, ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο ρξήζεηο).

-

Μεηψλνληαη νη ζέζεηο ζηάζκεπζεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο
εθεμήο ζα εμππεξεηνχληαη ζπκπιεξσκαηηθά απφ ηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ηνπ
ΟΣ 45α ηεο Πεξηνρήο Αλάπιαζεο ΙΙ, κε παξαρψξεζε θαηά ρξήζε ησλ ινηπψλ
απαηηνπκέλσλ ζέζεσλ. Οη ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ πξννξίδνληαη ακηγψο γηα ηηο
αλάγθεο ησλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ πεξηνξίδνληαη ζε 450 πεξίπνπ, εθ ησλ
νπνίσλ νη 300 ηνπνζεηνχληαη θάησ απφ ην γήπεδν πνδνζθαίξνπ.

-

Μεηψλεηαη δξαζηηθά ν ζπληειεζηήο δφκεζεο 1,6 ζην Ο.Σ. 45α ηεο Πεξηνρήο
Αλάπιαζεο ΙΙ, κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ λένπ αλψηαηνπ ζπληειεζηή δφκεζεο, ν
νπνίνο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 1,2.

Με ηνλ παξαπάλσ αλαζρεδηαζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο επηηπγράλνληαη ηα
εμήο:

-

Μεηψλεηαη ε ζπλνιηθή δφκεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ
θαηά 66.000 η.κ. πεξίπνπ, δειαδή κεηψλεηαη ε πξνβιεθζείζα κε ηνλ λ. 3481/2006
δφκεζε θαηά πνζνζηφ 60% πεξίπνπ.
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-

Η λέα επηηξεπφκελε δφκεζε ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ ζα είλαη ζαθψο
κηθξφηεξε απφ ηελ αξρηθή δφκεζε πνπ είρε πινπνηεζεί πξηλ απφ ηελ θαηεδάθηζε
ησλ εξγνζηαζίσλ ηεο ΔΣΜΑ.

-

Απμάλνληαη, ζηελ πεξηνρή ηνπ Βνηαληθνχ, νη ειεχζεξνη ρψξνη θαη νη ρψξνη
πξαζίλνπ θαηά 30.000 η.κ. πεξίπνπ, πέξαλ απηψλ πνπ είραλ πξνβιεθζεί κε ηνλ λ.
3481/2006. Με ηελ αχμεζε απηή, νη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξαζίλνπ ζηηο δχν
πεξηνρέο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο (Λ. Αιεμάλδξαο θαη Βνηαληθφο)
αλέξρνληαη πιένλ ζε 100.000 η.κ. πεξίπνπ.

Σα νθέιε (πνιενδνκηθά, πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά, νηθνλνκηθά θ.ιπ.) απφ ηελ
επηρεηξνχκελε ξχζκηζε θαη ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηoπ φινπ πξνγξάκκαηνο θαζίζηαληαη
πξφδεια ηφζν γηα ηηο πεξηνρέο ηεο Λεσθ. Αιεμάλδξαο θαη ηνπ Βνηαληθνχ, φζν θαη
γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ν νπνίνο βξίζθεηαη ηα ηειεπηαία
ρξφληα ελψπηνλ ξηδηθψλ δεκνγξαθηθψλ, θνηλσληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη πνιενδνκηθψλ
κεηαβνιψλ. ε κία εμαηξεηηθά δχζθνιε νηθνλνκηθή ζπγθπξία γηα ηε ρψξα, δελ κπνξεί
λα απνηειέζεη πνιηηηθή επηινγή ε εγθαηάιεηςε ηνπ πνιενδνκηθνχ ζρεδηαζκνχ ιφγσ
δεκνζηνλνκηθήο ζηελφηεηαο. Οθείινπκε φινη λα βξνχκε ιχζεηο πνπ θαη ηηο αλαγθαίεο
πνιενδνκηθέο δηαξξπζκίζεηο ζα πξνσζνχλ θαη ηε δπλαηφηεηα πξαγκαηηθήο
εθαξκνγήο ηνπο κέζα απφ εγρεηξήκαηα, φπσο απηφ ηεο δηπιήο αλάπιαζεο.
Άπθπο …
Ππόγπαμμα διπλήρ ανάπλαζηρ ζηιρ πεπιοσέρ ηος Βοηανικού και ηηρ Λεωθόπος
Αλεξάνδπαρ ηος Γήμος Αθηναίων
1. Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δηπιήο αλάπιαζεο ζηηο πεξηνρέο ηνπ
Βνηαληθνχ θαη ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο απηφ
πξνβιέθζεθε κε ην άξζξν 11 ηνπ λ. 3481/2006, θαζνξίδνληαη νη αθφινπζεο
εηδηθφηεξεο πεξηνρέο θαη ηνκείο αλάπιαζεο θαη νη επηηξεπφκελεο εληφο απηψλ γεληθέο
ρξήζεηο γεο θαη γεληθνί φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο σο εμήο:
α. Πεξηνρή Αλάπιαζεο Ι: Δίλαη ε πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ην Ο.Σ.22 ηεο
πεξηνρήο 69 ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ επί ηεο Λεσθφξνπ Αιεμάλδξαο, ην νπνίν έρεη
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ραξαθηεξηζζεί σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 12
ηνπ λ. 3481/2006. Δληφο ηεο πεξηνρήο απηήο επηηξέπνληαη:
-

Γεληθέο ρξήζεηο γεο: Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε αζιεηηθνχ κνπζείνπ - εληεπθηεξίνπ,
ρψξνπ αλαςπρήο θαη εζηίαζεο θαζψο θαη ππφγεηνπ ρψξνπ ζηάζκεπζεο
απηνθηλήησλ κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο 700 ζέζεσλ.

-

Αλψηαηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο: 0,04

-

Μέγηζηε επηηξεπφκελε θάιπςε: 5%

-

Μέγηζην επηηξεπφκελν χςνο θηηξίσλ: 4,5 κ.

β. Πεξηνρή Αλάπιαζεο ΙΙ: Δίλαη ε πεξηνρή πνπ θαηαιακβάλεηαη απφ ην ελνπνηεκέλν
Ο.Σ. 45-46-50 (εθεμήο Σνκέαο Αλάπιαζεο Α΄) θαη ην Ο.Σ. 45α (εθεμήο Σνκέαο
Αλάπιαζεο Β΄) ηεο Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο Διαηψλα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, φπσο
απηά θαζνξίζηεθαλ κε ηελ πεξίπησζε α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.
3481/2006. Δληφο ηεο πεξηνρήο απηήο επηηξέπνληαη:
β1. Σνκέαο Αλάπιαζεο Α΄:
-

Γεληθέο ρξήζεηο γεο: Δπηηξέπεηαη ε αλέγεξζε γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ
ρσξεηηθφηεηαο έσο 40.000 ζέζεσλ θαη ινηπψλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ,
θαζψο θαη ππφγεησλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο απηνθηλήησλ κέγηζηεο ρσξεηηθφηεηαο
450 ζέζεσλ. ην γήπεδν πνδνζθαίξνπ, εθηφο απφ ηηο θπξίσο αζιεηηθέο
δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο βνεζεηηθέο ηνπο εμππεξεηήζεηο, επηηξέπνληαη θαη νη
ρξήζεηο ρψξσλ ηαηξηθήο ππνζηήξημεο θαη απνθαηάζηαζεο αζιεηψλ, αηζνπζψλ
πνιιαπιψλ ρξήζεσλ πνιηηηζκνχ θαη αλαςπρήο, ρψξσλ εζηίαζεο, εκπνξηθψλ
ρξήζεσλ, πνιπιεηηνπξγηθψλ ρψξσλ άζιεζεο θαη πγηεηλήο, αζιεηηθψλ μελψλσλ
θαη ρψξσλ θηινμελίαο, ρψξσλ ζπλάζξνηζεο θνηλνχ θαζψο θαη ρψξσλ
εμππεξέηεζεο ηχπνπ θαη κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο. Οη εκπνξηθέο ρξήζεηο δελ
κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ην 17,5% ηεο

ζπλνιηθήο κέγηζηεο επηηξεπφκελεο

δφκεζεο θαη νη ζπκπιεξσκαηηθέο ησλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηφηεηεο ην 17,5%
απηήο.
-

Μέγηζηε επηηξεπφκελε δφκεζε: 47.000 ηκ.

-

Μέγηζηε επηηξεπφκελε θάιπςε: 30%

-

Μέγηζην επηηξεπφκελν χςνο θηηξίσλ: θαηά ΓΟΚ, κε εμαίξεζε α) ην χςνο ηνπ
γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ, πνπ κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ηα 35 κέηξα,
πξνζαπμαλφκελν θαηά 8 κέηξα γηα ζηέγαζηξα, ηθξηψκαηα θσηηζκνχ θαη
εγθαηαζηάζεηο ξαδηνηειενπηηθψλ κέζσλ θαη β) ην χςνο ησλ ινηπψλ αζιεηηθψλ
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εγθαηαζηάζεσλ, πνπ κπνξεί λα αλέξρεηαη κέρξη ηα 18 κέηξα, πξνζαπμαλφκελν
θαηά 1,5 κέηξα γηα ηε ζηέγε. Ο πέξημ ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ρψξνο
δηακνξθψλεηαη ζε χςνο 3,5 κ. απφ ηε ζηάζκε ηεο νδνχ Αγ. Πνιπθάξπνπ.
β2. Σνκέαο Αλάπιαζεο Β΄:
-

Γεληθέο ρξήζεηο γεο : Δπηηξέπνληαη νη ρξήζεηο δηνίθεζεο, γξαθείσλ, ηξαπεδψλ,
αζθαιεηψλ, θνηλσθειψλ νξγαληζκψλ, εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ- ππεξαγνξψλπνιπθαηαζηεκάησλ, εζηηαηνξίσλ, αλαςπθηεξίσλ, ρψξσλ ζπλάζξνηζεο θνηλνχ
θαη αλαςπρήο θαη θηηξίσλ θνηλσληθήο πξφλνηαο.

-

Μέγηζηνο επηηξεπφκελνο ζπληειεζηήο δφκεζεο : 1,2.

-

Μέγηζηε επηηξεπφκελε θάιπςε: 40%

-

Μέγηζην επηηξεπφκελν χςνο θηηξίσλ: 18 κέηξα.

2. α. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα πνπ εθδίδεηαη χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ
Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη γλψκε ηεο Δθηειεζηηθήο
Δπηηξνπήο ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο, εγθξίλεηαη ην πξφγξακκα
δηπιήο αλάπιαζεο θαη θαζνξίδνληαη νη εηδηθφηεξνη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπ θαη ηδίσο:

-

νη εηδηθφηεξεο ρξήζεηο γεο αλά πεξηνρή ή ηνκέα αλάπιαζεο θαη νη ηπρφλ
πξφζζεηνη πεξηνξηζκνί ζηα πνζνζηά αλάπηπμεο ησλ επηκέξνπο ρξήζεσλ,

-

νη εηδηθφηεξνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί δφκεζεο αλά πεξηνρή ή ηνκέα αλάπιαζεο,

-

νη επηβαιιφκελνη φξνη θαη πεξηνξηζκνί ζηε κνξθνινγία θαη ηελ αηζζεηηθή ησλ
θηηξίσλ θαη ησλ αθαιχπησλ ρψξσλ,

-

νη φξνη, πεξηνξηζκνί θαη θαηεπζχλζεηο γηα ηελ πξνζηαζία θαη δηαρείξηζε ηνπ
πεξηβάιινληνο, θαζψο θαη ην ζχζηεκα πεξηβαιινληηθήο παξαθνινχζεζεο,

-

ε γεληθή ή/θαη εηδηθή δηάηαμε ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ
ζπλνδεπηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ θαζψο θαη ν ηξφπνο δηακφξθσζεο ησλ
ειεχζεξσλ θαη θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αλά πεξηνρή θαη ηνκέα αλάπιαζεο,

-

νη απαηηνχκελεο ππφγεηεο ζέζεηο ή θαη ππαίζξηνη ρψξνη ζηάζκεπζεο γηα ηελ
εμππεξέηεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηξίσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ
πεξηνρή αλάπιαζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν
θαη θαηά παξέθθιηζε ησλ ζρεηηθψλ δηαηάμεσλ,

-

ηα αλαγθαία θνηλφρξεζηα έξγα θαη δίθηπα ππνδνκήο,
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-

θάζε άιιν επηβαιιφκελν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέηξν, φξνο ή
πεξηνξηζκφο.

β. Με ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζηηο
πεξηνρέο αλάπιαζεο, λα κεηαηνπίδνληαη ή/θαη λα θαηαξγνχληαη νηθνδνκηθέο θαη
ξπκνηνκηθέο γξακκέο, λα θαζνξίδνληαη νηθνδνκήζηκνη, θνηλσθειείο, θνηλφρξεζηνη
ρψξνη θαη θνηλφρξεζηνη ρψξνη πξαζίλνπ.

Η ζπλνιηθή έθηαζε ησλ θνηλνρξήζησλ

ρψξσλ θαη ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ ζηελ Πεξηνρή Αλάπιαζεο ΙΙ δελ
κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε απφ 70 ζηξέκκαηα. Η έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο
έρεη ηηο ζπλέπεηεο έγθξηζεο ζρεδίνπ πφιεσο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.δ.
17.7/16.8.1923. Γηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ εηζθνξά ζε γε θαη ρξήκα δελ
εθαξκφδνληαη.

Οη ηπρφλ απαηηνχκελεο απαιινηξηψζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ

ξπκνηνκηθνχ ζρεδίνπ θεξχζζνληαη ππέξ θαη κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Η
δηακφξθσζε θαη ε ζπληήξεζε ησλ θνηλνρξήζησλ ρψξσλ πξαζίλνπ γίλεηαη κε
επηκέιεηα, επζχλε θαη δαπάλε ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ή φζσλ έιθνπλ απφ απηφλ
δηθαηψκαηα, θαηά παξέθθιηζε θάζε ζρεηηθήο δηάηαμεο.
γ. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ θίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ νξίδεηαη ζηελ
πεξίπησζε α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ είλαη ε ππνβνιή πξφηαζεο απφ ην Γήκν
Αζελαίσλ γηα ην πεξηερφκελν θαη ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ηεο δηπιήο αλάπιαζεο, θαζψο θαη γηα ηηο ππνρξεψζεηο ησλ θπξίσλ ησλ
αθηλήησλ πνπ κεηέρνπλ ζην πξφγξακκα ή φζσλ έιθνπλ απφ απηνχο δηθαηψκαηα, ηδίσο
σο πξνο ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ θαη ηηο παξερφκελεο
εγγπήζεηο γηα ηελ εθπιήξσζή ηνπο. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ν Γήκνο Αζελαίσλ
ππνβάιιεη ζηνλ Οξγαληζκφ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο πξφηαζε, ε νπνία
ζπλνδεχεηαη απφ ηα εμήο ζηνηρεία: i) ζρέδηα γεληθήο δηάηαμεο θιίκαθαο 1:1000,
αληηζηνίρσο θαη γηα ηηο δχν πεξηνρέο αλάπιαζεο, ζηα νπνία απνηππψλνληαη ηα
πξνηεηλφκελα θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο, νη ρψξνη πξαζίλνπ θαη ηα δίθηπα ππνδνκήο,
ζε ζπλάξηεζε κε ηηο επηηξεπφκελεο γεληθέο ρξήζεηο γεο, ην κέγηζην επηηξεπφκελν
πνζνζηφ θάιπςεο θαη ηνλ κέγηζην επηηξεπφκελν ζπληειεζηή δφκεζεο ησλ πεξηνρψλ
αλάπιαζεο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ii)
πξφηαζε γηα ηνπο φξνπο πξνζηαζίαο, δηαρείξηζεο θαη παξαθνινχζεζεο ηνπ
πεξηβάιινληνο, ζπλνδεπφκελε απφ ηελ θαηά λφκν πξνβιεπφκελε κειέηε, iii) θάζε
άιιε κειέηε ή ζηνηρείν απαξαίηεην γηα ηελ πεξηγξαθή θαη ηεθκεξίσζε ησλ
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ξπζκίζεσλ ηεο πεξηπηψζεσο α ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη iv) πξφηαζε γηα ην
ρξνλνδηάγξακκα θαη ηνλ θνξέα ή θνξείο εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη
ηνπο ηξφπνπο ρξεκαηνδφηεζεο απηνχ. Η κεηάζηαζε ηεο θπξηφηεηαο ησλ αθηλήησλ
πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην πξφγξακκα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί είηε θαηφπηλ
ζπκβάζεσο ηνπ ηδησηηθνχ δηθαίνπ είηε κε ηε δηαδηθαζία ηεο αλαγθαζηηθήο
απαιινηξηψζεψο ηνπο ππέξ θαη κε δαπάλεο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ.
3. Οη νηθνδνκηθέο άδεηεο γηα ηελ αλέγεξζε ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ ζα
αλεγεξζνχλ ζηελ Πεξηνρή Αλάπιαζεο I θαη ζηελ Πεξηνρή Αλάπιαζεο II, Σνκέαο Α
ηνπ πξνγξάκκαηνο, ρνξεγνχληαη ή αλαζεσξνχληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνδνκηθψλ
θαη Κηηξηνδνκηθψλ Καλνληζκψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο
παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 2947/2001 (Α΄228), φπσο ηζρχεη. Οη νηθνδνκηθέο
άδεηεο γηα ηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο θαη θηίξηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαζψο θαη ε
άδεηα θαηεδάθηζεο ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ πεξηνρή Αλάπιαζεο Ι,
ρνξεγνχληαη απφ ηηο νηθείεο πνιενδνκηθέο ππεξεζίεο. Οη εγθξίζεηο ησλ
πεξηβαιινληηθψλ φξσλ γηα ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο
ρνξεγνχληαη κε θνηλέο απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη
Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, Τπνδνκψλ Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Πνιηηηζκνχ θαη
Σνπξηζκνχ, χζηεξα απφ γλψκε ηνπ Οξγαληζκνχ Ρπζκηζηηθνχ ρεδίνπ Αζήλαο,
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε δβ` ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 4 ηνπ λ. 1650/1986, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ λ. 3010/2002
(Α΄91).
4. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, πιελ ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ, ζηελ Πεξηνρή Αλάπιαζεο ΙΙ είλαη ε
έθδνζε ηεο άδεηαο θαηεδάθηζεο ησλ πθηζηάκελσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ
Πεξηνρή Αλάπιαζεο Ι. Η έθδνζε ηεο σο άλσ άδεηαο ιεηηνπξγίαο απνηειεί απαξαίηεηε
πξνυπφζεζε γηα ηελ έθδνζε ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ
ζηελ Πεξηνρή Αλάπιαζεο ΙΙ, Σνκέαο Β’ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο.
ηελ πεξίπησζε πνπ δελ νινθιεξσζεί ε θαηεδάθηζε ησλ πθηζηάκελσλ αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Πεξηνρή Αλάπιαζεο Ι εληφο πξνζεζκίαο δψδεθα (12) κελψλ
απφ ηελ έθδνζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο θαηεδάθηζεο, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ
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δελ νινθιεξσζεί ην πξφγξακκα αλάπιαζεο ζηελ Πεξηνρή Αλάπιαζεο Ι εληφο
πξνζεζκίαο είθνζη ηεζζάξσλ (24) κελψλ απφ ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ άδεηαο
θαηεδάθηζεο, αλαθαινχληαη απηνδίθαηα ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ αζιεηηθψλ
εγθαηαζηάζεσλ, πιελ ηνπ γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ, ζηελ Πεξηνρή Αλάπιαζεο ΙΙ,
θαζψο θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ησλ θηηξίσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ ζηελ Πεξηνρή
Αλάπιαζεο ΙΙ, Σνκέαο Β’ ηνπ πξνγξάκκαηνο αλάπιαζεο.
Με πξάμεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο
δηαπηζηψλεηαη ε πιήξσζε ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ.

5. Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3481/2006 θαηαξγνχληαη, κε εμαίξεζε: α) ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαηά ην ηκήκα ηνπο θαη κφλν κε ην νπνίν ην Ο.Σ. 22 ηεο
πεξηνρήο 69 ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ ραξαθηεξίζηεθε σο θνηλφρξεζηνο ρψξνο πξαζίλνπ
θαη β) ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηπηψζεσο α΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, θαηά ην
ηκήκα ηνπο θαη κφλν κε ην νπνίν ηξνπνπνηήζεθε ην ξπκνηνκηθφ ζρέδην ζην Ο.Σ. 45
ηεο Πνιενδνκηθήο Δλφηεηαο Διαηψλα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ θαη θαζνξίζηεθαλ λέα
Ο.Σ. 45α θαη ελνπνηεκέλν Ο.Σ. 45-46-50. Καηαξγείηαη επίζεο θάζε άιιε δηάηαμε
πνπ αληίθεηηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο.
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