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στ. ΑΣ∆Α/κ.Πρόεδρο
ζ. ∆ήµο Χαϊδαρίου/κ. ∆ήµαρχο
η. ΜΜΕ
ΘΕΜΑ : Λειτουργία Λιµενικών ∆ραστηριοτήτων & Εµπορευµατικού Κέντρου σε
Αιγιαλό και Παραλία στη Περιοχή ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ του ∆ήµου
ΧαΪδαρίου.
1.

Σας γνωρίσουµε ότι στη περιοχή του ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ και βορείως του

χώρου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΑΕ παρατηρούνται σε έκταση 120στρ έως
150 στρ, Λιµενικές δραστηριότητες και χρήσεις Εµπορευµατικού Κέντρου
Containers

και

µάλιστα

επί

µη

νοµίµως

διαµορφωµένης

παραλίας

που

δηµιουργήθηκε από εσφαλµένο (αν όχι παράνοµο) καθορισµό νέου αιγιαλού.
2.

Στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας στη διοίκηση, της φανερής δράσης

των διοικητικών οργάνων και την υποχρεωτική τήρηση του Συντάγµατος (άρθρο 10
παρ. 1 και παρ. 3), παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τα παρακάτω:

α.

Περί των Λιµενικών δραστηριοτήτων
(1)

Αν ο χώρος είναι χαρακτηρισµένος ως Λιµενική Εγκατάσταση.

(2)

Αν υπάρχει και από ποιόν και πότε εγκρίθηκε Κανονισµός

Λειτουργίας Λιµένα.
(3)

Αν έχει χαρακτηριστεί η εκεί εγκατάσταση υπόχρεη εφαρµογής

των διατάξεων του ΕΚ 725/2004 για περιστασιακή εξυπηρέτηση πλοίων.
(4)

Ποιος ο βαθµός εφαρµογής του Κεφ ΧΙ-2 της ∆Σ SOLAS 74

και του Κώδικα ISPS.
(5)

Αν

έχετε

διενεργήσει

αξιολόγηση

της

ασφάλειας

της

εγκατάστασης (ΑΑΛΕ) σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ 1 του Ν.3622/07 καθώς και αν
υπάρχει εγκεκριµένο Σχέδιο Ασφαλείας (ΣΑΛΕ)

αυτής, µε την εκτιµηµένη

επικινδυνότητα και ειδικότερα για τις κατευθύνσεις που αφορούν τα µέτρα ασφάλειας
που

σχετίζονται

µε

τον

χειρισµό

του

φορτίου

Containers

(Αριθ.

πρωτ:

3733.7/167/05/(508)/07-11-2005 ΥΕΝ/ΚΝΠ/∆Ε∆ΑΠΛΕ Γ΄ )

β.

Περί του Εµπορευµατικού Κέντρου
(1)

Αν υπάρχει και πότε εκδόθηκαν Περιβαλλοντική Μελέτη,

Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων & Σύνδεσης µε Οδικά & Σιδηροδροµικά δίκτυα
και Οικοδοµική Άδεια µε τις συνοδευτικές εδαφοτεχνικές µελέτες και βυθοµετρικές
αποτυπώσεις, σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στο Ν. 3333/05
(2)

Με ποια διαδικασία και κριτήρια και από ποιους έχει (αν έχει)

παραχωρηθεί η χρήση Αιγιαλού και Παραλίας και σε ποια έκταση (µε συντεταγµένες
προβολής HATT αν είναι γνωστές)
(3)

Αν υπάρχει εγκεκριµένο και αν έχει ελεγχθεί Σχέδιο Ασφάλειας

και Υγιεινής των εργαζοµένων .
(4)

Αν

τηρούνται

οι

διεθνείς

προδιαγραφές

για

φόρτωση,

εκφόρτωση και µεταφορά για αποθήκευση των containers.

γ.

Αιγιαλού

και

Παραλίας

(σύµφωνα

µε

το

Περί

Χρήσεως

(1)

Πότε, πώς και µε ποια διαδικασία έχει γίνει , (αν έχει γίνει) ο

Ν.2971/2001)

καθορισµός της χερσαίας και θαλάσσιας ζώνης λιµένα (αν είναι λιµένας).(Άρθρα
18,19,20 & 21)
(2)

Ποιο το καθεστώς στη χερσαία ζώνη (Άρθρου 22)

(3)

Αν υπάρχουν γήπεδα που σχηµατίστηκαν σύµφωνα µε το

Άρθρο 23 και αν παραχωρήθηκαν χώροι στη ζώνη Λιµένα σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Άρθρου 24.
(4)

Τυχόν υπάρχουσες προγραµµατικές συµβάσεις εκµετάλλευσης

σύµφωνα µε το Άρθρο 25.
(5)

Τρόπος Εξασφάλισης της προστασίας Αιγιαλού και Παραλίας

σύµφωνα µε το άρθρο 27.
(6)

Τυχόν µέχρι σήµερα ενέργειες σας για έλεγχο ή εφαρµογή των

διατάξεων του Άρθρου 29.
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(7)

Τυχόν υπουργικές αποφάσεις για διάθεση και χρήση του

χώρου του θέµατος για λιµενικές δραστηριότητες και δραστηριότητες εµπορευµατικού
κέντρου Containers επί του αιγιαλού και της παραλίας.
3.

∆ιευκρινίστηκα σας ενηµερώνουµε ότι όπου στη παρούσα επιστολή µας

αναφερόµαστε στον Αιγιαλό και παραλία διατηρούµε κάθε επιφύλαξη καθότι
αναφερόµαστε µεταξύ του Παλαιού Αιγιαλού και του Νέου Αιγιαλού όπως αυτός
θεωρούµε ότι εσφαλµένα (αν όχι παράνοµα) αποτυπώνεται στο ΦΕΚ 1147∆/94, που
έχει προκύψει από αυθαίρετες επιχωµατώσεις κατά παράβαση των διατάξεων των
ΑΝ.2344/40, Ν.1515/85, Ν.1650/86,,ΚΥΑ 69269/89, Ν.2742/99 και υπόκειται στις
ανασταλτικές διατάξεις του Ν 2971/2001όπου καταργούνται οι προσχώσεις, ενώ σε
περίπτωση δε παράνοµων προσχώσεων (όπως στη περιοχή ενδιαφέροντος) δεν
επιτρέπεται η αναχάραξη του αιγιαλού ή της παραλίας και οι δηµιουργηθείσες νέες
εκτάσεις θεωρούνται αιγιαλός και η χρήση του ορίζεται στο Άρθρο 24 του
Συντάγµατος.

4.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για τις ενέργειες σας, προκειµένου να

προβούµε σε περαιτέρω νόµιµες ενέργειες µας

Χαϊδάρι 10/11/08

για την ∆ηµοτική Κίνηση Χαϊδαρίου
ΠΟΛΙΤΕΣ σε ∆ΡΑΣΗ
∆ηµήτρης Βίτσας
επικεφαλής της ∆.Κ
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