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Της Β Α Σ Ω Σ  Χ Α Ρ Α Λ Α Μ Γ 1 ΙΔ Ο Υ  
Νέα οικόπεδα-«φΐλέτα» δημιουργού- 
νται στιβ ακτέ5 του Σαρωνικού, κατά 
μήκο8 τη5 λεωφόρου Ποσειδώνοβ, λό
γω των νέων προσχώσεων που θα γί

νουν για να κατασκευαστεί το τραμ 
τηβ Αθπνα5. Στα οικόπεδα αυτά, που 
θα αποτελούν περιουσιακό στοιχείο  
τη5 νέαβ κρατική5 εταιρεία5 Τραμ ΑΕ, 
Θυγατρική5 τηβ εταιρείαβ Αττικό Μέ

τρο, θα μπορούν να κατασκευαστούν 
οικοδομέβ, προφανώ5 κατά παρέκκλι
ση τηβ ισχύουσαβ νομοθεσίαβ περί αι- 
γιαλού. Παράλληλα το τραμ φαίνεται 
ότι αλλάζει τΐ5 γειτονιέβ τπ5 Αθήναβ,

από όπου θα διέλθει, καθώ8 προβλέ- 
πονται αναπλάσεΐΒ, π εζοδρομήσ ει και 
εδωραίσμ08 των περιοχών, με αποτέ
λεσμα να αυΕηθούν οι τιμέ5 και η αΕία 
των ακινήτων.

Τι αλλάζει με ns προσχώσει που θα γίνουν για την κατασκευή ίου τραμ κατά μήκο8 ms λεωφόρου I Ιοοειόώνο8

Νέα οικόπεδα-«φιλέτα» ans aiaés του Σαρωνικού
Αλλάζει ο χά ρ η «  τηε Α γπ κ ιβ  με «μοχλό» το τραμ τη5 Αθήνα$. Νέα οικόπεδα «φιλέτα» δημιουργούνται κατά μήκοε τηβ π α ρ α λ ί α ^  λεω φόρου Ποσειδώνο5, πάνω στο κύμα, από το Φάληρο ο «  τον Αγιο Κοσμά και τη Γλυφάδα, λόγω των νέων προσχώσεων που θα γίνουν για να κατασκευαστεί η γραμμ ή του τραμ. Γιατί με τα σημερινά δεδομένα ο χώροε δεν επαρκεί σε αρκετά σημεία, για να κατασκευαστούν η γραμμή και οι σταθμοί του τραμ. Στα σημεία που εκτιμάται ότι περιλαμβάνουν την πλειοψηφία τπ5 παραλ ί α ^  Ζώνη5 από το Φάληρο ο «  τη Γλυφάδα θα γίνουν προσχώ σει στη θάλασσα προκειμένου να επεκταθεί η στεριά. Σ ε ορισμένα σημεία, όπου συμβαίνει να υπάρχουν και οικισπ- κέ5 π ιέ σ ε ι , οι π ρο σ χώ σ ει ενδέχεται να επεκταθούν περισσότερο. Εκεί θα υπάρδουν νέα οικόπεδα. Ανάλο- γεε προσχώ σει είχαν γίνει προ ετών 

I  για να κατασκευαστεί η λεωφόροε Ποσειδώνο5.Η εταιρεία Τραμ ΑΕ, θυγατρική τη5 Αττικό Μετρό, θα εκμεταλλευθεί αυτά τα νέα παραθαλάσσια οικόπεδα, στα οποία μπορεί να κατασκευάσει κτίρια, προφανα« κατά παρέκκλιση των όρων και προϋποθέσεων \ δ ό μ η σ ή  στον αιγιαλό, ώστε \φ εΕα- \ σ φ α λ ίσ ^ ι^ β δ α  από την ^ ρ^ τάλ- ν ε υ σ ή ^ Λ .
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Το τραμ αλλάζει την όψη ins παραλιακήε ζώνηβ
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*Οι δύο πρώτεβ Ypappés του τραμ θα είναι έτοιμεβ στο τέλοε του 2003

Ειδικότερα, από τον ιδρυτικό νόμο τηε Τραμ ΑΕ προβλέπεται η μετατόπιση του ορίου του αιγιαλού τηε παραλιακήΒ Zcbvns m s A 0ávas npos m  θάλασσα, κατά páKos m s  γραμ- μήs του τραμ και η δημιουργία ακι- νήτων, που θα εκμεταλλευτεί το Δ ημόσιο προ5 όφελθ5 του.Στην Τραμ ΑΕ παραχωρείται το

δικαίωμα τη5 χρήση5 αιγιαλού, πα- ραλία5, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή του πυθμένα για την εκτέλεση των εργασιών κατασκευήΒ του έργου.Στα ύψη τα ακίνηταΤα ακίνητα που θα δημιουργηθούν από τη μετατόπιση του ορίου του αι- γιαλού προ5 τη θάλασσα, λόγω εκτέ- λεσηε έργων ή προσχώσεων, θα καταγράφονται ω5 δημόσια κτήματα και θα παραχωρούνται κατά χρήση ή θα εκμισθώνονται με τίμημα που ανταποκρίνεται στΐ5 τρέχουσε5 μι- σθωτικέΒ αΕίε5 τη5 περιοχή5.Αυτό σημαίνει ότι τα νέα οικόπεδα «φιλέτα» θα μπορούν να οικο- δομηθούν και η αΕία τουβ αναμένεται να εκτιναχθεί στα ύψη, συμπα- ρασύροντα5 και τΐ5 αΕίε5 των γειτονικών ακινήτων.Η εταιρεία απαλλάσσεται από τον φ όρο ακίνητηε περιουσία5 καθώ5 και από τα τέλη χαρτοσήμου και θεσπίζεται ειδικό καθεστώε διενέρ- γεια5 αποσβέσεων του κόστου5 κα- τασκευή5 του έργου.Στόχο5 είναι το τραμ να λειτουργήσει για τουε ΟλυμτπακούΒ Αγώνε5 του 2004, ώστε να συνδέσει του5 χώρου5 τέλεση5 των αθλημάτων που έχουν χωροθετηθεί σ ηε ακτέ5 του Σαρωνικού.
ν^τ^ίοεϋ^ιπεζοδρομηοείΒ, δημιουργία χώρων πρασίνου, αλλά και αύληση της α£ίας των ακινήτωνδιέλευση ίου τραμ θα αλλάζει ns γειτον^ των νοτίων προαστίων

Του Π . Μ Π Ο Υ Α Ο Υ Κ Ο Υ  Ηταν ένα όραμ α..., μια ψύχωση για την Α θ ή να , ήταν δια σ κεδα σ τικό  ακόμη και όταν τα παιδιά έβγαΖαν την κεραία του τραμ όταν ήθελαν να το σταματήσουν. Τότε δεν υπήρχε καυσαέριο, νέφο5 και θόρυβοΒ. Μόνο το καμπανάκι του τραμ ακουγό- ταν που χτυπούσε για να προειδοποιήσει του5 πεΖού5. Η εικόνα αυτή πιε παλιά5 Αθήνα5 με τα τραμ να κυκλοφορούν στου5 σχεδόν έρημου5 δρόμουΒ θα επιστρέψει σύντομα... από το παρελθόν και, σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Μεταφορών, θα αλλάΕει τη σημερινή μορφή των νοτίων προαστίων.Οι διαδικασίε5 για την κατασκευή του τραμ τη5 Αθήνα5 προχωρούν με γρήγορουΒ ρυθμού5 και χθε5 τέσ- σερΐ5 εταιρείεε εΕεδήλωσαν ενδιαφέρον για να προμηθεύσουν τα 35 πρώτα βαγόνια, προϋπολογισμού 25,5 δισ. δραχμών. Τον επόμενο μήνα θα υποβληθούν και οι προσφορέ5

του διαγωνισμού κατασκευήε m s υ π ο δ ο μ ή $  του τραμ και eos το τέλθ5 του 2003 θα είναι έτοιμεε οι δύο  πρώτε5 γραμμέΒ που θα συνδέουν το κέντρο m s A0ávas με το Ν. Φάληρο και τη Γλυφάδα.Η  νέα χάραΕη m s γραμμήΒ του τραμ στον άΕονα Ηλία Ηλιού - Ελ. ΒενιΖέλου και Αχιλλέω5 εκτιμάται ότι θα αποτελέσει μια ευκαιρία για την αναβάθμιση m s περιοχή5 διέλευ σ ή  τόσο του Ν. Κόσμου όσο και m s Νέ- as Σμύρντκ. Στοιβ δρόμου5 από toos onoious θα περάσει το τραμ θα γίνουν αναπλάσεΐ5 με π εζο δρο μ ή σ ει και δημιουργία χωρών πρασίνου. Σύμφωνα με n s  μελέτε5 που προωθεί o onoupYós Μεταφορών κ. X .

Βερελή$, η διέλευση του τραμ διά μέσου ή κατά μήκο5 των αστικών περιοχών θα συμβάλει στη συγκέντρωση δραστηριοτήτων και στην ανάπτυΕη τοπικών αγορών, με παράλληλη μείωση του κυκλοφορια- κού, του θορύβου και των καυσαερίων. Η λειτουργία του τραμ θα έχει και ωε αποτέλεσμα την αύΕηση τη5 αΕία5 των ακινήτων στΐ5 περιοχέ5 από τΐ5 οποίεΒ αυτό θα διέλθει. Η ευ

ρωπαϊκή εμ π ειρία έχει δείΕει ότι η διέλευσ η του τραμ μέσα από τΐ5 σ υνοικίεΒ  -  εκτό5 των άλλων -  οδηγεί σε βελτίωση τη5 αισθη- τική5 εικόνα5 τω ν π εριο χώ ν αυτώ ν και σε αναβάθμιση τη5 ποιότητα5 τη5 Ζωή5 των κατοίκων. Το κόστο5 του έργου υπολογίζεται στα 117 δισ. δραχμέ5 και από αυτά τα 60 δισ. δραχμέ5, τα οποία 
Ί3 α  διατεθούν για m v  κατασκευή των γραμμών τροχιά5, έχουν διασφαλι- σθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό και από το Γ  Κ ΠΣ, ενώ τα υπόλοιπα θα ληφθούν με τη μορφή δανεισμού και εγγυήσεΐ5 του ελληνικού Δημοσίου.Οι γραμμέΒ π ή  Α ’ φάση5 θα εκτεί-

νονται σε μήκο5 20,7 χιλιομέτρων. Η γραμμή Α1 θα ακολουθεί τη διαδρομή: Ζάππειο, ΦιΕ, Ν. Σμύρνη, Π. Φάληρο, Ν. Φάληρο (ora0pós ΗΣΑΠ) και θα διέρχεται από tis oEoús Βασ. Ολγα5, Αρδηττού, Καλλιρρόη5, Κα- σομούλη, Σαρκουδινού, ΛαγουμιτΖή, M áxn s Αναλάτου, Ελ. ΒενιΖέλου, Αχιλλέω5, λεωφ. Ποσειδώνο5 και μέσω του πάρκου NautiKñs Παράδο- ons, Δέλτα Φαλήρου, Ilp avés, παλαιό λεωφ. Ποσειδώνο5 και Εθνάρχου Μακαρίου.Η γραμμή Α2 θα ακολουθεί τη διαδρομή: Π. Φάληρο, Αγ. Κοσμάς Γλυφάδα και θα διέρχεται από n s oBoús Α χχιλέα «, λεωφ. Ποσειδώνο5, λεωφ. Βασ. Γεωργίου, ενώ θα καταλήγει στην πλ. Γλυφάδα5.Υπολογίζεται ότι o  xpóvos δια- δρομή5 Ζάππειο - Ν. Φάληρο θα είναι 36 λεπτά, Ζάππειο - Π. Φάληρο 22 λεπτά, Ν. Φάληρο - Γλυφάδα 35 λεπτά και Π . Φάληρο - Γλυφάδα 20 λεπτά.


