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  Γέρακας,   22 Ιουνίου 2021 
 
  Αριθμ.Πρωτ. : 21077 
 
Προς: 1.Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  
           2. Δημοτικό Συμβούλιο 

                                  

  ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για ανάρτηση της πολεοδομικής μελέτης καθώς και της 

συνημμένης αρχιτεκτονικής μελέτης προς τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 

σχεδίου του ΟΣΔΥ (Πανόραμα Δ.Ε. Παλλήνης) με καθορισμό όρων δόμησης στο Ο.Τ. 132 

για την κατασκευή κτιρίου καταστήματος καθημερινών αναγκών και κτιρίου 

καταστήματος εστίασης. 

ΤΕΧΝΙΚΗ - ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Το παρόν θέμα – μελέτη αφορά πρόταση τροποποίησης του από 15.7.1974 (ΦΕΚ 194Δ 

/22.7.1974) Προεδρικού Διατάγματος, με το οποίο εγκρίθηκε το Ρυμοτομικό Σχέδιο του 

Οικισμού Οικοδομικού Συνεταιρισμού Δημοσίων Υπαλλήλων στην Δ.Ε. Παλλήνης του Δήμου 

Παλλήνης. Σύμφωνα με το εν λόγω Π.Δ. στο Ο.Τ. 132 (πλατεία Πανοράματος) καθορίστηκαν 

χρήσεις Εμπορικού και Διοικητικού Κέντρου χωρίς τον καθορισμό όρων δόμησης, θέμα το 

οποίο παραπέμφθηκε σε μελλοντικό Π.Δ. 

Με την παρούσα πρόταση τροποποίησης του ως άνω αναφερθέντος Π.Δ. και κατόπιν της υπ’ 

αριθμ. 121/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παλλήνης, προχωράμε 1)  στον 

καθορισμό των όρων δόμησης για την κατασκευή δύο κτιρίων, ενός κτιρίου καταστήματος 

καθημερινών αναγκών και ενός κτιρίου καταστήματος εστίασης, 2) στον καθορισμό της 

θέσης των κτιρίων περιορίζοντας με οικοδομική γραμμή (κόκκινη γραμμή) το περίγραμμα 

αυτών με ταυτόχρονη μερική τροποποίηση της οικοδομήσιμης περιοχής ( το μεν  κατάστημα 

καθημερινών αναγκών προτείνεται να κατασκευαστεί στην καθορισθείσα από το αρχικό Π.Δ. 

θέση, το δε κατάστημα εστίασης σε νέα θέση), 3) στην μερική τροποποίηση των χρήσεων 

γης, διατηρώντας την χρήση του εμπορίου (κατάστημα καθημερινών αναγκών), αφαιρώντας 

την χρήση διοίκησης σύμφωνα με το σκεπτικό της εισήγησης που συνοδεύει την 121/2016 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και προσθέτοντας την χρήση της εστίασης, 4) στην 

τροποποίηση της βόρειας ρυμοτομικής γραμμής σε τρόπον ώστε το περίγραμμα της 

πλατείας να εσωκλείει όλες τις λειτουργίες της. 

Η θέση των κτιρίων, που προτείνεται, θεωρείται η βέλτιστη ώστε: 1) να ελαχιστοποιηθεί η 

ακύρωση υφισταμένων βιώσιμων κατασκευών της πλατείας, 2) να διατηρηθεί η λειτουργική 

ενότητα των ήδη διαμορφωμένων επιμέρους κοινοχρήστων υπαίθριων δραστηριοτήτων της 

πλατείας, 3) να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη θέαση της πλατείας από τις γύρω από την 

πλατεία οικοδομές, 4) ειδικά για το κτίριο εστίασης, να εξασφαλίζεται για τους χρήστες του 
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η πανοραμική θέα προς την πεδιάδα των Μεσογείων ταυτόχρονα με την θέαση της πλατείας 

και την λειτουργική σύνδεσή του με την παιδική χαρά και το νότιο – ανατολικό αδιαμόρφωτο 

σήμερα τμήμα της πλατείας, το οποίο με κατάλληλη διαμόρφωση μπορεί να αποτελέσει 

χώρο υπαίθριας αναψυχής και εκδηλώσεων. 

Οι όροι δόμησης, που προτείνονται, έχουν ως αφετηρία την εισήγηση της  121/2016 

απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο καθαρός λειτουργικός χώρος εξυπηρέτησης του 

κοινού εντός του κατά ΝΟΚ συντελεστή δόμησης είναι για το κατάστημα καθημερινών 

αναγκών επιφάνειας 41,70 τ.μ. και για το κατάστημα εστίασης επιφάνειας 53,41 τ.μ., ήτοι 

συνολικά 95,11τ.μ. Στην επιφάνεια αυτή πρέπει απαραιτήτως να προστεθεί ο χώρος 

κατακόρυφης κυκλοφορίας (εσωτερικές σκάλες), όπως επίσης και η εξωτερική τοιχοποιία. 

Ειδικά για το κατάστημα εστίασης επιβάλλεται επίσης να προβλεφθεί χώρος 

παρασκευαστηρίου για την παρασκευή στοιχειωδών εδεσμάτων, όπως και χώρος ετοιμασίας 

ροφημάτων και ποτών (μπαρ). Οι προαναφερθέντες χώροι μαζί με τους χώρους κοινού 

καλύπτουν επιφάνεια για το μεν κατάστημα καθημερινών αναγκών 53,65 τ.μ., για το δε 

κατάστημα εστίασης επιφάνεια 84,78 τ.μ. Έτσι η συνολική επιφάνεια εντός συντελεστή 

δόμησης (κατά ΝΟΚ) ανέρχεται στα 138,43 τ.μ. 

Οι λειτουργικές ανάγκες των καταστημάτων επιβάλλουν επί πλέον χώρους, όπως 

αποθηκευτικούς, WC και ιδιαίτερα για το κατάστημα εστίασης πολλούς χώρους WC (1 WC 

ΑΜΕΑ, 1 WC προσωπικού και 4 WC κοινού) αναλογικά με το σύνολο της εσωτερικής και της 

εξωτερικής επιφάνειας τραπεζοκαθισμάτων.  Οι εν λόγω λειτουργίες για την αποφυγή 

κατάληψης μεγαλύτερης επιφάνειας εδάφους επιβάλλεται να στεγαστούν σε υπόγειους 

χώρους εντός του περιγράμματος της ανωδομής και εκτός συντελεστή δόμησης συνολικής 

επιφάνειας 152,34 τ.μ. 

Επί πλέον των ως άνω αναφερθέντων λειτουργιών και επιφανειών ο ΝΟΚ 1) επιβάλλει  την 

πρόσβαση ΑΜΕΑ σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου, διάταξη που στην σχεδίαση του κτιρίου 

εστίασης υποχρεώνει την πρόβλεψη χώρου ασανσέρ καταλλήλων διαστάσεων με 

πλατύσκαλο πρόσβασης σε αυτό εκτός συντελεστή δόμησης, υποχρέωση που ανάγει την 

συνολική κάλυψη των κτιρίων σε επιφάνεια 152,34 τ.μ., 2) επιτρέπει την κατασκευή 

παταριού επιφάνειας έως 70% του υποκείμενου χώρου και έως 25% εκτός του συντελεστή 

δόμησης. Το τελευταίο μας δίνει την δυνατότητα κατασκευής εξ αρχής (χωρίς τον κίνδυνο 

στατικών επισφαλειών τυχόν μεταγενέστερης κατασκευής) μιας επί πλέον αίθουσας 

καθαρής επιφάνειας 56,29 τ.μ. λειτουργικά συνδεδεμένης με τον υποκείμενο χώρο του 

καταστήματος εστίασης, αλλά διακριτής από αυτόν, ώστε να μπορεί να αποτελεί χώρο και 

ξεχωριστών εκδηλώσεων. 

Ο καθορισμός των συντελεστών κάλυψης, δόμησης και συνεπώς όγκου σε μια περιοχή 

πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες μιας περιοχής, αλλά και να προβλέπει τις τυχόν μεταβολές 

του οικοδομικού κανονισμού. Επιφάνειες, που κατά ΓΟΚ μετρούσαν στον συντελεστή 

δόμησης, δεν μετρούν κατά ΝΟΚ. Για τον λόγο αυτόν, αλλά και για τον λόγο τυχόν μεταβολής 

του νομικού πλαισίου σε επίπεδο οικοδομικού κανονισμού οι προτεινόμενοι όροι δόμησης 

καλύπτουν όλες τις περιγραφείσες επιφάνειες, ώστε να μπορούν να αποτελέσουν εάν κι 

εφόσον χρειαστεί χώρους κύριας χρήσης.  

Επί πλέον ο συντελεστής κάλυψης πρέπει να περιλαμβάνει και τον περιμετρικό του κτιρίου  

εστίασης υπαίθριο χώρο, για την περίπτωση που κατά το στάδιο αδειοδότησης καλυφθεί 

από μόνιμες κατασκευές ως ημιυπαίθριος χώρος. Κι επειδή ο ημιυπαίθριος χώρος 

υπολογίζεται στον επιτρεπόμενο όγκο, ο οποίος όγκος υπολογίζεται συναρτήσει του 
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συντελεστή δόμησης, πρέπει και ο συντελεστής δόμησης να προβλέπει την κατασκευή 

ημιυπαίθριου χώρου. 

Σε ότι αφορά το ύψος των κτιρίων, το μεν κατάστημα καθημερινών αναγκών είναι ισόγειο, 

το δε κατάστημα εστίασης με το πατάρι του και την στέγη του δεν ξεπερνά το επιτρεπόμενο 

ύψος της περιοχής (7,5μ + 1,5μ στέγη). 

Κατόπιν των ανωτέρω οι όροι δόμησης για επιφάνεια οικοπέδου – πλατείας 10.550 τ.μ. 

διαμορφώνονται ως εξής:  

Συντελεστής κάλυψης: 2,5%. 

 Συντελεστής δόμησης: 0,04. 

 Επιτρεπόμενο ύψος: 7,5μ + 1,5μ στέγη 

Η ανάγκη και εκ του νόμου υποχρέωση σε 10 θέσεις στάθμευσης για τα κτίρια 

υπερκαλύπτεται από τον ορισμό 25 υπαίθριων θέσεων στάθμευσης στην δυτική και την 

ανατολική πλευρά του Ο.Τ.132. 

Σε ότι αφορά την κτιριολογική λύση του σχεδίου: 1) Το κτίριο του καταστήματος 

καθημερινών αναγκών έχει σχεδιαστεί με τρόπον ώστε στον μικρό του χώρο να 

επιτυγχάνεται η βέλτιστη κυκλοφορία και εξυπηρέτηση των χρηστών του. 2) Το κτίριο 

καταστήματος εστίασης έχει σχεδιαστεί με τρόπον ώστε να επιτυγχάνεται το ενιαίο της 

αίθουσας κοινού, η βέλτιστη θέα της αίθουσας αυτής αλλά και του μπαρ προς τον αξιόλογο 

περιβάλλοντα χώρο, η άμεση επικοινωνία της αίθουσας με τον υπαίθριο χώρο εστίασης, 

καθώς και η εύκολη πρόσβαση κοινού και προσωπικού προς το πατάρι και όλες τις 

εξυπηρετήσεις (παρασκευαστήριο, αποθήκη, WC, ασανσέρ). 

Η μορφολογία των κτιρίων καθορίστηκε πρωτίστως από τον περιβάλλοντα χώρο. Οι 

αξιόλογες σύγχρονες οικοδομές του οικισμού, σε συνδυασμό με την αξιόλογη θέα, επέβαλαν 

το μοντέρνο ύφος στο κέλυφος των νέων κτιρίων με μεγάλα κατά το δυνατόν ανοίγματα. 

Παράλληλα ο εξοχικός χαρακτήρας της πλατείας υπέβαλε την χρήση φυσικών υλικών, όπως 

πέτρα, ξύλο και κεραμίδι. 

Στόχος μας είναι να αποδώσουμε στον κατά γενική ομολογία όμορφο οικισμό του 

Πανοράματος δύο κτίρια αντάξια της υψηλής αισθητικής του και κυρίως πλήρως λειτουργικά 

για την εξυπηρέτηση και την κοινωνικότητα των κατοίκων του.  

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στο Δημοτικό 

Συμβούλιο να αναρτηθεί η εν λόγω τροποποίηση από 15 Ιουλίου έως 30 Ιουλίου 2021, για 

την υποβολή τυχόν ενστάσεων. 

 

 

Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών       Προϊστάμενος Τμήματος  
                                                                                            Πολεοδομικού Σχεδιασμού   
 

 

Νικόλαος Λιόγας          Βασίλειος Πολυχρονόπουλος 
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