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ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ & ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ 

 
 
ΑΘΗΝΑ                    : 1.6.2020 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 4η 
ΠΡΑΞΗ                    : 30 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Ν. Μουκαζής, Θ. Γαλάνη, Θ. Ψυχογιός, Α. Σκάρλα, Π. Βουλέλλης  Ν. 

Τριανταφυλλόπουλος 
   
 
ΘΕΜΑ : Προέγκριση Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων 

της εταιρείας «TATOI CLUB TC LIMITED» και του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ 
ΤΑΤΟΙΟΥ» σε γήπεδο όμορο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και λειτουργική 
ενοποίηση όλων ως ενιαία έκταση, στη θέση «Πάτημα Χατζησπύρου» Βαρυμπόμπης 
Δήμου Αχαρνών Αττικής. 

 
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η  

 
 
Το Συμβούλιο έλαβε υπόψη την από 11.5.2020 εισήγηση της Δ/νσης Σχεδιασμού 
Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών και  γνωμοδότησε  ομόφωνα ως εξής :  
 
Την προέγκριση του Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) για την επέκταση των εγκαταστάσεων της 
εταιρείας «ΤΑΤΟΙ CLUB TC LIMITED» και του σωματείου «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΤΑΤΟΙΟΥ» σε 
γήπεδο όμορο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων στη θέση «Πάτημα Χατζησπύρου» 
Βαρυμπόμπης Δήμου Αχαρνών Αττικής, όπως η περιοχή αποτυπώνεται στο από Ιαν. 2020 κλ. 
1:5000 Τοπογραφικό Διάγραμμα Προέγκρισης ΕΧΣ των Μ.Καβάγια, Αρχ.Μηχ. και 
Θ.Παπακυριαζή, Πολ.Μηχ., με τις εξής ειδικότερα κατευθύνσεις: 
 
Α) Ως προς την αντιμετώπιση του ακινήτου ως λειτουργικά ενιαίου:  
Την αντιμετώπιση της δραστηριότητας λειτουργικά ως ενιαίο σύνολο, εφόσον οι υφιστάμενες 
και νέες εκτάσεις (συν. επιφανείας 93.340,10 τ.μ. σύμφωνα με τα προσκομισθέντα στοιχεία) 
ανήκουν ιδιοκτησιακά στον ίδιο φορέα και δεδομένου ότι, αποτελούν μέρος κοινής παραγωγικής 
διαδικασίας και κοινών αναπτυξιακών στόχων. 
 
Β) Ως προς τις χρήσεις γης και τον μέγιστο επιτρεπόμενο Σ.Δ.: 

1. Τον καθορισμό Ζωνών χρήσεων γης στις ανωτέρω εκτάσεις ιδιοκτησίας της εταιρείας 
«ΤΑΤΟΙ CLUB TC LIMITED» ως εξής:  

 Ζώνη 1: Το τμήμα των υφιστάμενων εγκαταστάσεων που εμπίπτει στην 
παρακηφίσσια Ζώνη Β (τμήμα «Α2»-«Α3»-«Α4»). Στη Ζώνη αυτή έχουν εφαρμογή οι 
διατάξεις του από 15.6.1994 Π.Δ/τος (Δ’ 632) «Καθορισμός ζώνης προστασίας του 
ποταμού Κηφισού και των παραχειμάρρων» όπως ισχύει. 

 Ζώνη 2: Τα τμήματα «Α1» (υφιστάμενες εγκαταστάσεις) και «Β» (νέο τμήμα). Στη 
Ζώνη αυτή προτείνεται ο καθορισμός χρήσης γης «Τουρισμός - Αναψυχή» του 
άρθρου 5 του υπ’ αριθ. 59 / 2018 Π.Δ/τος (Α’ 114) όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, που θα περιλαμβάνει μόνο τις κάτωθι ειδικές χρήσεις, αποκλειστικά για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών του αθλητικού κέντρου:  
(4) Μικρές (4.1) και ειδικές (4.3) αθλητικές εγκαταστάσεις 
(6) Πολιτιστικές εγκαταστάσεις 
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(9) Χώροι συνάθροισης κοινού / Συνεδριακά κέντρα 
 Επιτρέπονται μόνο «Χώροι συνάθροισης κοινού». 
(11) Γραφεία / Κέντρα έρευνας / Θερμοκοιτίδες επιχειρήσεων 
 Επιτρέπονται μόνο «Γραφεία». 
(12) Εστίαση 
(15) Τουριστικά καταλύματα, εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής και 
λοιπές  τουριστικές επιχειρήσεις.  
 Επιτρέπονται μόνο «εγκαταστάσεις τουριστικής υποδομής».  
(16) Στάθμευση (κτήριο - γήπεδο)  
 Επιτρέπεται μόνο «Στάθμευση σε γήπεδο (υπαίθρια στάθμευση)».  

2. Ο Συντελεστής Δόμησης, που θα αντιστοιχεί στην επιφάνεια της ιδιόκτητης, 
σύμφωνα με νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας, νέας έκτασης, δεν θα υπερβαίνει το 
0,15, με ενδεχόμενη περαιτέρω εξειδίκευση / μείωσή του στο επόμενο στάδιο του 
Ε.Χ.Σ. κατόπιν αιτιολόγησης. 

3. Την αναγνώριση του δασικού καθεστώτος στην νέα έκταση με βάση σχετική Πράξη 
του αρμόδιου Δασαρχείου και τη μετέπειτα διαμόρφωση της πρότασης σύμφωνα με 
τους περιορισμούς της ισχύουσας δασικής νομοθεσίας. 

4. Την αντιμετώπιση της διαμπερούς επικοινωνίας μεταξύ των λεωφόρων Τατοΐου και 
Ερυθραίας στο σημείο παρέμβασης, στα πλαίσια της μελέτης του ΕΧΣ, καθώς και της 
υπαίθριας στάθμευσης στα γήπεδα του Ομίλου.  

5. Τη διαμόρφωση των κτηριακών όγκων στην κατεύθυνση άρτιας ενσωμάτωσής τους στο 
περιβάλλον, με περιορισμό στο ελάχιστο της κοπής δένδρων, παράλληλα με τον 
καθορισμό του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους στο ελάχιστο δυνατό, με βάση έγγραφη 
γνωμοδότηση από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας. 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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