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Κ. Χριστοπούλου, Θ. Γαλάνη, Α. Σκάρλα,  Θ. Βλαχούλης, 

Α. Βησσαράκης,   Δ. Ξυνομηλάκης,    Κ. Πανηγύρης ,  

Ι. Βεντουράκης     

 

 

 

 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Οριστική υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 [ «Αντιμετώπιση της αυθαίρετης 

δόμησης -  Περιβαλλοντικό ισοζύγιο κ.λ.π.» του Ν. 4178/2013 - ως ίσχυε ],  διατηρητέου 

οικιστικού συγκροτήματος με την επωνυμία «Λαζαρέτο» του Δήμου Μονεμβασίας (Ν. 

Λακωνίας) 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 3/11/2021 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων γνωμοδοτεί κατά 

πλειοψηφία  υπέρ  «Α.  της οριστικής υπαγωγής της υπ’αριθ. Α/Α:3024018/21.8.2015 

αρχικής δήλωσης ένταξης στις διατάξεις του Ν.4178/2013 περί  «αντιμετώπισης της 

αυθαίρετης δόμησης - περιβαλλοντικό ισοζύγιο κ.λ.π.» αυθαίρετων εργασιών του διατηρητέου 

οικιστικού συγκροτήματος με την επωνυμία «Λαζαρέτο» του Δήμου Μονεμβασίας (Ν. 

Λακωνίας), φερόμενης ιδιοκτησίας κ. Τραϊφόρου Ιωάννη, βάσει του άρθρου 14 του Νόμου 

και συγκεκριμένα :  

1. Κτίριο Α 

α. Την επέκταση του ξύλινου παταριού, κατά τμήμα επιφανείας 4,24m2  (A1) 

2. Κτίριο Β (πρώην στέρνα) 

α. Την εκβάθυνση του δαπέδου, κατά 1,66 m (B1) 

β. Την διάνοιξη ανοιγμάτων (πόρτα και δύο παράθυρα) (B2) 

γ. Την δημιουργία νέας στάθμης εσωτερικά παταριού (B3) 

δ. Αλλαγή χρήσης σε τμήμα του χώρου (πατάρι) από στέρνα σε βοηθητικό χώρο (αποθήκη)  

3. Κτίριο Δ    

α. Την υπερύψωση του κτιρίου, κατά 0,50 m 

β. Την κατασκευή καμινάδας, ημικυκλικής διατομής, στην εξωτερική βορειοανατολική πλευρά  

4. Κτίριο Ε  

α. Την κατασκευή ξύλινου παταριού (Ε1), επιφανείας 25,43 m2  

β. Την υπερύψωση σε τμήμα του κτιρίου (κορφιάς), κατά 0,95 m (Ε4) για κατασκευή 

παταριού 



γ. Την υπερύψωση του τμήματος του κτιρίου (κορφιάς) (Ε3), κατά 0,37m 

δ. Την υπερύψωση του τμήματος  του κτιρίου (κορφιάς) (Ε2), κατά 0,18m 

5. Κτίριο Ζ  

α. Την υπερύψωση του κτιρίου (κορφιάς) (Ζ2), κατά 0,63m  

β. Την διαμόρφωση του εδάφους έως 1,00 m  

 γ. Την κατασκευή καμινάδας (Ζ3), ημικυκλικής διατομής, στην εξωτερική βορειοανατολική     

   πλευρά   

6. Κτίριο Η (στέρνα)      

α. Την αλλαγή χρήσης του κτιρίου Η από στέρνα σε χώρο κυρίας χρήσης (κουζίνα και WC),   

επιφάνειας 19,10 m2  (Η1)   

β. Το μπάζωμα του δαπέδου κατά 0,40 m (Η5)  

γ. Την διάνοιξη ανοιγμάτων (ξύλινα παράθυρα) στην βόρεια και νότια πλευρά του κτιρίου Η 

αντίστοιχα (Η3) 

δ. Την εσωτερική διάνοιξη ανοιγμάτων (ξύλινης θύρας και παραθύρου) στη δυτική πλευρά του 

κτιρίου Η (Η4) 

ε. Την δημιουργία εισόδου στο δώμα του κτιρίου Η (Η2)  με κατασκευή λιθόκτιστης 

στεγασμένης κλίμακας με πλευρικά τοιχεία από λιθοσώματα ALFABLOK και επικάλυψη από 

φύλλα MDF  

στ. Την κατασκευή περιμετρικού στηθαίου (Η6) από λιθοδομή, ύψους 1,20m στο δώμα του 

κτιρίου Η   

ζ. Την επικάλυψη δώματος κτιρίου Η με πλάκα Ο.Σ. (Η7) 

7. Η προσθήκη κατ’ επέκταση ισογείου κεραμοσκεπούς κτιρίου (Θ), συνολικής επιφάνειας 

16,45 m2 (χώρος διαμονής κύριας χρήσης) κατ΄ επέκταση του κτιρίου Ε και σε επαφή με αυτό, 

χωρίς λειτουργική σύνδεση μεταξύ τους και στατικά ανεξάρτητο, λόγω ασάφειας στην 

τεκμηρίωση 

8. Το ισόγειο λιθόκτιστο κτίσμα (Ι) που βρίσκεται ανατολικά του κτίσματος (Δ), σε απόσταση 

2,40μ. από το διατηρητέο κτίριο 

       Β. Της ορθής εκτέλεσης των εργασιών προσαρμογής, σύμφωνα με τις υπ’αρ. 

31η/4η/10.5.2017 και 89η/8η/5.9.2017 Πράξεις του και ειδικότερα την καθαίρεση της ξύλινης 

κατασκευής για την απόκρυψη των Η/Μ μηχανημάτων,  

όπως φαίνονται στα συνημμένα σχέδια που έχουν υποβληθεί και  έχουν συνταχθεί με ευθύνη 

του μηχανικού».  

Μειοψηφεί το μέλος Θ. Βλαχούλης διότι δεν έχει πλήρη ενημέρωση του φακέλου 
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           Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                          

                         Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                   Α. ΜΠΕΣΣΑ 
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