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 ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

 Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης «για εργασίες 

αποκατάστασης όψεων διατηρητέου κτιρίου, νέα εσωτερική διαμόρφωση σε εμπορικούς 

χώρους των Α΄, Β΄, Γ΄ ορόφων, του ισογείου και του υπογείου, νέα εσωτερική διαμόρφωση 

κατοικιών Δ΄ ορόφου και δώματος και για αντίστοιχες στατικές επεμβάσεις ενίσχυσης και 

αποκατάστασης» στο ακίνητο  που βρίσκεται επί  της Πλ. Καπνικαρέας αρ. 8 & οδού 

Καλαμιώτου αρ. 1 , στο Ο.Τ. 66055 του Δήμου Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ.  

Κλιάφα Γεωργίου και Σακελλάρη Παντελεήμων και φερόμενης  μισθώτριας εταιρείας 

«ΙΝVΕ Καπνικαρέα, Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία»    

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Το Συμβούλιο    αφού έλαβε υπόψη την από 1/12/2021 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων   γνωμοδοτεί 

ομόφωνα υπέρ « της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 

παρ. 3 (εδάφιο α &γ) του Ν.4067/2012, για τον καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων 

και περιορισμών δόμησης στο ακίνητο, επί  της Πλ. Καπνικαρέας αρ. 8 & οδού Καλαμιώτου 

αρ. 1, στο Ο.Τ. 66055 του Δήμου Αθηναίων, με το εξής περιεχόμενο: 

  

Α.    Στο ακίνητο που βρίσκεται επί της Πλ. Καπνικαρέας αρ. 8 & οδού Καλαμιώτου αρ.1 , 

στο Ο.Τ. 66055 του Δήμου Αθηναίων εντός του οποίου υφίσταται κτίριο, το οποίο 

χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο με την υπ’ αριθ. 15686/8-4-2009 Απόφαση Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/13-5-2009), φερόμενης  ιδιοκτησίας κ.κ.  Κλιάφα Γεωργίου και 

Σακελλάρη Παντελεήμων και φερόμενης  μισθώτριας εταιρείας «ΙΝVΕ Καπνικαρέα, 

Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία», επιτρέπονται τα εξής: 

❖ Η αποκατάσταση των όψεων του διατηρητέου κτιρίου, η νέα εσωτερική διαμόρφωση 

σε εμπορικούς χώρους των Α΄, Β΄, Γ΄ ορόφων, του ισογείου και του υπογείου, η νέα 

εσωτερική διαμόρφωση κατοικιών Δ΄ ορόφου και δώματος, με  αντίστοιχες στατικές 

επεμβάσεις ενίσχυσης και αποκατάστασης  και   

❖ Ειδικότερα: 

 

Καθαιρέσεις & εκσκαφές 



 

1. Καθαίρεση  τμημάτων του ημιώροφου τα οποία αποτελούν προσθήκες με ευτελή υλικά. 

2. Καθαίρεση του μεσοπατώματος μεταξύ Α΄& Β΄ ορόφου εκτός από το τμήμα του 

πλατύσκαλου 

3. Καθαίρεση όλων των πλακών, δοκών  και κολώνων στο εσωτερικό του κτιρίου, αφού 

πρώτα με ενέματα και μανδύες σταθεροποιηθούν οι περιμετρικές τοιχοποιίες  

4. Καθαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών  σε όλους τους ορόφους 

5. Καθαίρεση εσωτερικών επιχρισμάτων των τοίχων της πρόσοψης 

6. Εκσκαφή μέχρι τη στάθμη -4,50μ. , στο σύνολο της υπόγειας στάθμης, όπου γίνεται η 

θεμελίωση του νέου φέροντος οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Στατικές επεμβάσεις 

 

7. Νέα θεμελίωση της κατασκευής σε συνδυασμό με το εσωτερικό τοιχίο που θα 

πραγματοποιηθεί τμηματικά (με τη κατασκευαστική μέθοδο των «ντουλαπιών»). 

8. Περιμετρική εξασφάλιση των τοίχων μαζί με τμήμα της νέα θεμελίωσης. 

9. Κατασκευή του εσωτερικού μανδύα εκτοξευόμενου σκυροδέματος στους περιμετρικούς 

τοίχους της ανωδομής.  

10. Ενίσχυση του Φ.Ο. της υφιστάμενης κεντρικής σκάλας. 

11. Ενίσχυση των περιμετρικών λιθοδομών με ενέματα ομογενοποίησης μάζας και η 

αντικατάσταση του εσωτερικού φέροντος αργανισμού (των νεωτερικών οικοδομικών 

φάσεων του κτιρίου) με νέα δομικά στοιχεία ωπλισμένου σκυροδέματος και ειδικώς 

στην τελευταία στάθμη προσθήκη υποστυλωμάτων, τα οποία θα εντάσσονται στην 

υφιστάμενη διαμερισμάτωση του ορόφου.  

12. Κατασκευή νέων δοκών και πλακών στη στάθμη των υφιστάμενων. 

13. Προσθήκη μεταλλικών υποστυλωμάτων στην τελευταία στάθμη του κτιρίου. 

Χρήσεις 

Οι χρήσεις στην στάθμη του υπογείου μέχρι και του Γ’ ορόφου θα είναι εμπορικές, όπως οι 

υφιστάμενες και στον Δ’  όροφο  η χρήση θα είναι κατοικίας, με βραχυχρόνια μίσθωση. 

Αρχιτεκτονικά - μορφολογικά  

14.  Διατήρηση των όψεων στο σύνολό τους ως έχουν με αντικατάσταση των 

κουφωμάτων και αποκατάσταση του μπαλκονιού του Α΄ ορόφου. 

15.  Κατασκευή στο βορειοδυτικό τμήμα του κτιρίου νέου κλιμακοστασίου για την 

ενίσχυση της πυρασφάλειας του κτιρίου καθώς και νέου ανελκυστήρα  που θα 

εξυπηρετεί τον Δ΄ όροφο. 

16.  Διαμόρφωση νέας στάθμης του υπογείου  στα -3,70μ. 

17.  Αποξήλωση, συντήρηση και επανατοποθέτηση του ζωγραφικού διακόσμου στο 

ανατολικό τμήμα   του  Α ΄ορόφου και του ημιώροφου στην είσοδο μετά τις στατικές 

επεμβάσεις. 

      18.   Ενοποίηση χώρων στους ορόφους και τοποθέτηση νέων  δαπεδοστρώσεων στους 

άξονες τους  

19.  Αλλαγή σχήματος σκάλας  εντός του κεντρικού φωταγωγού, η οποία οδηγεί στο 

δώμα 

20.  Το μικρό δωμάτιο στο δώμα να εξυπηρετεί τους χρήστες του Δ΄ ορόφου. 

21.  Εγκατάσταση μονάδες κλιματισμού στο βορειοδυτικό τμήμα του δώματος  

 

Β.   Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες αποκατάστασης όψεων, νέας εσωτερικής διαμόρφωσης 

σε εμπορικούς χώρους των Α΄, Β΄, Γ΄ ορόφων, του ισογείου και του υπογείου, νέας εσωτερικής 



διαμόρφωσης κατοικιών Δ΄ ορόφου και δώματος και αντίστοιχες στατικές επεμβάσεις για την 

ενίσχυση και αποκατάσταση του διατηρητέου κτιρίου, πραγματοποιούνται σύμφωνα με την 

τεχνική έκθεση και φαίνονται στα (15) διαγράμματα της αρχιτεκτονικής μελέτης, ήτοι: 

διάγραμμα δόμησης σε κλ. 1/500 & 1/200, δέκα (10) σχέδια κατόψεων, δύο (2) σχέδια τομών 

και δύο   (2 ) σχέδια όψεων σε κλ. 1/50 που συνοδεύουν την παρούσα  και αποτελούν 

αναπόσπαστο τμήμα αυτής, ήτοι:  

Γ.     Η ορθή εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπονται από την παρούσα 

πραγματοποιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

Δ.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ. 15686/8-4-2009 

Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ  (ΦΕΚ 216/ΑΑΠ/13-5-2009)  χαρακτηρισμού του κτιρίου ως 

διατηρητέου». 

 

 

 

 

         

 

                                                                                                                                             

                           Η  α/α   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

 

           Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

                          Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ                                                                       Α. ΜΠΕΣΣΑ 
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