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Θ. Γαλάνη, Α. Σκάρλα,   Α. Βησσαράκης,   Δ. Ξυνομηλάκης,     

Κ. Πανηγύρης, Ι. Βεντουράκης     

 

Θ. Βλαχούλης(κωλυομένου αυτού και της αναπληρώτριάς 

του) 

  

  ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ. 10 του ν. 4495/2017 (167    Α΄/2017), 

«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων 

κατασκευών κτιρίου, επί των οδών Διπύλου 2 & Πλ. Ελευθερίας 18, στο Ο.Τ. 65098 

Δήμου Αθηναίων, Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αττικής, το οποίο έχει χαρακτηριστεί 

ως διατηρητέο (ΦΕΚ 545Δ/1993) από το ΥΠΕΝ & ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 

467Β/1984) από το ΥΠΠΟΑ, φερόμενης συνιδιοκτησίας  κ.κ. Προκόπιου Καθαροσπόρη 

κατά 80% και Μαρίας Δρίβα κατά 20%. 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 

 Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη  την από 7/2/2022 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων γνωμοδοτεί ομόφωνα 

υπέρ  « της έγκρισης υπαγωγής της υπ’ αριθ. Α/Α: 10025937/16.11.2017 αρχικής δήλωσης 

ένταξης στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ. 10 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017) «Έλεγχος 

και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών 

κτιρίου, επί των οδών Διπύλου 2 & Πλ. Ελευθερίας 18, στο Ο.Τ. 65098 Δήμου Αθηναίων, 

Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Αττικής, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο (ΦΕΚ 

545Δ/1993) από το ΥΠΕΝ & ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο (ΦΕΚ 467Β/1984) από το 

ΥΠΠΟΑ, φερόμενης συνιδιοκτησίας κ.κ. Προκόπιου Καθαροσπόρη κατά 80% και Μαρίας 

Δρίβα κατά 20% και συγκεκριμένα : 

➢ ΥΠΟΓΕΙΟ: Κατασκευή δύο αποθηκών Ε=37,31τμ στα θεμέλια του κτιρίου, μη 

συγκοινωνούντων, με πρόσβαση από τους υπερκείμενους χώρους (Ε: 13.67 τμ και Ε: 

23.64τμ) 

➢ ΙΣΟΓΕΙΟ: Αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικία με κατασκευή δύο λουτρών και 

υποδομής νεροχυτών. Διαμερισμάτωση με ελαφρά χωρίσματα για τον διαχωρισμό του 

ισογείου ορόφου σε δύο διαμερίσματα. Πρόσβαση του ενός από την αυλή και του δεύτερου 

από το κλιμακοστάσιο της οδού Διπύλου 

➢ Α΄ΟΡΟΦΟΣ: Αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε κατοικία με κατασκευή δύο λουτρών 



και υποδομής νεροχυτών. Διαμερισμάτωση ορόφου με ελαφρά χωρίσματα για τον 

διαχωρισμό του σε δύο διαμερίσματα. Πρόσβαση από το κλιμακοστάσιο της οδού Διπύλου, 

και επικοινωνία του ενός με τον ανελκυστήρα 

➢ Β΄ΟΡΟΦΟΣ: Τροποποίηση διάταξης κυρίως λουτρού 

➢ ΙΣΟΓΕΙΟ ΩΣ Β΄ΟΡΟΦΟΣ: Κατασκευή ανελκυστήρα εντός του φωταγωγού και 

διάνοιξη ανά όροφο θύρας για τη δυνατότητα στάσης. Υπέρβαση Δόμησης Ισογείου 1,75τμ, 

Υπέρβαση Δόμησης Α’, Β’ Ορόφου 3,50τμ (Ανελκυστήρας 1.75*3= 5.25 τμ) 

➢ ΣΟΦΙΤΑ: Χώρος υπό την επικλινή στέγη με μεταβλητό ύψος, που χρησιμοποιείται ως 

χώρος κύριας χρήσης Ε=93,00 τμ 

➢ ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΣΤΕΓΗΣ με ποσοστό αύξησης μικρότερο του 5% του συνολικού ύψους 

(κατά 75 εκ από 15,70μ σε 16,45μ), μικρή τροποποίηση της μορφής της στέγης που 

καταλογίζεται ως λοιπή παράβαση. 

σύμφωνα με τα σχέδια που υποβλήθηκαν με ευθύνη μηχανικού». 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                             

                          Η  α/α   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

 

           Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

                        Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ                                                                     Α. ΜΠΕΣΣΑ 

                                    


