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Θ. Γαλάνη, Α. Σκάρλα, Στ. Τσάβαλος (κωλυομένου του 

τακτικού μέλους),  Α. Βησσαράκης,    

Δ. Ξυνομηλάκης,    Κ. Πανηγύρης,  Ι. Βεντουράκης     

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ. 1 του ν. 4495/2017 (167  Α΄/2017), 

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

αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί 

των οδών Ζωοδόχου Πηγής 60 & Ερεσσού 29 περιοχή Εξαρχείων του Δήμου Αθηναίων, 

φερόμενου ως ιδιοκτησία Αντώνη και Μαρίας Κρομμύδα. 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

  Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 28/2/2022 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων  γνωμοδοτεί ομόφωνα 

υπέρ «  της έγκρισης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 

Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», 

αυθαίρετων εργασιών στο διατηρητέο κτίριο, επί των οδών Ζωοδόχου Πηγής 60 & Ερεσσού 

29 περιοχή Εξαρχείων του Δήμου Αθηναίων, Ο.Τ. 71046 και συγκεκριμένα: 

(1) Υπέρβαση δόμησης χώρων κύριας χρήσης συνολικής επιφάνειας 43,89 τ.μ. σε όλο το κτίριο 

[Φ.Κ. 1 & 2], 

(2) Πατάρι ισόγειου καταστήματος καθαρής επιφάνειας 40,12 τ.μ. συμπεριλαμβανομένης της 

κλίμακας πρόσβασης σε αυτό και του διαδρόμου αυτού [Φ.Κ. 3 & 4], 

(3) Αλλαγή χρήσης τμήματος του υπογείου από βοηθητική σε κύρια (επαγγελματική στέγη) 

καθαρής επιφάνειας 67,92 τ.μ. εντός του νόμιμου περιγράμματος του κτιρίου χωρίς να 

συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς η κλίμακα πρόσβασης στο τμήμα κύριας χρήσης ούτε 

οι βοηθητικοί χώροι (WC) που χρησιμοποιούνται από το τμήμα αυτό [Φ.Κ. 5 & 6], 

(4) Αποθήκη υπογείου επιφάνειας 17,35 τ.μ. στην οποία η πρόσβαση γίνεται από το 

κλιμακοστάσιο σε επίπεδο ενδιάμεσα από τη στάθμη του Ισογείου και του Υπογείου [Φ.Κ. 7 & 

8], 

(5) Διαφορετική διαμερισμάτωση στη στάθμη του υπογείου [Φ.Κ. 9], του ισογείου [Φ.Κ. 10], 

του Β' ορόφου [Φ.Κ. 11] και του Γ' ορόφου [Φ.Κ. 12], 

(6) Μία (1) παράβαση σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 100 με συνολικό προϋπολογισμό 

αυθαίρετων παραβάσεων που δεν αντιστοιχίζονται σε επιφάνεια χώρου, μικρότερου των 

15.000€ [Φ.Κ. 13], στην οποία περιλαμβάνονται: 

(6.1) Αλλαγή χρήσης του Γ' ορόφου από κύρια (κατοικία) σε κύρια (επαγγελματική στέγη), 

(6.2) Μεταβολή της επιφάνειας των ανοιγμάτων και μετατόπιση αυτών, 

(6.3) Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (είσοδος), 

(6.4) Στέγαστρο στη στάθμη εισόδου, 



(6.5) Προσβάσιμο, μη βατό δώμα άνωθεν του κλιμακοστασίου, 

(6.6) Λοιπές παραβάσεις: 

(6.6.1) Αλλαγή διαστάσεων μηχανοστασίου, 

(6.6.2) Αλλαγή θέσης W.C. στο υπόγειο (εντός του τμήματος κύριας χρήσης), 

(6.6.3) Νέο W.C. στο ισόγειο, 

(6.6.4) Κατάργηση λεβητοστασίου λόγω αλλαγής συστήματος θέρμανσης, 

(6.6.5) Αντικατάσταση ξύλινων κουφωμάτων με κουφώματα αλουμινίου & 

(6.6.6) Αλλαγή μορφολογίας στέγης. 

Ύστερα από τον έλεγχο συμπληρωματικών στοιχείων που υποβλήθηκαν με ευθύνη της 

μηχανικού και την με Α.Π. 619646/24-02-2022 θετική γνωμοδότηση της ΕΦΑ». 

 

 

 

 

                          Η α/α  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

           Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

                         Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ                                                                  Α. ΜΠΕΣΣΑ 

                                    


