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Κ. Χριστοπούλου, Ε. Χολέβα (κωλυομένου του τακτικού 

μέλους),  Α. Σκάρλα,  Ι. Καράνη,  Α. Βησσαράκης,   

Δ. Ξυνομηλάκης ,  Κ. Πανηγύρης,  Ι. Βεντουράκης 

  

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ  ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Τροποποίηση με συμπλήρωση του λεκτικού της υπ' αρ. οικ.52006/30.11.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 

243 ΑΑΠ/11.12.2015), αναφορικά με τους ειδικούς όρους και περιορισμούς δόμησης, για 

την ανέγερση του 49ου Δημοτικού Σχολείου και του 84ου Νηπιαγωγείου Αθηνών, στο 

Ο.Τ. 100 περιοχής 65 που περικλείεται από τις οδούς Παν. Τσαλδάρη (Πειραιώς), 

Καλογήρου Σαμουήλ, Ψαρομηλίγκου και Αγ. Ασωμάτων της 3ης Δημοτικής Κοινότητας 

του Δήμου Αθηναίων. 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από   10/5/2022 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων  γνωμοδοτεί 

ομόφωνα υπέρ 

 «1. Της  τροποποίησης της υπ' αρ. οικ.52006/30.11.2015 Υ.Α. (ΦΕΚ 243 

ΑΑΠ/11.12.2015) «Άρση χαρακτηρισμού διατηρητέου κτιρίου και καθορισμός ειδικών 

όρων και περιορισμών δόμησης στο οικόπεδο και τα εντός αυτού διατηρητέα κτίρια που 

βρίσκονται επί των οδών Καλογήρου Σαμουήλ 13, Καλογήρου Σαμουήλ 11, Ψαρομηλίγκου 

12 στην περιοχή του Ψυρρή του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αθηνών», με 

συμπλήρωση της παρ. 3 ως εξής: 

Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3. Κατά παρέκκλιση και προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ειδικές κτιριολογικές ανάγκες 

και προδιαγραφές του ανωτέρω σχολικού συγκροτήματος, το ποσοστό κάλυψης ορίζεται σε 

εβδομήντα τοις εκατό (70%) της επιφανείας του οικοπέδου. Επιπλέον, καταργείται η 

υποχρέωση διαμόρφωσης στοάς στο πρόσωπο του ακινήτου επί της οδού Αγ. Ασωμάτων και 

η υποχρέωση της απότμησης της στοάς στα πρόσωπα του ακινήτου επί της συμβολής της 

οδού Παν. Τσαλδάρη με την οδό Καλογήρου Σαμουήλ.» 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της με αρ. οικ.52006/30.11.2015 Υ.Α. 

(ΦΕΚ 243 ΑΑΠ/11.12.2015) «Άρση χαρακτηρισμού διατηρητέου κτιρίου και καθορισμός 

ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης στο οικόπεδο και τα εντός αυτού διατηρητέα 

κτίρια...». 

 



2. Της προώθησης του θέματος για την έκδοση σχετικής διορθωτικής Απόφασης 

Υπουργού». 
 

 

 
 

   

              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 

 

         Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 

   Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 
 

  

                                                                                                                                          

 

 

                                    


