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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

   

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ 

: 

 

 

 

: 

 

 

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

Δ. Ξυνομηλάκης, Α. Τέλλιος (κωλυομένου του τακτικού 

μέλους), Ι. Βεντουράκης 

  

Ι. Καράνη (κωλυομένης αυτής και του αναπληρωτή της) 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117 παρ.1 του ν.4495/17, αυθαιρέτων 

κατασκευών και χρήσεων σε διατηρητέο κτίριο στο Δήμο Αθηναίων επί της οδού 

Μασσαλίας 18 & Καπλανών, φερόμενης ιδιοκτησίας κ.κ. Αυγουστινιάτου Κλέωνος και 

Χαράλαμπου. 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 11/7/2022 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.4495/17, 

των αυθαιρέτων κατασκευών και χρήσεων στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού  Μασσαλίας 18 

& Καπλανών στο Δήμο Αθηναίων, φερόμενης ιδιοκτησίας  κ.κ. Αυγουστινιάτου Κλέωνος και 

Χαράλαμπου, όπως περιγράφονται στην με Α/Α 12971889 δήλωση υπαγωγής και ειδικότερα 

τις εξής: 

 

1. Διαφορετική διαμερισμάτωση υπογείου με διαμόρφωση ενιαίου χώρου αποθήκης 

Ε=12,00τμ & απομείωση επιφάνειας κλιμ/σίου αποκλ. χρήσης υπογείου. 

-Συνένωση των με αρ. 2 και 3 αποθηκών επιφάνειας 3,50 τ.μ. έκαστη με χώρο κεντρικού 

κλιμακοστασίου επιφάνειας 5 τ.μ. για τη δημιουργία μίας αποθήκης 12 τ.μ. 

-Συνένωση της με αρ. 3 αποθήκης επιφάνειας 3,5 τ.μ., του πλατύσκαλου κεντρικού 

κλιμακοστασίου επιφάνειας 4,20 με την οριζόντια ιδιοκτησία Υ1 επιφάνειας 114,30 τ.μ. σε 

μια ενιαία ιδιοκτησία με χρήση γραφείου κι επιφάνειας 122 τ.μ. 

 

2. Αλλαγή χρήσης χώρων κατοικίας υπογείου & κατοικίας ισογείου σε χώρους γραφείων. 

 

3. Τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας στον ακάλυπτο χώρο (φωταγωγό) του ισογείου. 

 

4. Αλλαγή χρήσης βοηθητικών χώρων υπογείου σε χώρο γραφείων ήτοι μιας αποθήκης και 

τμήματος κλιμ/σίου αποκλειστικής χρήσης υπογείου. 



-Αλλαγή χρήσης της με αριθμό 3 αποθήκης επιφάνειας 3.50 τ.μ (βοηθητικός χώρος) σε 

χώρο κυρίας χρήσης (Γραφείο) 

-Αλλαγή χρήσης του πλατύσκαλου κεντρικού κλιμακοστάσιου επιφάνειας 4.20 τ.μ 

(βοηθητική χρήση) από Υπόγειο προς Ισόγειο αποκλειστικής χρήσης Υπογείου σε χώρο 

κυρίας χρήσης (Γραφείο)».  

 

                                                                 

                                                                 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

          Η Αν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

      Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                 Ε. ΤΣΟΥΠΡΟΥ 

                                    

.   


