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ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ 
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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 ΠΑΤΡΕΩΝ 
Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1 του ν.4495/17, αυθαιρέτων κατασκευών και 
χρήσεων σε διατηρητέο κτίριο στον Δήμο Πατρέων [ν. Αχαΐας] επί της οδού Παλαιών Πατρών 
Γερμανού 6 (Ο.Τ. 461), φερόμενης ιδιοκτησίας Ευστάθιου, Βασιλείου, Μαρίας και Ιωάννας 
Τουλιάτου (κληρονόμοι Χριστόδουλου Τουλιάτου).  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 14/7/2022 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων γνωμοδοτεί  

ομόφωνα υπέρ «της έγκρισης υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 117 του ν.4495/17, των 

αυθαίρετων κατασκευών στο διατηρητέο κτίριο στον Δήμο Πατρέων [ν. Αχαΐας] επί της οδού 

Παλαιών Πατρών Γερμανού 6 (Ο.Τ. 461), φερόμενης ιδιοκτησίας Ευστάθιου, Βασιλείου, 

Μαρίας και Ιωάννας Τουλιάτου (κληρονόμοι Χριστόδουλου Τουλιάτου), όπως περιγράφονται 

στη με Α/Α 11855270 δήλωση υπαγωγής και ειδικότερα: 

1. Της προσθήκης κατ’ επέκταση 22.82m2 με χρήση καταστήματος (παρασκευαστήριο) 

(Φ.Κ.#2) και της καθαίρεσης εξωτερικής μεταλλικής κλίμακας (προς κατεδάφιση) 

(Φ.Κ.#8), στο ισόγειο. 

2. Της καθαίρεσης του εσωτερικού παταριού 60.21m2 και του μεταλλικού 

κλιμακοστάσιου επικοινωνίας με το ισόγειο 4.63m2 (προς κατεδάφιση) (Φ.Κ.#6, #7).  

3. Της υπέρβαση ύψους από 0.50m μέχρι 1.20m (Φ.Κ.#4) και της καθαίρεσης εξωτερικής 

μεταλλικής κλίμακας (προς κατεδάφιση) (Φ.Κ.#8), στον όροφο. 

4. Της κατασκευής σοφίτας 86.95m2 εντός όγκου (Φ.Κ.#3), στη στέγη. 

5. Τις λοιπές παραβάσεις: αλλαγή χρήσης από κατοικία σε κατάστημα (Φ.Κ.#9), 

κατασκευή φέροντος οργανισμού εσωτερικά του κελύφους του κτιρίου  (Φ.Κ.#1), 

κατασκευή μάντρας ακαλύπτου (Φ.Κ.#5).  

 

με τον όρο: 

  

1. Της επιβολής εργασιών προσαρμογής για την προστασία της μορφολογίας του 

διατηρητέου κτιρίου και τη συμμόρφωση στο περιεχόμενο της με αριθμ. 2983/2002 

απόφασης του ΣτΕ, οι οποίες αφορούν σε:  

• Εσωτερικές διαρρυθμίσεις για δημιουργία μη προσβάσιμων χώρων εντός της 

στέγης, ώστε η σοφίτα να μην υπερβαίνει το 50% της επιφάνειας του υποκείμενου 

ορόφου.  



• Διάνοιξη εσωτερικού φωταγωγού στη στάθμη του ορόφου και της στέγης. 

•  Αλλαγή των διαστάσεων του ανοίγματος που έχει μετατραπεί σε πόρτα στην πίσω 

όψη στη στάθμη της σοφίτας, σύμφωνα με την τυπολογία και τις αναλογίες των 

υπόλοιπων ανοιγμάτων,  

όπως απεικονίζονται στα από ΜΑΪΟ 2022 σχέδια «Κατόψεις», «Τομές», «Όψεις» της 

πρότασης των μελετητών και συνοδεύουν την εισήγηση».   
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          Η Αν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

      Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                 Ε. ΤΣΟΥΠΡΟΥ 
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