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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 ΦΙΛΟΘΕΗΣ - ΨΥΧΙΚΟΥ 

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε διατηρητέο 

κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 50, στην περιοχή του Παλαιού 

Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, ιδιοκτησίας της εταιρείας με επωνυμία  

«PERIANTH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ A.E.». 

  

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 20/7/2022 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων γνωμοδοτεί  

ομόφωνα υπέρ «της έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 

(εδάφιο γ) του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α), για τον καθορισμό συμπληρωματικών 

ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης σε διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της Λεωφόρου 

Δημοκρατίας 50, στην περιοχή του Παλαιού Ψυχικού του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού, 

φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας με επωνυμία «PERIANTH ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ 

A.E.», όπως απεικονίζεται στο τοπογραφικό διάγραμμα κλίμακας 1:200, με το εξής 

περιεχόμενο: 

 

1. Επιτρέπεται η αποκατάσταση, η αναδιαρρύθμιση, η στατική ενίσχυση, ο εκσυγχρονισμός 

των εγκαταστάσεων του διωρόφου πέτρινου κτιρίου με δώμα και στέγη, το οποίο έχει 

χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την υπ’ αρ. 9566/1839/05.04.2000 Απόφαση Υπουργού 

ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 235Δ/2000) "Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων εβδομήντα (70) κτιρίων 

που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου Παλαιού Ψυχικού και καθορισμός 

ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτών" (α/α ακινήτου: 32). 

 

2. Επιτρέπεται η προσθήκη δόμησης συνολικής επιφανείας 231,18 τ.μ. που θα αποτελέσει μαζί 

με το διατηρητέο μια ενιαία κατοικία, χωρίς να υπερβαίνει τα επιτρεπόμενα μεγέθη δόμησης 

και κάλυψης του ακινήτου, αποτελούμενη από προσθήκη καθ’ ύψος κτίσματος επιφάνειας 

58,00 τ.μ. και από προσθήκη κατ' επέκταση διωρόφου κτίσματος με υπόγειο, συνολικής 

επιφάνειας 392,24 τ.μ., εκ των οποίων επιφάνεια ανωδομής 173,18 τ.μ. που προσμετράται 

στη δόμηση και υπόγειο βοηθητικής χρήσης επιφανείας 219,06 τ.μ. που δεν προσμετράται στη 

δόμηση, για την εξασφάλιση των θέσεων στάθμευσης. 

 

3. Επιτρέπεται η κατασκευή στον περιβάλλοντα χώρο ανοικτής κολυμβητικής δεξαμενής. 



 

4. Επιτρέπεται η εξαίρεση από την εφαρμογή στο διατηρητέο υφιστάμενο κτίσμα, των 

ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 4 του 

ν.4122/2013 όπως ισχύει. 

 

5. Όλες οι παραπάνω ρυθμίσεις αποτυπώνονται στα 9 σχέδια κλίμακας 1:50 και το διάγραμμα 

κάλυψης κλίμακας 1:100 και 1:200 που συνοδεύουν την παρούσα. 

 

6. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’ αρ. 9566/1839/05.04.2000 

Απόφασης Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (ΦΕΚ 235 Δ) περί χαρακτηρισμού του κτιρίου ως 

διατηρητέου. 

 

 

 

 

                                                                                                                                    

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

          Η Αν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

      Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ                 Ε. ΤΣΟΥΠΡΟΥ 

                                    

.   


