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Ε. Μπακογιάννης
Θ. Γαλάνη,
Α. Σκάρλα,
Ι. Καράνη ( κωλυοµένου του
τακτικού µέλους), Κ. Πανηγύρης, ∆. Ξυνοµηλάκης,
Ι. Βεντουράκης.

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ

:

Ν. Μουκαζής (κωλυοµένου αυτού και της αναπληρώτριάς
του), Α. Βησσαράκης (κωλυοµένου αυτού και της
αναπληρώτριάς του).

ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017),
«Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,
αυθαίρετων κατασκευών διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Βεϊκου αρ 33,
στο Κουκάκι, (ΦΕΚ 148/∆΄/29.03.1981), στο Ο.Τ. 36/55 του ∆ήµου Αθηναίων,
φερόµενης ιδιοκτησίας της Εταιρείας ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΣ-Σ. ΠΟΜΟΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε και µε
διακριτικό τίτλο "Ωδείο Μουσικής Πράξης" µε νόµιµους εκπροσώπους τους Σωτήριο
Ποµόνη και Σπυρίδωνα Καραµήτσο.
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 21/7/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση της
∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων
γνωµοδοτεί
οµόφωνα ότι συµφωνεί µε « Α. την έγκριση υπαγωγής της υπ’αριθ. 11261521/20.11.2019
αρχική δήλωση ένταξης (τελευταία ενηµέρωση 09.07.2020) στις διατάξεις του άρθρου 117,
παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών, στο διατηρητέο κτίριο, που
βρίσκεται επί της οδού Βεϊκου αρ 33, στο Κουκάκι, (ΦΕΚ 148/∆΄/29.03.1981), στο Ο.Τ.
36/55 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Αθηναίων και ειδικότερα:
α. Υπέρβαση δόµησης: ισόγειος βοηθητικός χώρος στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου,
επιφάνειας 43.10 τ.µ.
β. Πολεοδοµικές παραβάσεις
Εσωτερικές διαρρυθµίσεις των ορόφων
Ο χώρος (1824/91 οικ. άδεια) επιφάνειας 2.36 τ.µ. (µε χαµηλό ύψος) - περιλαµβάνει
τον λέβητα
Αντικατάσταση οροφής από ελενίτ, µε κεραµοσκεπή, στο κτίσµα του ακαλύπτου.

Μεταλλικός διάδροµος

σύνδεσης Α' ορόφου διατηρητέου κτηρίου και δώµατος

κτίσµατος ακαλύπτου
Τοποθέτηση πετασµάτων σκίασης άνωθεν τµήµατος του ακαλύπτου χώρου.
Τοποθέτηση µεταλλικής κλίµακας πρόσβασης σε βοηθ. χώρο παταριού.
Τροποποίηση πρόσοψης. Η τροποποίηση αυτή αφορά στην µετατροπή ενός
παραθύρου σε δίφυλλη θύρα
Τοποθέτηση σκιάστρου στην είσοδο από την οδό Βεϊκου.
όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα

που υποβλήθηκαν µε ευθύνη του

µηχανικού».
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