
                                                                                                                             

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 29.7.2020 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 9
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 103η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

: 

 

 

 

: 

 Θ. Γαλάνη,     Α. Σκάρλα,     Ι. Καράνη ( κωλυοµένου του 

τακτικού µέλους),   Κ. Πανηγύρης,   ∆. Ξυνοµηλάκης,   

Ι. Βεντουράκης.   

 

  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 στο  διατηρητέο κτίριο (ΦΕΚ1169/∆/2-12-1987), που βρίσκεται 

επί των οδών Αχαρνών 61 & Φερών 40  στο Ο.Τ. 77034, στην περιοχή Βικτώρια του 

∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας Α. Ν. Βυτινιώτης Ε.Ε 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 22/7/2020  σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων  γνωµοδοτεί οµόφωνα 

ότι συµφωνεί µε «την έγκριση υπαγωγής της υπ’ αριθ. 11077771/29.07.2019 αρχικής 

δήλωσης ένταξης  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 που έχουν πραγµατοποιηθεί στο διατηρητέο κτίριο επί των οδών Αχαρνών 61 & 

Φερών 40,στο Ο.Τ. 77034, στην περιοχή Βικτώρια του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης 

ιδιοκτησίας Α. Ν. Βυτινιώτης Ε.Ε και ειδικότερα: 

 

- Κατασκευή στο δώµα, κατ΄ επέκταση υπάρχοντος, επιφανείας Ε=7.03χ1.65= 

11.60τ.µ. < 10% της συνολικής δόµησης και µε στοιχεία (Π-Ρ-Σ-Υ-Π)  

- Ύψος υπογείου      4,10µ  

- Ύψος   ισογείου     4,30µ.  

- Ύψος  Α΄ ορόφου  4,90µ.  

- Ύψος  δώµατος      3,15µ.  

- Αλλαγές στην όψη του κτιρίου από την αυλή. 

1.Κατάργηση τµήµατος της εξωτερικής µεταλλικής σκάλας από το ισόγειο στον Α΄ 

όροφο. 

2.Κατάργηση πόρτας και σκάλας προς το υπόγειο, που βρισκόταν δίπλα από την 

µεταλλική  σκάλα. 



3.Αλλαγή  προσανατολισµού σκάλας από την αυλή προς την είσοδο του υπογείου. 

� Στις όψεις επί των οδών Αχαρνών και Φερών, κατάργηση τεσσάρων (4) παραθύρων 

υπογείου.  

όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα  που υποβλήθηκαν µε ευθύνη του µηχανικού» 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

              

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

                                                                      

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                              

 


