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Ν. Μουκαζής,    Θ. Γαλάνη,    Α. Σκάρλα,    Ι. Καράνη  

( κωλυοµένου του τακτικού µέλους),      Α. Βησσαράκης,  

Κ. Πανηγύρης, ∆. Ξυνοµηλάκης,  Ι. Βεντουράκης.   

 

   

  

ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Καθορισµός συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης σε διατηρητέο 

κτίριο επί των οδών Φερεκίδου  11 και Εµπεδοκλέους (Ο.Τ. 53078), στην περιοχή Μετς-

Παγκρατίου του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας «Π.ΡΗΓΑΣ-Π.ΤΟΥΝΤΑ Ε.Ε.»  

  

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από  28/8/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης  Αρχιτεκτονικής  Οικοδοµικών  Κανονισµών &  Αδειοδοτήσεων   γνωµοδοτεί 

οµόφωνα ότι συµφωνεί µε «την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ - ΦΕΚ79/Α/9.4.2012), για τον καθορισµό 

συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης στο διατηρητέο κτίριο επί των 

οδών Φερεκίδου 11 και Εµπεδοκλέους, στην περιοχή Μετς-Παγκρατίου του ∆ήµου 

Αθηναίων (Ν. Αττικής), µε το εξής περιεχόµενο: 

 

1. Στο διατηρητέο κτίριο επί των οδών Φερεκίδου 11 και Εµπεδοκλέους (Ο.Τ. 53078), στην 

περιοχή Μετς-Παγκρατίου του ∆ήµου Αθηναίων (Ν. Αττικής), το οποίο έχει χαρακτηριστεί 

ως διατηρητέο µε την υπ’αρ. 13335/2839/25.5.2000 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 393/∆/3.7.2000), 

φερόµενης ιδιοκτησίας «Π.ΡΗΓΑΣ-Π.ΤΟΥΝΤΑ Ε.Ε.», επιτρέπονται τα εξής  : 

α) Η επισκευή και η αποκατάστασή του,  

β) Εσωτερικές διαρρυθµίσεις για τη νέα λειτουργία,   

γ) Η ενίσχυση του φέροντα οργανισµού του διατηρητέου κτιρίου,  

δ) Η δηµιουργία νέου µεταλλικού φ.ο.,  

ε) Προσθήκη κατ’ επέκταση τµήµατος β’ ορόφου µε διατήρηση του υφιστάµενου ύψους,   

στ) Η αλλαγή χρήσης σε επιπλωµένα διαµερίσµατα 

2. Οι ανωτέρω προβλεπόµενες εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του διατηρητέου 

κτιρίου, εσωτερικών διαρρυθµίσεων, ενίσχυσης φ.ο., δηµιουργίας νέου φ.ο., καθώς και 

προσθήκης κατ’ επέκταση τµήµατος β’ ορόφου, γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

πολεοδοµικές διατάξεις, όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και φαίνονται στα εννέα 

(9) διαγράµµατα που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής 

[(1) διάγραµµα δόµησης σε κλ.1 : 100, κατόψεις (4), τοµές (2), όψεις (2), σε κλ.1 :50)]   

 



3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’αρ. 13335/2839/25.5.2000 

Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 393/∆/3.7.2000) χαρακτηρισµού του κτιρίου ως διατηρητέου».                                                                                                    
 

      

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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