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ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Καθορισµός συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης στο διατηρητέο 

κτίριο επί της οδού Προδίκου αρ.3 στην περιοχή Μεταξουργείου στο Ο.Τ. 64069α, ∆ήµου 

Αθηναίων, φερόµενο ως ιδιοκτησία “ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ” .  

  

 

 

                                     ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

      Το  Συµβούλιο αφού έλαβε  υπόψη την από 10/6/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση      της   

 ∆/νσης  Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων  γνωµοδοτεί κατά 

πλειοψηφία ότι συµφωνεί µε «την έκδοση Υπουργικής Απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 6, παρ. 3.γ του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α) περί «Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού», 

για τον καθορισµό συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης, στο ακίνητο 

επί της οδού Προδίκου αρ.3, στο Ο.Τ.64069α  ∆ήµου Αθηναίων, µε το εξής περιεχόµενο: 

Α.  Στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Προδίκου αρ. 3, στο Ο.Τ. 64069α  ∆ήµου 

Αθηναίων, εντός του οποίου βρίσκεται κτίριο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο µε την 

υπ’αριθ. 41539/23.09.2011 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/07.11.2011), φεροµένης 

ιδιοκτησίας  “ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΒΕΕ”  επιτρέπονται τα εξής: 

� Αποκατάσταση των υφιστάµενων όψεων, διατηρώντας το κέλυφος και 

αναδεικνύοντας τα στοιχεία εκείνα που αποδίδουν ιδιαίτερο χαρακτήρα στο κτίριο.  

� Ενίσχυση του φέροντος οργανισµού και της υφιστάµενης τοιχοποιίας. 

� Αναδιάταξη στο εσωτερικό των ορόφων και διαµόρφωσή τους ώστε να 

εξασφαλίζονται χώροι κουζίνας και λουτρών που να εξυπηρετούν τις ανάγκες 

υγιεινής και τα σύγχρονα δεδοµένα για την σωστή λειτουργία µιας κατοικίας, µε 

τρόπο που δεν θα θίγεται ο φέρων οργανισµός. 

Κατάργηση υπάρχουσας κλίµακας προς τον Α’ όροφο και προσθήκη νέου 

στεγασµένου κλιµακοστασίου µε ανελκυστήρα, στην εσωτερική αυλή, αξιοποιώντας 

µέρος του υπόλοιπου συντελεστή κάλυψης του οικοπέδου, ώστε να εξασφαλίζεται η 

πρόσβαση στον Α’ και Β΄ όροφο. 



� Προσθήκη καθ’ ύψος Β’ Ορόφου σε υποχώρηση από την Ο.Γ. για τη δηµιουργία της 

τρίτης κατοικίας, που θα αναπτύσσεται διατηρώντας τη µορφή της υφιστάµενης 

στέγης, ώστε να διατηρείται η µορφή της υφιστάµενης όψης. 

� Αντικατάσταση της υπάρχουσας δίρριχτης στέγης µε νέα όµοια.  

 

Οι ανωτέρω όροι τίθενται µε γνώµονα την προστασία και ανάδειξη του διατηρητέου κτιρίου 

Β.     Όλες οι αιτούµενες επεµβάσεις, αποκατάστασης του διατηρητέου  κτιρίου, προσθήκης 

καθ’ ύψος, κατασκευής νέου στεγασµένου κλιµακοστασίου µε ανελκυστήρα (στην εσωτερική 

αυλή) και λοιπές οικοδοµικές εργασίες, θα γίνουν σύµφωνα µε την υποβληθείσα αρχιτεκτονική 

µελέτη, όπως περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση και φαίνεται στα διαγράµµατα που 

συνοδεύουν την παρούσα  αιτιολογική έκθεση και συγκεκριµένα: διάγραµµα δόµησης σε κλ. 

1/100, σχέδια κατόψεων, σχέδια τοµών και σχέδια όψεων και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα 

αυτής.  

 

Γ.    Η ορθή εφαρµογή των ρυθµίσεων που προβλέπονται από την παρούσα πραγµατοποιούνται 

κατά τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις. 

 

∆.   Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ’αριθ. 41539/23.09.2011 

Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 293/ΑΑΠ/07.11.2011),  χαρακτηρισµού του κτιρίου ως 

διατηρητέου» 

Μειοψηφεί το µέλος Ι. Καράνη  

   

                                                                                                            

           

 

  

 

 

 

 

     

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Α. ΜΠΕΣΣΑ 

                                                                      

                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                              

  

 


