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

( κωλυοµένου του τακτικού µέλους),     Α. Βησσαράκης,   

∆. Ξυνοµηλάκης,   Μ. Κατσαρός (κωλυοµένου του τακτικού 

µέλους),   Ι. Βεντουράκης .   

  

 

  

ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 

Χαρακτηρισµός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Μπότσαρη 95, στο 

Ο.Τ. 149, του ∆ήµου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και καθορισµός ειδικών όρων 

και περιορισµών δόµησης αυτού, φερόµενο ως ιδιοκτησία κ. Παναγιώτας Αϋφαντή. 

 

 

                                     ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

Το  Συµβούλιο αφού έλαβε  υπόψη την από 12/6/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση  της 

∆/νσης  Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων  γνωµοδοτεί 

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

άρθρου 6, παρ. 3α του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) περί «Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού», για 

τον χαρακτηρισµό ως διατηρητέου του κτιρίου που βρίσκεται που βρίσκεται επί της οδού 

Μπότσαρη 95, στο Ο.Τ. 149, του ∆ήµου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και καθορισµός 

ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης αυτού, φερόµενο ως ιδιοκτησία κ. Παναγιώτας 

Αυφαντή, µε το εξής περιεχόµενο: 

 

      Α. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Μπότσαρη 95, στο 

Ο.Τ. 149, του ∆ήµου Ναυπακτίας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και καθορισµός ειδικών όρων 

και περιορισµών δόµησης αυτού, φερόµενο ως ιδιοκτησία κ. Παναγιώτας Αυφαντή, όπως 

φαίνεται σηµειωµένο στο συνηµµένο τοπογραφικό διάγραµµα σε κλ. 1/100 που συνοδεύει 

την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 

 

• Ως διατηρητέο κτίριο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτίριο καθώς και οι εναρµονιζόµενες 

µε αυτό µεταγενέστερες προσθήκες.  

 

• Στο χαρακτηριζόµενο ως διατηρητέο κτίριο, απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση 

ή καταστροφή των επί µέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσµητικών 

στοιχείων του. 

 

• Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του 

φέροντα οργανισµού  καθώς και επεµβάσεις για λόγους λειτουργικούς του 

διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του και 

δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία του. 

 



• ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφηµίσεων. Επιτρέπεται 

µόνο η τοποθέτηση επιγραφών µικρών διαστάσεων που πληροφορούν για την χρήση  

των χώρων του κτιρίου.  

 

• Αιτήσεις για προσθήκες  στο διατηρητέο κτίριο ή αντικατάσταση του φέροντος 

οργανισµού του κτιρίου, αποστέλλονται από το αρµόδιο Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής 

στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ µε γνώµη του Σ.Α.Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ για ειδική  

ρύθµιση σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.3γ του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 

79/Α/9.4.2012), εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το 

περιβάλλει. 

 

• Για οποιαδήποτε επέµβαση στο εξωτερικό και  εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου 

όπως και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται  έγκριση του αρµοδίου 

Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α. Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ)». 
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