
                                                                                                                             

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 12.3.2020 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 2
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 21η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

 

 

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ  

: 

 

 

 

 

: 

Ν. Μουκαζής, Ν. Γαλάνη,  Θ. Βλαχούλης,   Ν. Φιντικάκης  

(κωλυοµένου του τακτικού µέλους),     Κ. Πανηγύρης,  

 Ι. Βεντουράκης. 

 

 

Α. Σκάρλα (κωλυοµένης αυτής και της αναπληρώτριάς της), 

Α. Βησσαράκης (κωλυοµένου αυτού και της αναπληρώτριάς 

του). 

 

 

ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣ   ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Οριστική ή µη υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), «Έλεγχος και 

προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,  αυθαίρετων κατασκευών 

σε διατηρητέο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού Αχαρνών αρ. 106 (ΦΕΚ 

1168/∆΄/2.12.1987), στο Ο.Τ.77073,  του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου 

Αθηναίων, φερόµενου ως ιδιοκτησία του κ. Παγκάκη Γεωργίου. 

  

   

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 17/2/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων  γνωµοδοτεί 

οµόφωνα ότι συµφωνεί µε  «Α. την οριστική υπαγωγή της υπ’αριθ. 2931222/6.5.2015 

αρχικής δήλωσης ένταξης  στον ν.4178/2013 ως ίσχυε,  στις διατάξεις του ν. 4495/2017 

(167
 
Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες 

διατάξεις», των αυθαίρετων κατασκευών στο διατηρητέο κτίριο, που βρίσκεται επί της οδού 

Αχαρνών αρ. 106 (ΦΕΚ 1168/∆΄/2.12.1987), στο Ο.Τ.77073  του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενου ως ιδιοκτησία του κ. Παγκάκη Γεωργίου και 

συγκεκριµένα τα εξής: 

• στον ηµιώροφο (πατάρι) : επέκταση τµήµατος αυτού επιφανείας =11,27 τ.µ. µε 

κύρια χρήση 

 

 Β. Την έγκριση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών προσαρµογής  

• στο ισόγειο: του υλικού επικάλυψης WC (προσωπικού) επιφανείας=4,47 τ.µ. 

(βοηθητική χρήση) µε αντικατάσταση του στεγάστρου µε µεταλλική κατασκευή και 

επικάλυψη µε µονωτικά φύλλα πλήρωσης. 



• στην κύρια όψη : ενιαία χρωµατική απόδοση του επιχρίσµατος – ανοιχτή ώχρα – 

επαναφορά και αποκατάσταση  του ψευδοϊσόδοµου επιχρίσµατος και  αντικατάσταση 

του στεγάστρου µε νέο  κινητό στέγαστρο (τέντα υπόλευκου χρώµατος). 

 

όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα  που υποβλήθηκαν µε ευθύνη του µηχανικού 

και συνοδεύουν την παρούσα” 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                  

                         

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

                                                                         

                                                                                                                                                                

                                      

 

                                                                                                                           

  

 


