
                                                                                                                             

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 12.3.2020 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 2
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 23η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

 

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ  

: 

 

 

 

: 

Ν. Μουκαζής, Θ. Γαλάνη, Ε. Ρίγγα (κωλυοµένου του 

τακτικού µέλους), Θ. Βλαχούλης,   Ν. Φιντικάκης  

(κωλυοµένου του τακτικού µέλους),     Κ. Πανηγύρης,   

 Ι. Βεντουράκης. 

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», αυθαιρέτων 

κατασκευών σε τµήµα διατηρητέων κτιρίων επί των οδών α) Σαρρή 11 και Ρήγα 

Παλαµήδη  και  β) Ρήγα Παλαµήδη στο Ο.Τ. 32, στην περιοχή Ψυρρή, του ∆ήµου 

Αθηναίων, φερόµενο ως συνιδιοκτησία κας Μουτάφη – Ζαµπέτα Μαρίας και κας 

Μητροπία Ελένης και ως ιδιοκτησία κας Μουτάφη – Ζαµπέτα Μαρίας . 

 

 

    

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 25/2/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων  γνωµοδοτεί 

οµόφωνα οτι συµφωνεί µε  «την έγκριση της υπαγωγής των υπ’αρ. α/α  : α) 

10296222/19.4.2018 και β) 10314854/3.5.2018 αρχικές δηλώσεις ένταξης στις διατάξεις 

του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 

167/Α/2017) αυθαίρετων κατασκευών σε τµήµα διατηρητέων κτιρίων επί των οδών α) 

Σαρρή 11 και Ρήγα Παλαµήδη και β) Ρήγα Παλαµήδη (Ο.Τ. 32), στην περιοχή Ψυρρή, του 

∆ήµου Αθηναίων, φερόµενο ως συνιδιοκτησία κας Μουτάφη – Ζαµπέτα Μαρίας και κας 

Μητροπία Ελένης και ως ιδιοκτησία κας Μουτάφη – Ζαµπέτα Μαρίας  και συγκεκριµένα : 

 

α) Μετατροπή του ανοιχτού χώρου – διαδρόµου µεταξύ των κτιρίων Α και Β σε χώρο 

κυρίας χρήσης,   επιφάνειας 41,58 τ.µ. (<10% της συνολικής δόµησης), η κατασκευή 

κλίµακας από µπετόν αρµέ προς τον Α΄ όροφο και η κάλυψή του (το πρώτο τµήµα του από 

γυαλί µε µεταλλικό σκελετό, ενώ το δεύτερο τµήµα από µεταλλικά φύλλα λαµαρίνας µε 

σχέδιο και χρώµα κεραµιδιού µε µεταλλικό σκελετό),    

 

β) Κατασκευή χώρου κουζίνας στον α’ όροφο (κύριος χώρος), σε χώρο, όπου υπήρχαν 

αποχωρητήρια (βοηθητικός χώρος), επιφανείας 10,70 τ.µ.  



γ) Κατασκευή µεσοπατώµατος (βοηθητικός χώρος), επιφανείας  9,35 τ.µ., µεταξύ α’ 

ορόφου και στέγης, καθώς και κλίµακας πρόσβασης σε αυτό  

 

όπως φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια που υποβλήθηκαν µε ευθύνη µηχανικού και 

συνοδεύουν την παρούσα».                                                                       

                                                                                                                                                                                                

                            

      

 

 

     

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

                                                                         

                                                                                                                                  

                                      
 

                                                                                                                                            

  

 


