
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 
ΑΘΗΝΑ                    : 13.2.2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 3η 
ΠΡΑΞΗ                    : 26η 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Κλαμπατσέα 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Μ. Πέππα   Α. Ξενάκης (κωλυομένου του τακτικού μέλους),     

Δ. Ξυνομηλάκης (κωλυομένου του τακτικού μέλους),   
Α. Κατερίνη,  Ν. Φιντικάκης.   
 

ΑΠΟΝΤΑ  ΜΕΛΗ : Α. Αλεφάντη (κωλυομένης αυτής και του αναπληρωτή της), 
Κ. Μωραΐτης  (κωλυομένου αυτού και της αναπληρώτριάς 
του) 

 
 
 
ΘΕΜΑ :  ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ 
Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία 
του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται 
στην πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 10 στη Νεάπολη, στο Ο.Τ. 15 του Δήμου Αγ. 
Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (ΦΕΚ 575/Δ/11-6-2003), φερόμενου ως 
ιδιοκτησία του Μιχάκη Γεωργίου. 
 

 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 

   
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 8/2/2019 σχετική με το θέμα εισήγηση της Δ/νσης 
Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων  γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι  
συμφωνεί με  «Α. την κατ’ αρχήν έγκριση υπαγωγής της υπ’αριθ. 10649148/06.11.2018 
αρχικής δήλωσης ένταξης,(τελευταία ενημέρωση 18.09.2018) στις διατάξεις του άρθρου 117, 
παρ.1 του  ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις» των αυθαίρετων κατασκευών, στο διατηρητέο κτίριο ,που  βρίσκεται στην 
πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου 10 στη Νεάπολη, στο Ο.Τ. 15 του Δήμου Αγ. Νικολάου της 
Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου (ΦΕΚ 575/Δ/11-6-2003), φερόμενου ως ιδιοκτησία του 
Μιχάκη Γεωργίου   και συγκεκριμένα τα εξής: 

 Προσθήκη κατ’ επέκταση ισόγειου τμήματος του κτιρίου επιφανείας 18,59τ.μ. = 10% 
συνολικής δόμησης του κτιρίου  (185,90τ.μ.) 

 
 Την αντικατάσταση κουφωμάτων (από ξύλινα σε αλουμινίου) στο ίδιο άνοιγμα της 

πρόσοψης του κτιρίου.  
 
Β.  Την προσαρμογή: 

- του πίσω τμήματος του οικοπέδου με την καθαίρεση – κατεδάφιση του αυθαίρετου 
βοηθητικού κτίσματος στον ακάλυπτο υπ’αριθ. 3 με στοιχεία Κ6,Κ7,Κ8,Κ16 
επιφανείας 7,80 τ.μ. και  



- στον Α΄όροφο με την καθαίρεση του τμήματος κατ’επέκταση αυτού  με αριθ. 4 με 
στοιχεία Κ2,Κ15,Κ13,Κ14 επιφάνειας 1,45 τ.μ.   

- αποκατάσταση των επιχρισμάτων όπου απαιτείται και 
- την αφαίρεση των τεντών στην πρόσοψη του κτιρίου. 

όπως φαίνονται  στα αντίστοιχα διαγράμματα  που υποβλήθηκαν με ευθύνη του μηχανικού». 

 
 
 

 
 

 

 
  Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 
 
 
 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 
 
 
 


