
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 
ΑΘΗΝΑ                    : 13.2.2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 3η 
ΠΡΑΞΗ                    : 27η 
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 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), 
«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,  
αυθαίρετων κατασκευών διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Αραχώβης αρ. 
43 (ΦΕΚ1196/Δ΄/1994), στην περιοχή Εξαρχείων, στο 71021 του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία  κου Τζούνου 
Χρήστου». 

 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 

   
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 8/2/2019 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων  γνωμοδοτεί κατά 

πλειοψηφία  ότι  συμφωνεί με «Α. την έγκριση υπαγωγής της υπ’ αριθ. 

10717565/14.12.2018 αρχικής δήλωσης ένταξης (τελευταία ενημέρωση 14.01.2019) στις 

διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία 

του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών, στο 

διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Αραχώβης αρ. 43, στην περιοχή Εξαρχείων, 

στο 71021 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αθηναίων και ειδικότερα: 

 μικρές αποκλίσεις στα περιγράμματα – επιφάνειες ορόφων [<5% (άρθρο 96)] 

 στο ισόγειο: προσθήκη κατ’ επέκταση: 4,10χ1,30=5,33τ.μ.<10% της συνολικής 

δόμησης του κτιρίου 

 κατάργηση  εξωτερικής κλίμακας (προς τον όροφο)  



 κατάργηση κυκλικής μεταλλικής κλίμακας που οδηγούσε από το δώμα (οροφή χώρων 

υγιεινής) στην οροφή ορόφου 

 στην εσωτερική όψη μικρές διαφοροποιήσεις: 

- έχουν καταργηθεί δύο (2) παράθυρα στον όροφο 

- έχουν κατασκευαστεί δύο (2) νέα παράθυρα στο υπόγειο 

- έχουν επενδυθεί τα υποστυλώματα με διακοσμητικά τούβλα, ομοίως και η 

επέκταση των 5,33τ.μ.  

- έχει καταργηθεί το δώμα στην οροφή ορόφου και η στέγαση όλου του κτιρίου 

είναι από κεραμίδια 

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

    
Μειοψηφεί το μέλος Α. Ξενάκης. 
 

 
 

 

 
  Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 
 
 
 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 
 
 
 


