
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 
ΑΘΗΝΑ                    : 13.2.2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 3η 
ΠΡΑΞΗ                    : 25η 
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 
Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορισμών δόμησης και χρήσης, στο 
διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Κυναιγείρου αρ. 6Α και Γερμανικού στην 
περιοχή Μεταξουργείου, στο Ο.Τ. 64021 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 
Δήμου Αθηναίων, φερομένου ως συνιδιοκτησία των κ.κ. Μιχαλόπουλου Νικολάου 
Μιχαλοπούλου – Βρεττάκου Παναγιώτας και Μιχαλοπούλου Περσεφόνης. 

 
 

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 « την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του  άρθρου 6, παρ. 3α και 3γ, του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) περί «Νέου Οικοδομικού 
Κανονισμού», για τον καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορισμών δόμησης 
και χρήσης στο διατηρητέο κτίριο επί των οδών Κυναιγείρου αρ. 6Α και Γερμανικού στην 
περιοχή Μεταξουργείου του Δήμου Αθηναίων, με το εξής περιεχόμενο: 
Α. Στο κτίριο το οποίο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο με την  υπ’ αριθ. 
14294/2824/12.05.1997 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 461/Δ΄/106.06.1997) και 
βρίσκεται επί των οδών Κυναιγείρου αρ. 6Α και Γερμανικού στην περιοχή Μεταξουργείου, 
στο Ο.Τ. 64021 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, φερομένου ως 
συνιδιοκτησία των κ.κ. Μιχαλόπουλου Νικολάου Μιχαλοπούλου – Βρεττάκου Παναγιώτας 
και Μιχαλοπούλου Περσεφόνης, επιτρέπονται τα εξής: 
Η προσθήκη κατ’ επέκταση του υπάρχοντος Α' ορόφου, σε επαφή με τη μεσοτοιχία, 
επιφανείας  4,56τ.μ.  
Προσθήκη κατ' επέκταση του υπάρχοντος δωματίου Α΄ορόφου, επιφανείας 8,93τ.μ.,  με 
κατασκευή υαλοστασίων και ελαφριά επικάλυψη, επί της οδού Κυναιγείρου.  
Β. Οι παραπάνω επεμβάσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές 
διατάξεις της περιοχής και σύμφωνα με τα οκτώ (8) διαγράμματα της αρχιτεκτονικής μελέτης 
που συνοδεύουν την παρούσα αιτιολογική έκθεση και συγκεκριμένα: ένα (1) διάγραμμα 
κάλυψης σε κλ. 1/100, τρεις (3) κατόψεις, δύο (2) τομές και δύο (2) όψεις, του κτιρίου,  σε 
κλ. 1/50 και  αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 



 

Γ. Επιτρέπεται για το υπόψη κτίριο,  η χρήση κατοικίας με χώρο εργασίας – εργαστηρίου   
Δ.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’αριθ. 
14294/2824/12.05.1997 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 461/Δ΄/106.06.1997) 
χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου.  
                                         

 
 

 
 

  Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 
 
 
 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 
 
 
 


