
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 
ΑΘΗΝΑ                    : 13.2.2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 3η 
ΠΡΑΞΗ                    : 23η 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Κλαμπατσέα 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Μ. Πέππα   Α. Ξενάκης (κωλυομένου του τακτικού μέλους),     

Α. Βησσαράκης,   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 ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του 
Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών στο διατηρητέο 
κτίριο (ΦΕΚ 617/Δ/08.11.1980), που βρίσκεται επί των οδών Κυρρήστου 17 & Ερεχθέως 6 
στην περιοχή “Πλάκα”, στο  Ο.Τ 60057, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου 
Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία κ.κ. Πορτοκαλάκη Άννας και Ηλία, Κουταλά Γεώργιου 
και Εμμανουήλ, Χαχαριδάκη Αναστασίας και Γεωργίου, Ασουμανάκη Μαρίας, Εμμανουήλ, 
Στεφανίας, Φώτη και Γεωργίου και Αποστολάκη Φώτη και Νικολάου. 

 
 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 24/1/2019 σχετική με το θέμα εισήγηση της 
Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων  γνωμοδοτεί  κατά 
πλειοψηφία ότι συμφωνεί με « Α.   την κατ΄ αρχήν έγκριση υπαγωγής της υπ’αριθ. 
3746304/02.05.2017 αρχικής δήλωσης ένταξης στον Ν. 4178/2013 ως ίσχυε, στις διατάξεις 
του  ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις», των αυθαίρετων κατασκευών, στο διατηρητέο κτίριο (ΦΕΚ 
617/Δ/08.11.1980) - ( κτίριο Ι και κτίριο ΙΙ), που  βρίσκεται επί των οδών Κυρρήστου 17 & 
Ερεχθέως 6 στην περιοχή Πλάκα, στο  Ο.Τ 60057, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου 
του Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως συνιδιοκτησία κκ Πορτοκαλάκη Άννας και Ηλία, 
Κουταλά Γεώργιου και Εμμανουήλ, Χαχαριδάκη Αναστασίας και Γεωργίου, Ασουμανάκη 
Μαρίας, Εμμανουήλ, Στεφανίας, Φώτη και Γεωργίου και Αποστολάκη Φώτη και Νικολάου. 
   και συγκεκριμένα τα εξής:  
 
Στο ΚΤΙΡΙΟ Ι: 

 Διαφορετική διαμερισμάτωση στο ισόγειο με χρήση καταστήματα και στοιχεία Ι3, Ι4 
και Ι5. 

 Αλλαγή εσωτερικής διαρρύθμισης στον Α΄ όροφο με χρήση κατοικίας  
( Α1). 

 Προσθήκη κατ΄ επέκταση κύριου χώρου στον Β΄ όροφο επιφανείας 13,85τ.μ. και 
αλλαγή κλίσης στέγης στην προσθήκη κατ΄ επέκταση του Β΄ ορόφου με κατώτερο 



ύψος 2,35μ 
 
 Στο ΚΤΙΡΙΟ ΙΙ: 
 Κατασκευή υπογείου  επιφανείας 90,80τ.μ. με βοηθητική χρήση.  
 Αλλαγή διαμερισμάτωσης στο ισόγειο σε Ι1 και Ι2. 
 Αλλαγή διαστάσεων και θέσης  κεντρικού κλιμακοστασίου και φωταγωγού. 
 Κατασκευή δύο W.C στο ισόγειο. 
 Κατασκευή δύο οπών στις πλάκες  στη στάθμη του  ισογείου και του Α΄ ορόφου. 
 Κατασκευή δύο αποθηκών στη στάθμη του δώματος επιφανείας ΑΠ1=3,05τ.μ. και 

ΑΠ2=12,50τ.μ 
 Κατασκευή απόληξης κλιμακοστασίου επιφανείας 7,75τ.μ. 

 
όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράμματα  που υποβλήθηκαν με ευθύνη του μηχανικού  
 
Β.  Την προσαρμογή  
 

 στο κτίριο Ι : με την αντικατάσταση των ανοιγμάτων της προσθήκης Β΄ ορόφου με 
νέα μεταλλικής κατασκευής και με χρωματική απόδοση των υαλοστασίων να 
εντάσσονται στον χρωματισμό της στέγης και με την κατάργηση του μικρού 
ανοίγματος στην πλάγια όψη, η οποία  θα επιχριστεί ώστε να εντάσσεται στον όγκο 
της στέγης. 

 
 Στο κτίριο ΙΙ: με την καθαίρεση – κατεδάφιση των δύο αποθηκών και 

αποκατάσταση του επιχρίσματος της απόληξης του κλιμακοστασίου ίδιας απόχρωσης 
με αυτή του κτιρίου,  
 

όπως φαίνονται στα συμπληρωματικά σχέδια που υποβλήθηκαν από τον μηχανικό του 
θέματος». 
 
Μειοψηφεί το μέλος Α. Ξενάκης και θεωρεί ότι το θέμα πρέπει να εξεταστεί  από την 
Εφορία Αρχαιοτήτων Αθηνών. 
 
 
 

 
 

  Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 
 
 
 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 
 
 
 


