
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 15.5.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 7
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 69η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Κλαµπατσέα 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Α. Μπάνος (κωλυοµένου του τακτικού µέλους),  

Α. Ανδρουλιδάκη, Κ. Μωραΐτης,  ∆. Ξυνοµηλάκης 

(κωλυοµένου του τακτικού µέλους),    Α. Κατερίνη,     

 Ν. Φιντικάκης.   

    

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ   ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.10 του ν. 4495/2017 (167
    

Α΄/2017), 

«Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,  αυθαίρετων 

κατασκευών στο  συγκρότηµα του “Αρσακείου Μεγάρου“ , διατηρητέου κτιρίου  (ΦΕΚ 

314/∆΄/1984) και κτιρίου  χρήζοντος ειδικής προστασίας (ΦΕΚ 54/Β’/05.03.1952) και 

συγκεκριµένα,  στην Στοά του Βιβλίου και στο Θέατρο Τέχνης ‘Κάρολος Κουν’, 

φερόµενης ιδιοκτησίας της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, που βρίσκονται επί της οδού 

Πεσµαζόγλου αρ. 5 στο Ο.Τ. 66013 του ∆ήµου Αθηναίων. 

 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από  10/5/2019 σχετική  µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων , γνωµοδοτεί  

οµόφωνα ότι συµφωνεί µε  «  Α. την έγκριση υπαγωγής της υπ’ αριθ. 10141539/25.01.2018 

αρχικής δήλωσης ένταξης  (τελευταία ενηµέρωση /01.11.2018) στις διατάξεις του άρθρου 

117, παρ.10 του ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου 

Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών στο  συγκρότηµα του 

“Αρσακείου Μεγάρου“ , διατηρητέου κτιρίου  (ΦΕΚ 314/∆΄/1984) και κτιρίου  χρήζοντος 

ειδικής προστασίας (ΦΕΚ 54/Β’/05.03.1952) και συγκεκριµένα,  στην Στοά του Βιβλίου και 

στο Θέατρο Τέχνης ‘Κάρολος Κουν’, φερόµενης ιδιοκτησίας της Φιλεκπαιδευτικής 

Εταιρείας, επί της οδού Πεσµαζόγλου αρ. 5 στο Ο.Τ. 66013 του ∆ήµου Αθηναίων και 

ειδικότερα: 

• κατεδάφιση του κινηµατοθεάτρου ‘Ορφέας’  και   



• κατασκευή της εµπορικής Στοάς (Στοά του Βιβλίου) η οποία κατασκευάστηκε στην 

θέση του “Ορφέα” και η οποία συνδέει την παλιά στοά του Αρσακείου µε την οδό 

Πεσµατζόγλου. 

και αναλυτικά ανά στάθµη ως εξής: 

 

ΥΠΟΓΕΙΟ  

- Επιφάνειες ως Υπέρβαση δόµησης Χώρου µε Μειωτικό Συντελεστή 0,50 & 

Υπέρβαση Κάλυψης (Εκτός Περιγράµµατος Ισογείου) - Χώρος 2 ∆ιαγράµµατος 

Κάλυψης (Χώρος Αίθουσας Τέχνης) – Επιφάνειας 205,20 τ.µ. 

- Επιφάνειες ως Υπέρβαση ∆όµησης Χώρου µε Μειωτικό Συντελεστή 0,30 

(Υπόγεια Καταστηµάτων) – Χώροι 3,4,5,6 ∆ιαγράµµατος Κάλυψης επιφάνειας 

452,60 τ.µ.  

- Επιφάνειες ως Υπέρβαση ∆όµησης Χώρου µε Μειωτικό Συντελεστή 0,50 

(Ανεξάρτητοι υπόγειοι χώροι) – Χώρος 7 (Γραφεία θεάτρου Τέχνης, Τουαλέτες 

Θεάτρου, Κλίµακα Εισόδου Θεάτρου),Χώρος 3 (Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις 

Θεάτρου, Τουαλέτες Ηθοποιών),Λοιπές επιφάνειες-Συνολικής επιφάνειας 

766,95 τ.µ. 

 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

- Επιφάνειες ως Υπέρβαση ∆όµησης Κύριου χώρου και Κάλυψης  - Χώρος 2 

∆ιαγράµµατος κάλυψης (Καταστήµατα Στοάς Βιβλίου & ∆ιάδροµοι) επιφάνειας 

1.052,15 τ.µ. 

- Επιφάνειες ως Υπέρβαση ∆όµησης Κύριου χώρου (Χωρίς Υπέρβαση Κάλυψης)  

- Χώρος 1 ∆ιαγράµµατος κάλυψης (Καταστήµατα Στοάς Βιβλίου & ∆ιάδροµοι, 

άνωθεν Θεάτρου Τέχνης ) επιφάνειας 445,35 τ.µ. 

 

 

 

 



 

 

∆ΩΜΑ 

- Υπέρβαση ∆όµησης Κύριου Χώρου (Κατάστηµα) επιφάνειας 351,80τ.µ. 

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

 

 

 

 

 

       

  Η    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


