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ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 7
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 68η 
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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Α. Μπάνος (κωλυοµένου του τακτικού µέλους),  

Α. Ανδρουλιδάκη, Κ. Μωραΐτης,  ∆. Ξυνοµηλάκης 

(κωλυοµένου του τακτικού µέλους),    Α. Κατερίνη,     

 Ν. Φιντικάκης.   

    

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ   ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Καθορισµός  συµπληρωµατικών ειδικών  όρων  και  περιορισµών δόµησης και χρήσης  

διατηρητέου κτιρίου (ΦΕΚ 651/∆/1993), επί  της οδού Ιπποκράτους 171 στην περιοχή 

“Νεάπολη”, στο Ο.Τ. 70079α , του ∆ήµου Αθηναίων  φεροµένου ως ιδιοκτησία  Μαρίας 

Τσίπρα. 

  

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 «την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του  

άρθρου 6, παρ. 3γ του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) περί «Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού», µε 

τον καθορισµό συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών και χρήσης δόµησης  του 

διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί  της οδού Ιπποκράτους 171 στην περιοχή Νεάπολη, 

στο Ο.Τ. 70079α , του ∆ήµου Αθηναίων  φεροµένου ως ιδιοκτησία  Μαρίας Τσίπρα   µε το 

εξής περιεχόµενο: 

 

A. Στο οικόπεδο του διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί  της οδού Ιπποκράτους 171 

στην περιοχή Νεάπολη, στο Ο.Τ. 70079α , του ∆ήµου Αθηναίων  φεροµένου ως 

ιδιοκτησία  Μαρίας Τσίπρα    

επιτρέπονται τα εξής: 

 

� Η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και µορφολογικών στοιχείων 

των όψεων του διατηρητέου κτιρίου  και η τοπική ενίσχυση 

διαφραγµάτων και οροφών υπογείου και ισογείου του διατηρητέου 

κτιρίου.  

� Η συντήρηση και αποκατάσταση όλων των δαπέδων του εσωτερικού 

του κτιρίου. 

� Η συµπλήρωση, η συντήρηση και αποκατάσταση του ξύλινου 

κλιµακοστασίου και του µεταλλικού κλιµακοστασίου στον ακάλυπτο 

χώρο.  



� Η ενοποίηση του ισογείου για χρήση κατοικίας. 

� Η σταθεροποίηση και ενίσχυση της πλάκας οροφής Α’ ορόφου ( 

αναστολή διάβρωσης      οπλισµού, επισκευή σκυροδέµατος). 

 

� Η κατασκευή έξι (6) υποστυλωµάτων οπλισµένου σκυροδέµατος στον 

υφιστάµενο φέροντα οργανισµό του διατηρητέου κτιρίου. 

� Η προσθήκη Β΄ ορόφου επιφανείας 97,25τ.µ. µε ηµιυπαίθριο χώρο 

επιφανείας 28,00τ.µ. 

� Ο νέος φέροντας οργανισµός µεταλλικής κατασκευής, οι τοιχοι 

πληρώσεις ξηράς δόµησης και το εξωτερικό επίχρισµα µε σύστηµα 

εξωτερικής θέρµανσης. 

� Η προσθήκη επιδαπέδιων κλιµατιστικών επί του ακινήτου µε 

εξωτερικές µονάδες, αφανείς επί του δώµατος. 

� Η µη εφαρµογή του ΚΕΝΑΚ σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 1,3,2 της 

υπ΄ αριθ. ∆ΕΠΕΑ/οικ. 78581/30-6-2017 κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Β.   Όλες οι αιτούµενες εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου,  η αναδιάταξη του εσωτερικού 

του µε νέο φέροντα οργανισµό από οπλισµένο σκυρόδεµα, η προσθήκη Β΄ ορόφου µε µεταλλικό 

φέροντα οργανισµό, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση και τα διαγράµµατα 

της  αρχιτεκτονικής µελέτης και φαίνονται στα εννέα (9) διαγράµµατα που συνοδεύουν την 

παρούσα  και συγκεκριµένα:  

διάγραµµα δόµησης σε κλ. 1/50, (5)κατόψεις, (1) οψοτοµή, (1) τοµή  και (1 )όψη σε κλ. 1/50 

και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής.  

 Γ.     Η ορθή εφαρµογή των ρυθµίσεων που προβλέπονται από την παρούσα 

πραγµατοποιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

∆.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ’ αριθ.  64926/3450/18-5-

1993 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ 651/14-6-1993)». 

      

  

 

 

 

       

  Η    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


