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ΑΘΗΝΑ                    : 15.5.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 7
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 71η 

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.1 του ν. 4495/2017 (167
    

Α΄/2017), 

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

αυθαίρετων κατασκευών διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Ιπποκράτους 

αρ. 45, (ΦΕΚ 1013/∆΄/1992) στο Ο.Τ. 61/71 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 

∆ήµου Αθηναίων, φερόµενου ως  ιδιοκτησία κ. Παπανδρικοπούλου ∆ήµητρας. 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθηκε η κ. Λεβέντη µηχανικός. 

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

∆/νσης  Αρχιτεκτονικής  Οικοδοµικών  Κανονισµών  &  Αδειοδοτήσεων  και άκουσε   την  

παρευρισκόµενη,  γνωµοδοτεί  οµόφωνα ότι συµφωνεί µε  «  Α. την έγκριση υπαγωγής της 

υπ’ αριθ.10661264/14.11.2018 αρχική δήλωση ένταξης (τελευταία ενηµέρωση 

18.12.2018) στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), 

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

κατασκευών, στο διατηρητέο κτίριο, που βρίσκεται Επί της οδού Ιπποκράτους αρ. 45, (ΦΕΚ 

1013/∆΄/1992) στο Ο.Τ. 61/71 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Αθηναίων, 

φερόµενου ως  ιδιοκτησία κ. Παπανδρικοπούλου ∆ήµητρας και ειδικότερα: 

• εντός του όγκου: κατασκευή εσωτερικής µεταλλικής κλίµακας σύνδεση του ισογείου 

µε το υπόγειο και κατάργηση της αρχικής κλίµακας που βρισκόταν στην πίσω πλευρά του 

κτιρίου.  

•   διαφοροποιήσεις στην όψη: 

- αντικατάσταση ανοιγµάτων του ισογείου, µε υαλότουβλα.  

- αντικατάσταση του αρχικού φεγγίτη  από νέο του οποίου η µορφή δεν συνάδει µε τα στοιχεία 

της όψης. 

               Β. Την πρόταση προσαρµογής των αλλοιωµένων µορφολογικών στοιχείων της όψης 

καθώς και την προσαρµογή στο εσωτερικό του κτιρίου σύµφωνα µε την πρόταση 

αποκατάστασης στην αρχική τους µορφή, του µηχανικού του θέµατος  



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

Με την προϋπόθεση και τους όρους έγκρισης των αρµοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. 

 

 

 

 

 

       

  Η    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


