
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 
ΑΘΗΝΑ                    : 16.01.2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 1η 
ΠΡΑΞΗ                    : 5η 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Κλαμπατσέα 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Α. Αλεφάντη,  Μ. Πέππα,  Α. Ανδρουλιδάκη, 

Δ. Ξυνομηλάκης (κωλυομένου του τακτικού μέλους),   
Α. Κατερίνη,   Ν. Φιντικάκης  .  
 

ΑΠΟΝ  ΜΕΛΟΣ : Κ. Μωραΐτης (κωλυομένου αυτού και της αναπληρώτριάς 
του) 

 
 
ΘΕΜΑ :  ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης και χρήσης               
σε τμήμα ισογείου του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Πανδρόσου, Αιόλου 9 και 
Μητροπόλεως 57 (πλατεία Δημοπρατηρίου) του Δήμου Αθηναίων (Ο.Τ. 13 / περιοχή 60), 
φερόμενο ως ιδιοκτησία  «ΕΜΜ.ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»  
 
 
 
 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
 
 

 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 11/1/2019 σχετική με το θέμα εισήγηση της 
Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων γνωμοδοτεί 
ομόφωνα ότι συμφωνεί με  «την έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό 
συμπληρωματικών ειδικών όρων,  περιορισμών δόμησης και χρήσης στο διατηρητέο κτίριο 
που βρίσκεται επί των οδών Πανδρόσου,  Αιόλου 9 και Μητροπόλεως 57 (πλατεία 
Δημοπρατηρίου), στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Αθηναίων (Ο.Τ. 60013), σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν.4067/2012 ως εξής :  
 
Α. Στο ισόγειο κατάστημα του διατηρητέου κτιρίου με πρόσωπο επί των οδών Αιόλου 9 και 
Μητροπόλεως 57 (πλατεία Δημοπρατηρίου), φερόμενης ιδιοκτησίας 
«ΕΜΜ.ΑΜΟΥΡΓΙΑΝΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.», στην περιοχή Πλάκα του Δήμου Αθηναίων, το οποίο 
έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο με την υπ’αρ. 95888/7091/25.11.1992  Απόφαση 
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 79/Δ/9.2.1993) και το οποίο λειτουργεί ως καφενείο 
(παραδοσιακό), επιτρέπεται πρόσθετα η χρήση του ζαχαροπλαστείου.  
 
Β. Σε περίπτωση εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων ψύξης – θέρμανσης, κλιματισμού - 
εξαερισμού, απαγωγής των αερίων ρύπων του παρασκευαστηρίου για την εξυπηρέτηση της 
νέας χρήσης, αυτά θα πρέπει να μην είναι ορατά από τον κοινόχρηστο χώρο και με τρόπο, 
ώστε να μην αλλοιώνεται ή να θίγεται η μορφολογία του διατηρητέου κτιρίου και εν γένει της 
περιοχής της Πλάκας. Οι κατασκευές των ως άνω συστημάτων να μην υπερβαίνουν το ύψος 
του κτιρίου.  
 



Γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της υπ’αρ. 95888/7091/25.11.1992  
Απόφασης Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 79/Δ/9.2.1993) χαρακτηρισμού του κτιρίου ως 
διατηρητέου».  
 
 

 

                                        
 

   
Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 

Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 
 
 
 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 
 
 
 
 


