
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 18.12.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 12
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 140η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Ν. Μουκαζής, Ε. Χολέβα (κωλυοµένου του τακτικού µέλους),  

∆. Ξυνοµηλάκης (κωλυοµένου του τακτικού µέλους),   

 Α. Κατερίνη,    Ν. Φιντικάκης      

 

ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : Α. Aνδρουλιδάκη (κωλυοµένης αυτής και του αναπληρωτή 

της),  Κ. Μωραΐτης (κωλυοµένου αυτού και της 

αναπληρώτριάς του)  

 

 

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Καθορισµός συµπληρωµατικών ειδικών όρων  και  περιορισµών δόµησης και χρήσης  

διατηρητέου κτιρίου (ΦΕΚ 545/∆/1993), επί  της οδού Αγ. ∆ηµητρίου 17 στην περιοχή 

Ψυρρή, στο Ο.Τ. 65041 του ∆ήµου Αθηναίων,  φεροµένου ως ιδιοκτησία  Μπέρνχαρτ - 

∆ηµητρίου Κυρίτση . 

 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθησαν οι κ.κ. Πλατσούκας Χριστ.  και  

Παπανικολάου Σοφία , µηχανικοί. 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 11.12.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων, και άκουσε τους 

παρευρισκόµενους 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», για τον καθορισµό συµπληρωµατικών ειδικών όρων 

και περιορισµών δόµησης  στο ακίνητο που βρίσκεται επί  της οδού Αγ. ∆ηµητρίου 17, στην 

περιοχή Ψυρρή,  ∆ήµου Αθηναίων, µε το εξής περιεχόµενο: 

 

Α.   Στο ακίνητο που βρίσκεται επί  της οδού Αγ. ∆ηµητρίου 17, στην περιοχή Ψυρρή, στο 

Ο.Τ. 65041, του ∆ήµου Αθηναίων και περιλαµβάνει κτίριο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως 

διατηρητέο µε την υπ’ αριθ. 62869/3021/29-4-1993 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 

545/17-5-1993) φερόµενης ιδιοκτησίας  Μπέρνχαρτ - ∆ηµητρίου Κυρίτση   επιτρέπονται τα 

εξής: 

 



• Αποκατάσταση του κτιρίου,  όπως ορίζεται από το περίγραµµα του συνόλου των 

κυρίων χώρων του αρχικά υφιστάµενου κτίσµατος, χωρίς τις µεταγενέστερες πρόχειρες 

προσθήκες βοηθητικών χώρων. 

• Προσθήκη ορόφου σε εσοχή (στο υφιστάµενο δώµα). 

• Επιτρέπεται η χρήση κατοικίας σε όλο το κτίριο {µε εγκατάσταση των χώρων 

διηµέρευσης (κουζίνα-καθιστικά) στο ισόγειο και υπνοδωµάτια µε τους χώρους υγιεινής 

στους δύο άλλους ορόφους). 

• ∆ιατήρηση της υφιστάµενης µορφολογίας της πρόσοψης του κτιρίου ως εξής: 

-  ∆ιατήρηση στο ισόγειο της παλαιάς εισόδου και της µορφολογικά ενδιαφέρουσας 

σιδεριάς  στο υφιστάµενο άνοιγµα του καταστήµατος. 

-   ∆ιατήρηση των υφισταµένων ανοιγµάτων στην πρόσοψη του Α’ ορόφου. 

-  ∆ηµιουργία στεγασµένου χώρου στον Β’ όροφο, ανοικτού προς την πλαϊνή δυτική 

πλευρά, στο περίγραµµα του υφισταµένου δωµατίου του δώµατος.  

• ∆ιατήρηση της θέσης της εσωτερικής σκάλας (µε διατήρηση και του διασωθέντος 

µαρµάρινου πρώτου σκαλοπατιού) και επέκτασή της καθ’ ύψος µέχρι το  δώµα του Β’ 

ορόφου µε την δηµιουργία απόληξης σ’ αυτό. 

• ∆ηµιουργία ανοικτών στεγασµένων χώρων και στους τρεις ορόφους στην πίσω 

πλευρά του κτιρίου, χωρίς τις προδιαγραφές ηµιυπαιθρίων χώρων κατά ΝΟΚ (άρα 

εντός Σ.∆), για την επέκταση του ελεύθερου χώρου του κτιρίου.  

• Αντικατάσταση του επιχρίσµατος τύπου αρτιφισιέλ µε απλό τριπτό επίχρισµα.  

• ∆ιατήρηση του τοίχου της πρόσοψης και κάποιων καλά σωζόµενων τµηµάτων της 

υφιστάµενης εσωτερικής τοιχοποιίας και των µεσοτοιχιών µε τα γειτονικά οικόπεδα «µε 

εξαίρεση τµηµάτων των µεσοτοιχιών στον ακάλυπτο, των οποίων το άνω µέρος µπορεί 

να αποξηλωθεί για λόγους ασφαλείας, µέχρι το πολύ την στάθµη δαπέδου του α’ 

ορόφου»  

• Κατασκευή νέου φέροντα οργανισµού του κτιρίου, µεταλλικής κατασκευής.   

• Κατασκευή  µικρού ανελκυστήρα. στο εσωτερικό του κτιρίου. 

Β.   Όλες οι αιτούµενες εργασίες αποκατάστασης του κτιρίου,  αναδιάταξης του εσωτερικού 

του µε νέο φέροντα οργανισµό από µεταλλικό σκελετό, προσθήκης καθ’ ύψος ορόφου, εν 

εσοχή, στο δώµα, πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε την τεχνική έκθεση και φαίνονται στα 

τέσσερα (4) διαγράµµατα της αρχιτεκτονικής µελέτης, ήτοι: διάγραµµα δόµησης σε κλ. 

1/100, ένα (1) σχέδιο κατόψεων, ένα σχέδιο τοµών και ένα  (1 ) σχέδιο όψεων σε κλ. 1/50 

που συνοδεύουν την παρούσα  και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής, ήτοι:  



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.  62869/3021/29-4-

1993 Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε  (ΦΕΚ 545/17-5-1993).χαρακτηρισµού του κτιρίου ως 

διατηρητέου». 

 

    

                   Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                                         

                                      

 

  

                                                                                                                                            

  

 


