
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 18.12.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 12
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 151η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 

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

Α. Ανδρουλιδάκη, ∆. Ξυνοµηλάκης (κωλυοµένου του 

τακτικού µέλους),  Α. Κατερίνη,    Ν. Φιντικάκης      

 

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

του)  

 

 

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Καθορισµός συµπληρωµατικών  ειδικών όρων  και  περιορισµών  δόµησης  σε ακίνητο που 

περιλαµβάνει διατηρητέα  όψη  επί  της  οδού  Αγησιλάου  67   ( Ο.Τ.57
Α
 / περιοχή 64),   στο  

Μεταξουργείο του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενο ως συνιδιοκτησία κ.κ. Λεωνίδα Αλεβαντή 

και Tara Lee Gauthier. 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

  Στη  συνεδρίαση  του  Συµβουλίου  παρευρέθηκε  η κ. ∆ηµούδη µηχανικός. 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 9.12.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

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

παρευρισκόµενη γνωµοδοτεί κατά πλειοψηφία  οτι συµφωνεί µε «την έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4067/12 (ΝΟΚ - 

ΦΕΚ79/Α/9.4.2012), για τον καθορισµό συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών 

δόµησης στο κτίριο µε διατηρητέα όψη επί της οδού Αγησιλάου 67 (Ο.Τ. 64057
Α
), στην περιοχή 

του Μεταξουργείου,  του ∆ήµου Αθηναίων (Ν. Αττικής), µε το εξής περιεχόµενο: 

1. Στο ακίνητο επί της οδού Αγησιλάου 67 (Ο.Τ. 64057
Α
), στην περιοχή του Μεταξουργείου του 

∆ήµου Αθηναίων (Ν. Αττικής), του οποίου η όψη έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, µε την 

υπ’αρ. 7863/1383/30.1.1997 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 267/∆/7.4.1997), φερόµενο ως συνιδιοκτησία 

κ.κ. Λεωνίδα Αλεβαντή και Tara Lee Gauthier, επιτρέπονται τα εξής  : 

 

α) Η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και µορφολογικών στοιχείων της διατηρητέας όψης 

του κτιρίου επί της οδού Αγησιλάου 

β) Η ενίσχυση του φέροντα οργανισµού της όψης στο εσωτερικό, καθώς και η δηµιουργία νέου 

φ.ο. κτιρίου 

γ) Εσωτερική αναδιάταξη των χώρων του κτιρίου  

δ) Προσθήκη α΄ ορόφου στο αρχικό περίγραµµα του υφιστάµενου κτιρίου 

2. Οι ανωτέρω προβλεπόµενες εργασίες αποκατάστασης, ενίσχυσης φ.ο., προθήκης νέου 

τµήµατος του κτιρίου και λοιπές οικοδοµικές εργασίες γίνονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

πολεοδοµικές διατάξεις,  όπως περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και φαίνονται στα 

διαγράµµατα που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής [(1) 



διάγραµµα κάλυψης σε κλ.1 : 100, κατόψεις (2), τοµές – οψοτοµές (1), πρόσοψη (1), σε κλ.1 

:50)   

3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις τη υπ’αρ. 7863/1383/30.1.1997 Υπ. 

Απόφασης (ΦΕΚ 267/∆/7.4.1997) χαρακτηρισµού της όψης ως διατηρητέας».      

Μειοψηφούν τα µέλη Α. Ανδρουλιδάκη και ∆. Ξυνοµηλάκης οι οποίοι θα περίµεναν µια 

καλύτερη προσαρµογή, µε την έννοια της πιο έντονης διαφοροποίησης του υπάρχοντος 

κτιρίου µε το παλιό.                                                                                                

 

 

 

 

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 


