
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 18.12.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 12
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 134η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 

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

Α. Βησσαράκης,   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,  περιορισµών δόµησης και χρήσης, στο 

διατηρητέο κτίριο, επί  της οδού  Εµµανουήλ Μπενάκη αρ. 48, στο Ο.Τ. 71028 του ∆ήµου 

Αθηναίων (ΦΕΚ 1196/∆/1994), φεροµένης ιδιοκτησίας της Εταιρείας  “DELENCO 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΚΕ”. 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθηκε ο κ. Ξυνοµηλάκης ∆. µελετητής. 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 6.12.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

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

παρευρισκόµενο, γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι συµφωνεί µε «την έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3.γ του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α) περί 

«Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού», για τον καθορισµό συµπληρωµατικών ειδικών όρων, 

περιορισµών δόµησης  και χρήσης, στο ακίνητο επί της οδού Εµµανουήλ Μπενάκη αρ 45, 

στην Αθήνα, µε το εξής περιεχόµενο: 

Α.  Στο ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Εµµανουήλ Μπενάκη αρ 45, στο Ο.Τ. 71028 του 

∆ήµου Αθηναίων  και περιλαµβάνει διατηρητέο κτίριο, το οποίο χαρακτηρίστηκε ως 

διατηρητέο, µε την υπ’αριθ. 90596/6677/25.10.1994 Υ.Α. (∆΄1196), φεροµένης ιδιοκτησίας 

της Εταιρείας « DELENCO ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΚΕ», επιτρέπονται τα εξής: 

� Αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και µορφολογικών στοιχείων της  κύριας 

όψης επί της οδού Εµµανουήλ Μπενάκη µε ανακατασκευή των κουφωµάτων 

στην αρχική τους µορφή. 

� ∆ηµιουργία νέας διαρρύθµισης των χώρων , σε όλα τα επίπεδα του κτιρίου. 

� Εναρµόνιση της µικρής προσθήκης σε υποχώρηση στο δώµα µε την κύρια όψη 

του κτιρίου. 



� Επιτρέπεται η χρήση του ισογείου µε πατάρι και υπόγειο  ως «Κατάστηµα 

Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος» ( ΚΥΕ). 

 Β.  Όλες οι επιτρεπόµενες  εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του κτιρίου, προσθήκης 

καθ’ύψος και λοιπές οικοδοµικές εργασίες, θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε την τεχνική 

έκθεση και τα δώδεκα (12) διαγράµµατα της αρχιτεκτονικής µελέτης – ένα (1) διάγραµµα 

δόµησης σε κλίµακα 1/100, επτά (7) σχέδια κατόψεων, δύο (2) σχέδια τοµών και δύο (2) 

σχέδια όψεων, σε κλίµακα 1/50, τα οποία συνοδεύουν την παρούσα αιτιολογική έκθεση και 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

        Γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα  στην υπ’αριθ. 

90596/6677/25.10.1994 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1196/∆/17.11.1994), µε την οποία το 

κτίριο του θέµατος χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο».  

 

 

                                                                                                                                                                                 

                                       

 

  

 

 

                                                                                                                                             

                   Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


