
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 18.12.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 12
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 138η 

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 

Έγκριση αρχιτεκτονικής µελέτης, για αλλαγή χρήσης τµηµάτων  ακινήτου το οποίο 

περιλαµβάνει διατηρητέο κτίριο , επί των οδών Ερµού αρ 66 και Αγ. Ειρήνης αρ.7 , στο 

Ο.Τ.  54/66 του εγκεκριµένου σχεδίου ∆ήµου Αθηναίων, µε εσωτερικές διαρρυθµίσεις,  

χωρίς αλλαγή διαγράµµατος δόµησης, φερόµενης ιδιοκτήτριας εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ 

ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» και µισθώτριας εταιρείας µέρους του υπογείου, του ισογείου και 

του συνόλου των ορόφων 1-4 και του δώµατος ”ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.” µε νόµιµο εκπρόσωπο 

τον Στυλιανό Καλαθάκη. 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθησαν οι κ.κ. Γινοπούλου Ειρ. και Λώλου Μ. , 

µηχανικοί.. 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 12.12.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

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

παρευρισκόµενες, γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι συµφωνεί µε «  Α. την αλλαγή χρήσης, 

τµηµάτων  του ακινήτου, το οποίο περιλαµβάνει διατηρητέο κτίριο, επί των οδών Ερµού αρ 

66 και Αγ. Ειρήνης αρ.7, στο Ο.Τ.  54/66 του εγκεκριµένου σχεδίου ∆ήµου Αθηναίων, 

φερόµενης ιδιοκτήτριας εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ Α.Ε.Ε.Α.Π.» και µισθώτριας 

εταιρείας µέρους του υπογείου, του ισογείου και του συνόλου των ορόφων 1-4 και του 

δώµατος ”ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.”, µε νόµιµο εκπρόσωπο τον Στυλιανό Καλαθάκη, µε εσωτερικές 

διαρρυθµίσεις, χωρίς αλλαγή διαγράµµατος δόµησης, διότι µε τις αιτούµενες εργασίες - 

τροποποιήσεις της εγκεκριµένης µελέτης, δεν επηρεάζεται αρνητικά το ευρύτερο αστικό 

περιβάλλον, 

όπως φαίνονται στα σχέδια της αρχιτεκτονικής µελέτης, που συνοδεύουν την παρούσα. 

                            

Β. Την ενηµέρωση του φακέλου που θα κατατεθεί για έκδοση αναθεώρησης της οικοδοµικής 

αδείας - έγκρισης δόµησης - στην αρµόδια Υ∆ΟΜ  [κατ’ εκτέλεση της υπ’αριθ. 

2907/16.01.2009 Υ.Α. (ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/09.02.2009)] ως προς τις ως άνω διαφοροποιήσεις. 



Καθώς και την ενηµέρωση της αρµόδιας Υπηρεσίας ∆ΤΕ /ΥΠΕΝ προκειµένου να 

συµπεριληφθεί η τροποποιηµένη σειρά αρχιτεκτονικής µελέτης στον φάκελο του θέµατος  

Γ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα (α) στο από 30.5.1985 Π. ∆/γµα 

(ΦΕΚ 349/∆΄/19.7.1985) µε το οποίο το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο και (β) στην 

υπ’αριθ.  2907/16.01.2009  Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 49/ΑΑΠ/09.02.2009), µε 

την οποία για το ακίνητο του θέµατος, καθορίστηκαν συµπληρωµατικοί όροι και περιορισµοί 

δόµησης». 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                         

                                                                                                                                          

                                       

 

  

                                                                                                                                             

                   Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


