
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 18.12.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 12
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 153η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 

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

∆. Ξυνοµηλάκης (κωλυοµένου του τακτικού µέλους),   

 Ν. Φιντικάκης      

 

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

της), Α. Κατερίνη  (κωλυοµένης αυτής και του αναπληρωτή 

της), Κ. Μωραΐτης (κωλυοµένου αυτού και της 

αναπληρώτριάς του)  

 

 

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Οριστική υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του Ν. 4495/2017(167A’/2017) «Έλεγχος και 

προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», στο διατηρητέο κτίριο  επί της 

οδού Ευαγγελιστρίας 23,στην περιοχή Εµπορικού Τριγώνου του ∆ήµου Αθηναίων. 

 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

  Στη  συνεδρίαση  του  Συµβουλίου  παρευρέθηκε ο κ. Ρόδης Σ. µηχανικός. 

 

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

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

παρευρισκόµενο γνωµοδοτεί οµόφωνα   οτι συµφωνεί µε «την οριστική υπαγωγή της 

υπ’αριθ.3751514/5.5.2017 αρχικής δήλωσης ένταξης (του Ν. 4178/2013 ως ίσχυε) στις 

διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων εργασιών στο κτίριο επί της οδού Ευαγγελιστρίας 23  

(ΦΕΚ 349/∆/19.7.1985) του ∆ήµου Αθηναίων, µε εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο τον κ. 

Μπουζάλα Αθανάσιο των φεροµένων συνιδιοκτητών και συγκεκριµένα : 

 

- Κατασκευή ανελκυστήρα, διαστάσεων 1,40µ. x  1,70µ., 3 στάσεων 

- Τροποποίηση των εσωτερικών υψών των ορόφων (αλλαγή στις στάθµες δαπέδου των  

   ορόφων) 

- Μικρές εσωτερικές διαρρυθµίσεις  

 

• Την έγκριση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών προσαρµογής  της πρόσοψης,  σύµφωνα 

µε την υπ’αρ. 240η/19η/22.10.2018 Πράξη του ΚΕΣΑ και ειδικώτερα   :  

1. τον διαχωρισµό της ενιαίας τζαµαρίας του ηµιορόφου σε τρία ίσου πλάτους σταθερά 

ανοίγµατα  

2. την αποξήλωση των υφιστάµενων τριών φουρουσιών του εξώστη και κατασκευή τεσσάρων 

νέων, µικρότερης διατοµής που θα ακολουθούν τις περασιές των σταθερών στοιχείων των νέων 

ανοιγµάτων του ηµιορόφου, αλλά και του τµήµατος της όψης του Α’ ορόφου του κτιρίου. 

3. την αποξήλωση της τέντας και των εξωτερικών φωτιστικών,   



όπως φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια που υποβλήθηκαν µε ευθύνη µηχανικού και συνοδεύουν 

την παρούσα».                                                                               

 

 

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 


