
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 18.12.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 12
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 143η 

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 

Υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), 

«Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,  αυθαίρετων 

κατασκευών διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Ηπίτου αρ. 8 (ΦΕΚ 

617/∆΄/1980), στην Πλάκα, στο Ο.Τ 35060 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου 

Αθηναίων, φερόµενου ως ιδιοκτησία  κ. Γιολάντας Ψαροπούλου. 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθηκε η κ. Μελισουργού Χρ. µηχανικός. 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 18.10.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

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

παρευρισκόµενη γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι  συµφωνεί µε  « Α. την έγκριση υπαγωγής της 

υπ’αριθ. 10776428/31.01.2019 αρχικής δήλωσης ένταξης (τελευταία ενηµέρωση 

13.10.2019) στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), 

«Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων 

κατασκευών, στο διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ηπίτου αρ. 8 (ΦΕΚ 

617/∆΄/1980), στην Πλάκα, στο Ο.Τ 35060 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου 

Αθηναίων και ειδικότερα τα εξής: 

�  #Φ.Κ.1#:  Μία (1) Πολεοδοµική παράβαση 

        α. Αλλαγή χρήσης από κύρια χρήση – κατοικία σε  κύρια χρήση – γραφεία 

        β. Εσωτερικές διαρρυθµίσεις  

�  #Φ.Κ.2#:  Μία (1) Πολεοδοµική παράβαση 



        α. ∆ιάνοιξη νέων κουφωµάτων 

        β. Κατασκευή µεταλλικής σκάλας στο δώµα προς τη στέγη 

        γ. Κατασκευή στεγάστρου για τη συλλογή όµβριων στο Ισόγειο 

        δ. Κατασκευή τοιχοποιίας στο ∆ώµα 

        ε. Κατασκευή Κεραµοσκεπής 

� #Φ.Κ.3#: Κατασκευή ανελκυστήρα στον ακάλυπτο χώρο (10,28 τ.µ.) 

� #Φ.Κ.4#: Επέκταση δόµησης στον Α’  όροφο - Κλείσιµο Βεράντας (9,57 τ.µ.) 

� .#Φ.Κ.5#: Επέκταση δόµησης στον Β’  όροφο - Κλείσιµο Βεράντας (9,57 τ.µ.) 

� #Φ.Κ.6#: Επέκταση δόµησης στον ∆ώµα (19,50 τ.µ.)  

 Στο σύνολο η επιφάνεια της κατ’ επέκταση  δόµησης είναι:10,28 + 9,57 + 9,57 + 19,50 = 

48,92 τ.µ.< 10% της συνολικής δόµησης του κτιρίου 
όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα  που υποβλήθηκαν µε ευθύνη της µηχανικού». 

 

 

 

 

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 


