
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 18.12.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 12
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 155η 

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 

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 στο  διατηρητέο κτίριο (ΦΕΚ 349/∆΄/19.07.1985), που βρίσκεται επί των οδών 

Καλαµιώτου 16 και Ευαγγελιστρίας 33, του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας κου 

Γεωργίου Χρήστου. 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθηκε ο κ. Νάσκαρης Σπ. µηχανικός. 

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

Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων γνωµοδοτεί οµόφωνα   οτι 

συµφωνεί µε «την έγκριση υπαγωγής της υπ’ αριθ. 10619813/28.10.2018 αρχικής δήλωσης 

ένταξης  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 που 

έχουν πραγµατοποιηθεί σε τµήµα του διατηρητέου κτιρίου µε στοιχεία (Α-Β-Γ-∆-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-

Α) (ΦΕΚ 349/∆΄/19.07.1985) επί της οδού Καλαµιώτου 16 και Ευαγγελιστρίας 33, του ∆ήµου 

Αθηναίων, φερόµενης συνιδιοκτησίας κου Γεωργίου Χρήστου. 

και ειδικότερα: 

� Προσθήκη τµήµατος εµβαδού 25,74 τ.µ. στον ηµιώροφο (µεσοπάτωµα ισογείου)  

�  Προσθήκη τµήµατος στη στάθµη του δώµατος κάτω από τη στέγη, εντός του όγκου του 

κτιρίου µε κύρια χρήση καταστήµατος εµβαδού 107,34 τ.µ. 

� Προσθήκη τµήµατος στον Α΄  όροφο εµβαδού 4,15 τ.µ.  



�  Λοιπές Πολεοδοµικές παραβάσεις:   

1. Αλλαγές εξωτερικών διαστάσεων-µεταβολή περιγράµµατος του κτιρίου έως 5%. Αφορά 

κυρίως στη µεταβολή του περιγράµµατος του κεντρικού κλιµακοστασίου του κτιρίου 

εµβαδού 0,28 τ.µ., του περιγράµµατος Α΄ ορόφου επί της ταράτσας ισογείου εµβαδού 1,17 

τ.µ. και του ύψους απόληξης του κεντρικού κλιµακοστασίου λόγω κατασκευής στέγης.   

2. Αλλαγή ανοιγµάτων όψεων από σταθερά σε ανοιγόµενα στο ισόγειο.  

Κατασκευή νέου παραθύρου στην εσοχή του Α΄ ορόφου. 

Κατασκευή νέου παραθύρου στο W.C του Α΄ ορόφου στο πίσω εν επαφή όριο µε όµορη 

ιδιοκτησία.     

3. Κατάργηση εσωτερικής κλίµακας ανόδου από τον ηµιώροφο (µεσοπάτωµα ισογείου) στον 

Α΄ όροφο και µετατροπή του κενού χώρου σε βατό χώρο καταστήµατος.   

4. Κατάργηση εξωτερικής κλίµακας ανόδου από τον Α΄ όροφο στην ταράτσα του δώµατος.   

5. Κατασκευή ανελκυστήρα στον εσωτερικό χώρο του κτιρίου και απόληξη µε µηχανοστάσιο 

αυτού στο ύψος της στέγης.   

6. Κατασκευή πέργκολας µε κινητά προστεγάσµατα (τέντες) στη ταράτσα Α' ορόφου και 

τοποθέτηση κινητών προστεγασµάτων (τέντες) στις όψεις του ισογείου.   

7. Κατάργηση λεβητοστασίου και αποθήκης καυσίµων στο υπόγειο.  

     όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα  που υποβλήθηκαν µε ευθύνη του µηχανικού». 

 

 

 

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 


