
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 18.12.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 12
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 144η 

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 

Οριστική υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1, «Αυθαίρετες κατασκευές 

και χρήσεις» του ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου 

Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» αυθαίρετων κατασκευών σε τµήµα διατηρητέου 

κτιρίου, (στο ισόγειο κατάστηµα) που βρίσκεται επί της οδού Πετράκη αρ.16, στη περιοχή 

του Παλαιού Εµπορικού Κέντρου της Αθήνας (ΦΕΚ 349/∆΄/1985), στο Ο.Τ. 6/60 του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενου ως συνιδιοκτησία 

του κ.  Χαράλαµπου Ζαφείρη. 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθηκε ο κ. Πρώϊος Μιχ. µηχανικός. 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 10.12.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

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

παρευρισκόµενο γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι  συµφωνεί µε  «την οριστική υπαγωγή της υπ’ 

αριθ. 10719536/17.12.2018 αρχικής δήλωσης ένταξης στις διατάξεις του Ν.4495/2017 

αυθαίρετων κατασκευών σε τµήµα διατηρητέου κτιρίου, (στο ισόγειο κατάστηµα) που 

βρίσκεται επί της οδού Πετράκη αρ.16, στη περιοχή του Παλαιού Εµπορικού Κέντρου της 

Αθήνας , στο Ο.Τ. 6/60 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Αθηναίων, 

φερόµενου ως ιδιοκτησία του κ.  Χαράλαµπου Ζαφείρη και συγκεκριµένα : 

Στο ισόγειο του κτιρίου: 

� τροποποίηση του εσωτερικού κλιµακοστασίου που οδηγεί στο υπόγειο, από την 

αρχική µελέτη (Άδεια 191 / 1994) - εντός όγκου του κτιρίου  

� κατασκευή παταριού επιφανείας Ε=42,00 τ.µ. (µεταλλικής κατασκευής) επενδυµένο 

µε γυψοσανίδα και ξύλινο δάπεδο και µεταλλικό κλιµακοστάσιο που συνδέει το 

ισόγειο µε το πατάρι. 

  Στην κύρια όψη: 



� στο ισόγειο µεταβολή στο πλάτος της µίας βιτρίνας κατά 0.80µ περίπου και 0.20µ. της 

άλλης, προς µία κατεύθυνση.  

� αντικατάσταση των ξύλινων κουφωµάτων µε νέα µεταλλικού προφίλ. 

Β. Την ορθή εκτέλεση των εργασιών προσαρµογής των ανοιγµάτων του ισογείου 

µε την αποκατάσταση και επαναφορά, στην αρχικά εγκεκριµένη µορφή των,  ώστε 

να εναρµονίζονται µεταξύ τους.  

 

όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα  που υποβλήθηκαν µε ευθύνη του 

µηχανικού».                            

 

 

 

     

 

 

                 Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 


