
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 18.12.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 12
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 132η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 

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

Α. Βησσαράκης,   Α. Κατερίνη,    Ν. Φιντικάκης      

 

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

της),  Κ. Μωραΐτης (κωλυοµένου αυτού και της 

αναπληρώτριάς του)  

 

 

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 

Οριστική υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του Ν.4495/2017 «Αντιµετώπισης Αυθαίρετης 

∆όµησης», διατηρητέου κτιρίου επί της οδού ∆ιοβουνιώτου 27Α , στην περιοχή Ν. Φαλήρου, 

στο Ο.Τ. 190, του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά, φερόµενου ως 

ιδιοκτησία κας Ηλιού Φωτεινής . 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 13.12.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων, γνωµοδοτεί 

οµόφωνα ότι συµφωνεί µε « Α.την οριστική υπαγωγή της υπ’αριθ. 10106741/29.12.2017 

αρχικής δήλωσης ένταξης,στις διατάξεις του  ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), «Έλεγχος και 

προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», των αυθαίρετων 

κατασκευών, στο διατηρητέο κτίριο (ΦΕΚ 420/∆/15.05.1987), που βρίσκεται επί της οδού 

∆ιοβουνιώτου 27
Α
 , στην περιοχή Ν. Φαλήρου, στο Ο.Τ. 190, του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου του ∆ήµου Πειραιά, φερόµενου ως ιδιοκτησία κας Ηλιού Φωτεινής και συγκεκριµένα 

:  

 

- Την επέκταση υφιστάµενου ισογείου κατά τµήµα επιφανείας 2,84µ2 και µε στοιχεία 

(Κ,Λ,Μ,Ν,Ξ,Ο,Κ)  

- Την προσθήκη χώρου κύριας χρήσης στο ισόγειο κατά τµήµα επιφανείας 10,44µ2 και µε 

στοιχεία ( Π,Ρ,Η,Ι,Π)  

- Την αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε λουτρό εντός του κτιρίου στο ισόγειο κατά τµήµα 

επιφανείας 3,79µ2. 

- Τις εσωτερικές διαρρυθµίσεις τοιχοποιίας στο ισόγειο.  

                                                                                                                                                                                 

                                       

Β. Την διαπίστωση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών προσαρµογής της όψης του κτιρίου,  

σύµφωνα µε την υπ’ αρ.  168η/13η/13.6.208 Πράξη του ΚΕΣΑ και ειδικότερα :    

 



- την επανάληψη του ισόδοµου συστήµατος που υπάρχει στον Α΄ και Β΄ όροφο του 

διατηρητέου κτιρίου.  στην όψη του ισογείου  

                   

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

 

  

 

 

                                                                                                                                             

                   Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


