
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 19.6.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 9
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 91η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Α. Αλεφάντη (κωλυοµένης της Προέδρου) 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Α. Ξενάκης (κωλυοµένου του τακτικού µέλους),  

Κ. Μωραΐτης ∆. Ξυνοµηλάκης (κωλυοµένου του τακτικού 

µέλους) ,     Α. Κατερίνη,     Ν. Φιντικάκης   

 

    

 

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Καθορισµός συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης για την 

αποκατάσταση και την προσθήκη νέου κτιρίου καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση και αλλαγή 

χρήσης τµήµατος διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Παρµενίδου αρ.3, 

στην πλατεία Βαρνάβα (Παγκράτι), στο Ο.Τ. 53077 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού 

σχεδίου ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας“HALINA RIABOSAPKO DAVID“ 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθηκε η κ. Λόϊα Ελευθερία , µηχανικός. 

Το Συµβούλιο  αφού  έλαβε υπόψη την από 27.5.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων και άκουσε την 

παρευρισκόµενη γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι συµφωνεί µε «την έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3.γ του Ν. 4067/12 (ΦΕΚ 79Α) περί 

«Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού»,  για τον καθορισµό συµπληρωµατικών ειδικών όρων και 

περιορισµών δόµησης, για την αποκατάσταση, προσθήκη καθ’ ύψος και κατ’ επέκταση και 

αλλαγή χρήσης τµήµατος διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί της οδού Παρµενίδου αρ.3, 

στην πλατεία Βαρνάβα (Παγκράτι), στο Ο.Τ. 53077 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 

∆ήµου Αθηναίων, µε το εξής περιεχόµενο: 

 

 Α.  Στο ακίνητο που περιλαµβάνει διατηρητέο κτίριο,  επί της οδού Παρµενίδου αρ.3, στην 

πλατεία Βαρνάβα (Παγκράτι), στο Ο.Τ. 53077 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου 

Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας “HALINA RIABOSAPKO DAVID “, το οποίο: (α) 

χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο µε την υπ’αριθ.  13335/2839/25.05.2000  Υ.Α. (ΦΕΚ 

393/∆΄/2000),   επιτρέπονται τα εξής: 

- Αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και µορφολογικών στοιχείων του διατηρητέου 

κτιρίου, µε διατήρηση της αξονικότητας των ανοιγµάτων στην κύρια όψη. 

- Κατεδάφιση όλων των προσαρτηµάτων που βρίσκονται στο εσωτερικό του 

οικοπέδου. 

- Κατασκευή νέου κτιρίου µεταλλικής κατασκευής, κατ’ επέκταση και σε επαφή µε 

την πίσω όψη του διατηρητέου κτιρίου και παράλληλα µε αυτό,  µε τµήµα του ως προσθήκη 



καθ΄ύψος του διατηρητέου, µε τον Α΄ όροφο σε υποχώρηση από την Ο.Γ. να περιλαµβάνει 

Β΄και Γ΄όροφο. 

Β.  Η χρήση του κτιρίου είναι κατοικία µε µικρό χώρο µε χρήση “κατάστηµα” στο ισόγειο.  

Γ.  Όλες οι επιτρεπόµενες  εργασίες αποκατάστασης, εσωτερικών διαρρυθµίσεων, καθαίρεσης 

προσκτισµάτων και ανέγερσης νέου κτιρίου κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος και λοιπές εργασίες 

διαµορφώσεων περιβάλλοντος χώρου του κτιρίου, θα πραγµατοποιηθούν  σύµφωνα µε την 

τεχνική έκθεση και τα διαγράµµατα της αρχιτεκτονικής µελέτης τα οποία συνοδεύουν την 

παρούσα αιτιολογική έκθεση και συγκεκριµένα: διάγραµµα δόµησης σε κλ. 1/100,  επτά (7) 

σχέδια κατόψεων, τρία (3) σχέδια τοµών  και ένα (1) σχέδιο όψης,  σε κλ. 1/50, που 

αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

∆.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ’ 

αριθ.13335/2839/25.05.2000  Υπυργική Απόφαση   (ΦΕΚ 393/∆΄/03.07.2000),  µε την οποία 

το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο». 

 

 

 

       

  Η  α/α   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Α. ΑΛΕΦΑΝΤΗ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


