
 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 
ΑΘΗΝΑ                    : 20.3.2019 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ          : 5η 
ΠΡΑΞΗ                    : 41η 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ            : Ε. Κλαμπατσέα 
ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Α. Αλεφάντη, Α. Ξενάκης (κωλυομένου του τακτικού 

μέλους),   Α. Βησσαράκης,  Α. Κατερίνη,     Ν. Φιντικάκης.   
 

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ :  Κ. Μωραΐτης (κωλυομένου αυτού και της αναπληρώτριάς 
του) 

 
ΘΕΜΑ :  ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 
Καθορισμός  συμπληρωματικών ειδικών  όρων,  περιορισμών δόμησης και χρήσης, σε   
ακίνητο που βρίσκεται  επί  της οδού Ερμού αρ.18, στο  Ο.Τ. 517 του Δήμου Πατρέων και 
περιλαμβάνει διατηρητέο κτίριο – κτίριο Α (ΦΕΚ 466/Δ/06.07.1988) και κτίριο προ του 
‘55, – κτίριο Β--, φερόμενης ιδιοκτησίας των κ. Κ Βασιλείου Λουλέλη και  Βασιλικής 
Τσιακανίκα. 

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 
Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρευρέθησαν οι κ.κ. Παναγιωτόπουλος Π. μηχανικός 
και Λουλέλης Β. φερόμενος ιδιοκτήτης. 
Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από  15/3/2019 σχετική  με το θέμα εισήγηση της 
Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων και άκουσε τους 
παρευρισκόμενους, γνωμοδοτεί κατά πλειοψηφία  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,  περιορισμών δόμησης και χρήσης, στο ακίνητο, επί  της οδού Ερμού αρ.18, 
στην πόλη της Πάτρας, με το εξής περιεχόμενο: 

Α.  Στο ακίνητο που βρίσκεται  επί  της οδού Ερμού αρ.18, στο  Ο.Τ. 517 του Δήμου Πατρέων 
και περιλαμβάνει διατηρητέο κτίριο – κτίριο Α - το οποίο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο με 
την υπ’ αριθ.οικ. 22900/1900/27.04.1988 Απόφαση Υπουργου ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 
466/Δ/06.07.1988) και κτίριο προ του ‘55, με τις τρεις πλευρές τις να βρίσκονται σε 
μεσοτοιχία– κτίριο Β -  φερόμενης ιδιοκτησίας των κ.κ. Βασιλείου Λουλέλη και Βασιλικής 
Τσιακανίκα,  επιτρέπονται τα εξής: 

κτίριο Α: 

 Αποκατάσταση και ανάδειξη της μορφής του νεοκλασικού κτιρίου Α και των 
επιμέρους αρχιτεκτονικών και μορφολογικών του στοιχείων 

 Κατασκευή προσθήκης δύο ορόφων, σε εσοχή 5,69μ από την διατηρητέα όψη, επί της 
οδού Ερμού. Η όψη της προσθήκης επενδύεται από ένα διάτρητο μεταλλικό πέτασμα 
τύπου διπλού δέρματος.  

 Κατασκευή στο δώμα πρόσθετων κατασκευών για κάλυψη των ενεργειακών 
απαιτήσεων του κτιρίου: αντλίες θερμότητας, ηλιακούς συλλέκτες για ΖΝΧ, πέργκολα 



για την τοποθέτηση φωτοβολταικών στοιχείων για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας κ.α.. (Άρθρο 19 παρ. 2β ΝΟΚ). 

κτίριο Β: 

 Διατήρηση των διαστάσεων και αναλογιών των υφιστάμενων ανοιγμάτων στο ισόγειο, 
και δημιουργία τριών νέων αντιστοίχων ανοιγμάτων στον όροφο. 

 Αποκατάσταση των  παραδοσιακών επιχρισμάτων και αντιικατάσταση των κουφωμάτων 
από νέα ίδιας μορφής και υλικού. 

 Κατασκευή ενδιάμεσου επιπέδου με πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

 Ανακατασκευή της δίρριχτης στέγης από κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου σε χρώμα κεραμιδί 
έχοντας την ίδια μορφή με την υφιστάμενη στέγη. 

Β. Χρήση κτιρίων Α & Β : 

 Στο κτίριο Α επιτρέπεται η χρήση καταστήματος στο ισόγειο και η χρήση γραφείων 
στους  Α΄, Β΄και Γ΄ορόφους. 

 Στο κτίριο επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης από βοηθητικό χώρο (αποθήκη) σε κύριο 
χώρο με χρήση γραφείων.  

 Γ.  Όλες οι επιτρεπόμενες  εργασίες επισκευής, αποκατάστασης και προσθήκης καθ’ύψος του 
κυρίως κτιρίου Α  και αποκατάστασης του κτιρίου προ του ‘55 - κτίριο Β- , θα 
πραγματοποιηθούν σύμφωνα με την τεχνική έκθεση και τα επτά (7) διαγράμματα της 
αρχιτεκτονικής μελέτης – ένα (1) διάγραμμα δόμησης σε κλίμακα 1/100 &1/200, τέσσερα (4) 
σχέδια κατόψεων, και δύο (2) σχέδια τομών & όψεων,, σε κλίμακα 1/50, τα οποία 
συνοδεύουν την παρούσα αιτιολογική έκθεση και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής. 

       Δ. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ’αριθ.οικ. 
22900/1900/27.04.1988 Απόφαση Υπουργου ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 466/Δ/06.07.1988) με την 
οποία το κτίριο Α του θέματος χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο».  

Μειοψηφεί το μέλος Α. Ξενάκης διότι θεωρεί ότι η αρχιτεκτονική πρόταση δεν συνάδει  
με τον χαρακτήρα της περιοχής και τα χαρακτηριστικά του Ιστορικού Κέντρου της πόλης.  
            
 

  Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
 

Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 
 
 
 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 
 
 
 
 


