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Ε. Μπακογιάννης
Ν. Μουκαζής, Θ. Γαλάνη, Α. Σκάρλα, Ι. Καράνη
(κωλυοµένου του τακτικού µέλους) ,
Ν. Φιντικάκης
(κωλυοµένου του τακτικού µέλους), Α. Βησσαράκης,
Μ. Κατσαρός(κωλυοµένου του τακτικού µέλους),
Ι. Βεντουράκης.

∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του Ν. 4495/2017 (167Α’/2017)
«Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαιρέτων
κατασκευών διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Aιόλου 26, στην περιοχή Εµπορικού
Τριγώνου του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενο ως ιδιοκτησία «ΑΦΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ
ΑΕΒΕ»

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 15/4/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση της
∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων
γνωµοδοτεί
οµόφωνα ότι συµφωνεί µε
“Α. την κατ’αρχήν έγκριση υπαγωγής της υπ’ αριθ.10996903 αρχικής δήλωσης ένταξης στις

διατάξεις του Ν.4495/2017 αυθαίρετων κατασκευών στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού
Αιόλου 26, στην περιοχή Εµπορικού Τριγώνου του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενο ως
ιδιοκτησία «ΑΦΩΝ ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΑΕΒΕ»
και συγκεκριµένα :
1. Αυθαίρετες επεκτάσεις :
•
•
•
•

στο µεσόροφο – πατάρι (µεταξύ ισογείου και α’ ορόφου), επιφανείας 57,90 τ.µ.
στον α΄όροφο, επιφανείας 14,32 τ.µ.
στον β’ όροφο, επιφανείας 38,49 τ.µ.,
στον γ΄ όροφο , επιφανείας 2,61 τ.µ.

2. Αυθαίρετες διανοίξεις στις υπάρχουσες πλάκες για την κατασκευή διαφώτιστων,
επικάλυψη στο δώµα µε γυαλί επί µεταλλικού σκελετού και µπάζωµα τµήµατος του
υπογείου

3.
4.
5.
6.

Αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγµάτων και µετατόπιση αυτών
Παραβάσεις του Κτιριοδοµικού Κανονισµού
Πρόχειρες και προσωρινές κατασκευές (δώµα)
Τροποποίηση των διαστάσεων του οικοπέδου, καθώς και των επιφανειών των ορόφων,
µετά τη νέα καταµέτρηση λόγω της χρήσης νέων ακριβέστερων µέσων αποτύπωσης

Β. Την προσαρµογή της όψης του ισογείου ως εξής :
•
•

Κατάργηση του ρολού,
Κατασκευή τεσσάρων ανοιγµάτων µε ξύλινα ταµπλαδωτά κουφώµατα,

•

Κατασκευή µεταλλικού στεγάστρου,

σύµφωνα µε τα σχέδια που υποβλήθηκαν µε ευθύνη µηχανικού”.
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Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΜΠΕΣΣΑ

