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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. 

 

 

ΘΕΜΑ : ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ.1 του ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), 

«Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,  

αυθαίρετων κατασκευών και αλλαγή χρήσης  σε διατηρητέο κτίριο, που βρίσκεται επί των 

οδών Ερµού  αρ.116 και Λεωκορίου    (ΦΕΚ 545/∆΄/1993), στο Ο.Τ 65074  του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου  Αθηναίων, φερόµενου ως ιδιοκτησία της 

“Eurobank  Ergasias  χρηµατοδοτικές µισθώσεις  Α.Ε.”». 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ  
 

 

 

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 3/4/2020 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων   γνωµοδοτεί 

οµόφωνα ότι συµφωνεί µε  “ Α. την έγκριση υπαγωγής της υπ’αριθ. 10340053/18.05.2018 

αρχικής δήλωσης ένταξης (τελευταία ενηµέρωση 12.03.2020) στις διατάξεις του άρθρου 117, 

παρ.1 του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου 

Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», αυθαίρετων κατασκευών, στο διατηρητέο κτίριο που 

βρίσκεται επί των οδών Ερµού αρ.116 και Λεωκορίου, στο Ο.Τ. 65074 του εγκεκριµένου 

ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου  Αθηναίων και ειδικότερα, ανά στάθµη, τα εξής: 

υπόγειο: 

• Σε τµήµα του υπογείου κατασκευή w.c το οποίο αποτελείται από δύο συνεχόµενα w.c 

και ένα ακόµα ανεξάρτητο w.c η πρόσβαση στο οποίο πραγµατοποιείται από έτερο 

αποθηκευτικό χώρο. 

• ∆ιάνοιξη ανοιγµάτων για τον φυσικό αερισµό – φωτισµό του χώρου 

ισόγειο: 



• ∆ηµιουργία εσωτερικής κλίµακας επικοινωνίας µεταξύ ισογείου και υπογείου η 

οποία εξυπηρετεί την άµεση σύνδεση του καταστήµατος µε τους αποθηκευτικούς χώρους του 

υπογείου. 

 

• ∆ηµιουργία κουζίνας σε βοηθητικό χώρο (ως Ο.Α)  

 

• Τοποθέτηση γυάλινου στεγάστρου άνω της κεντρικής εισόδου προς την οδό Ερµού.  

• Τοποθέτηση προστατευτικού µεταλλικού ρολού µπροστά από την κεντρική είσοδο 

προς την οδό Ερµού.  

• Αλλαγή στο σχήµα και τις διαστάσεις του κεντρικού κλιµακοστασίου 

• Μικρή  µετατόπιση και µικρή διαφοροποίηση στις διαστάσεις των ανοιγµάτων. 

• Αλλαγή συνολικά στις διαστάσεις του περιγράµµατος του κτιρίου (προκύπτει µετά 

από την αποτύπωση του κελύφους του κτιρίου µε εξειδικευµένο µετρικό εξοπλισµό. Η αλλαγή 

αυτή οφείλεται στις κλίσεις των πλευρών του οικοπέδου και κατά συνέπεια του κελύφους του 

κτιρίου οι οποίες δεν έχουν αποτυπωθεί στην οικοδοµική) < 5% της επιφάνειας του ορόφου 

.  

Α όροφος : (Το επίπεδο του Α ορόφου παραµένει κενό).  

• Επέκταση του δαπέδου  (πατάρωµα) του ενός σκέλους της σκάλας.  

• Κατασκευή τζακιού µε καπνοδόχο.  

• Κατάργηση του εξώστη προς την οδό Λεωκορίου.  

• Αλλαγή στο σχήµα και τις διαστάσεις του κεντρικού κλιµακοστασίου.  

• Μικρή  µετατόπιση και µικρή διαφοροποίηση στις διαστάσεις των ανοιγµάτων. 

Μικρές διαφοροποιήσεις στις διαστάσεις των εξωστών προς την οδό Ερµού και προς την 

συµβολή των οδών Ερµού και Λεωκορίου.  

• Αλλαγή συνολικά στις διαστάσεις του περιγράµµατος του κτιρίου (προκύπτει µετά 

από την αποτύπωση του κελύφους του κτιρίου µε εξειδικευµένο µετρικό εξοπλισµό. Η αλλαγή 

αυτή οφείλεται στις κλίσεις των πλευρών του οικοπέδου και κατά συνέπεια του κελύφους του 

κτιρίου οι οποίες δεν έχουν αποτυπωθεί στην οικοδοµική άδεια) < 5% της επιφάνειας του 

ορόφου . 

∆ώµα: (αποτελείται από δυο τµήµατα). Ένα τµήµα καταλαµβάνεται από στέγη και το 

υπόλοιπο αποτελεί πλακοσκεπές δώµα. (δεν υφίσταται απόληξη κλιµακοστασίου).  



• Κατάργηση του περιµετρικού στηθαίου 

• Τοποθέτηση ηλεκτροµηχανολογικών  εγκαταστάσεων αερισµού στο δώµα.  

όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα  που υποβλήθηκαν µε ευθύνη της 

µηχανικού.” 
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