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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.10, του ν. 4495/2017 (167
    
Α΄/2017), 

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

αυθαίρετων κατασκευών σε κτίριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο από το 

ΥΠΕΝ  και ως έργο τέχνης (ως προς την όψη του ) από το ΥΠΠΟΑ  και βρίσκεται επί της 

οδού Σταδίου αρ 59, στο Ο.Τ. 66001του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου 

Αθηναίων, φερόµενου ως  ιδιοκτησία της εταιρείας “ ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

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.  11353130/21.01.2020 

αρχικής δήλωσης ένταξης (τελευταία ενηµέρωση 29.01.2020) στις διατάξεις του άρθρου 

117, παρ.10 του ν. 4495/2017 (167
 
Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου 

Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις»,  αυθαίρετων κατασκευών σε διατηρητέο κτίριο (ΥΠΕΝ) 

&  “έργο τέχνης” (ως προς την όψη του) από το ΥΠΠΟΑ,   που βρίσκεται επί της οδού  

Σταδίου αρ 59, στο Ο.Τ. 66001του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Αθηναίων, 

φερόµενου ως  ιδιοκτησία της εταιρείας “ ΖΑΡΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.“».                   

και ειδικότερα: 

Φύλλο Καταγραφής 1 -  Κατηγορία παράβασης 4  – Υπέρβαση Σ.∆. και Κάλυψης.  

Επέκταση υπογείου εντός ακαλύπτου χώρου µε χρήση  αντλιοστασίου πυρόσβεσης. 

Εµβαδού: 18.76m² Στον χώρο αυτό έχει εγκατασταθεί όλο το πυροσβεστικό συγκρότηµα 

της πυρόσβεσης του κτιρίου.              



    Φύλλο Καταγραφής 2 -  Κατηγορία παράβασης 4 – Υπέρβαση Σ.∆. και Κάλυψης  

Επέκταση υπογείου εντός ακαλύπτου χώρου µε χρήση βοηθητικού χώρου 

καταστήµατος Εµβαδού: 11.26m². 

     Φύλλο Καταγραφής 3 -  Κατηγορία παράβασης 4 – Υπέρβαση Σ.∆. και Κάλυψης  

Επέκταση υπογείου εντός ακαλύπτου χώρου µε χρήση βοηθητικού χώρου δεξαµενής 

λυµάτων. Εµβαδού = 2.10m² .  

Φύλλο Καταγραφής 4 -  Κατηγορία παράβασης 4 – Πολεοδοµικές παραβάσεις µε 

αναλυτικό προϋπολογισµό. 

A. ∆ιαφοροποίηση της κατασκευής της στέγης από αυτή που περιγράφεται στην υπ’ 

αριθ. 119/97 οικοδοµικής άδειας για την ένταξη των εξωτερικών κλιµατιστικών µονάδων 

και Η/Μ εγκαταστάσεων στο δώµα.  

B. Τοποθέτηση µεταλλικής δεξαµενής πυρόσβεσης στον πίσω ακάλυπτο του κτιρίου 

στην οροφή του ισογείου. 

C. Εσωτερικές διαρρυθµίσεις του υπόγειου βοηθητικού χώρου 

� ∆ιάνοιξη πόρτας σε τοίχο από οπλισµένο σκυρόδεµα 

� Τροποποίηση χώρων υγιεινής µε προσθήκη ενός wc ακόµα. 

� Αποξήλωση χωρίσµατος γυψοσανίδας .  

   όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα  που υποβλήθηκαν µε ευθύνη του µηχανικού”. 
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           Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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