
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 26.6.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 10
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 99η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Κλαµπατσέα 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Α. Αλεφάντη, Α. Ανδρουλιδάκη, ∆. Ξυνοµηλάκης 

(κωλυοµένου του τακτικού µέλους),   Α. Κατερίνη,     

Ν. Φιντικάκης  

     

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ :  Κ. Μωραΐτης,   

 

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ AΘΗΝΑΙΩΝ 

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 στο  διατηρητέο κτίριο (ΦΕΚ 91/∆΄/28.02.1991) και κτιρίου 

χρήζοντος ειδικής προστασίας (έργο τέχνης) -(ΦΕΚ 962/Β’/07.11.1978), που βρίσκεται επί 

της οδού Φρυνίχου αρ. 16 στην Πλάκα, του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας κ. 

Αποστολίδου Μαρίας. 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 14.6.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων  γνωµοδοτεί 

οµόφωνα ότι συµφωνεί µε «  Α. την έγκριση υπαγωγής της υπ’ αριθ. 10404048/29.06.2018 

αρχικής δήλωσης ένταξης  (τελευταία ενηµέρωση /12.07.2018) 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 που έχουν πραγµατοποιηθεί 

στο  διατηρητέο κτίριο (ΦΕΚ 91/∆΄/28.02.1991) και κτίριο χρήζοντος ειδικής προστασίας 

(έργο τέχνης) -(ΦΕΚ 962/Β’/07.11.1978), που βρίσκεται επί της οδού Φρυνίχου αρ. 16 στην 

Πλάκα, του ∆ήµου Αθηναίων  φερόµενης ιδιοκτησίας κ. Αποστολίδου Μαρίας και 

ειδικότερα: 

Υπόγειο:  

Στην αποθήκη 1 δεν υλοποιήθηκε το παράθυρο, τροποποιήθηκε το άνοιγµα προς τον 

ακάλυπτο χώρο, µετατοπίστηκε ένα τοιχείο εντός αυτής. 

Στην αποθήκη 2 προστέθηκαν τµήµατα τοιχείων.  

Στην αποθήκη 3 δεν υλοποιήθηκε η εξωτερική κλίµακα πρόσβασης προς το υπόγειο και 

µετατράπηκε η θύρα σε παράθυρο, προστέθηκε τοιχείο µε αποτέλεσµα να έχουν δηµιουργηθεί 

η αποθήκη 3 και η αποθήκη 4. 

Τροποποιήθηκε η εσωτερική κεντρική κλίµακα. 



Ισόγειο: 

Η κουζίνα έγινε δωµάτιο και το παράθυρο στον χώρο αυτό έγινε θύρα. Μετακίνηση ενός 

τοιχείου σε άλλο δοψάτιο και διαµόρφωση χώρου κουζίνας σε άλλο δωµάτιο. 

 Α΄ όροφος: 

Ο Α΄ όροφος είναι σε φάση εργασιών. Υπάρχουν αρκετές εσωτερικές διαρρυθµίσεις οι οποίες   

αποτυπώνονται στα σχέδια, προσθήκη εσωτερικού παταριού και αλλαγές σε ανοίγµατα 

εσωτερικά άλλα και εξωτερικά στον τοίχο προς τον φωταγωγό. 

 Β΄όροφος:  

Έχει µετατραπεί ένα παράθυρο σε θύρα και έχει γίνει προσθήκη µπαλκονιού στην πίσω όψη 

του κτιρίου. Μικρά εσωτερικά τµήµατα τοιχείων στην είσοδο. 

 ∆ώµα:-α- 

∆ιαµόρφωση χώρου για επικοινωνία ανελκυστήρα µε δώµα, αλλαγή παραθύρου σε θύρα, 

µετακίνηση τοιχείου, κατάργηση τοιχείου και θύρας δίπλα στην κλίµακα, κατάργηση 

παραθύρου, προσθήκη τζακιού-καµινάδας και προσθήκη παραθύρου. 

Τροποποίηση στέγης του δώµατος α από µονόρριχτη σε δίρριχτη.  

Στο επίπεδο του α δώµατος, κάτω από τµήµα της στέγης του Β ορόφου έχει διαµορφωθεί 

χώρος αποθήκης (σοφίτα), µέσα στον όγκο του κτιρίου. Για την πρόσβαση σε αυτήν, από τον 

ελεύθερο χώρο του δώµατος, έχει κατασκευασθεί θύρα στο πλαϊνό µέρος της στέγης. 

∆ώµα -β- 

Κατάργηση παραθύρου, µη υλοποίηση κλίµακας για πρόσβαση στον ελεύθερο χώρο του 

δώµατος και αλλαγή θύρας σε παράθυρο, προσθήκη τζαµαρίας, προσθήκη τοιχείου και θύρας 

στο κλιµακοστάσιο, καθώς και κατάργηση παραθύρου σε αυτό. 

Φ.Κ.2 Κλείσιµο φωταγωγού στο ισόγειο: επιφανείας 3,20 τ.µ. (υπέρβαση δόιιησης) 

 όπως φαίνονται στα αντίστοιχα διαγράµµατα  που υποβλήθηκαν µε ευθύνη του µηχανικού». 

        

  Η     ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε. ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


