
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 27.11.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 11
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 130η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Ε. Μπακογιάννης 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Ν. Μουκαζής, Ε. Χολέβα (κωλυοµένου του τακτικού µέλους), 

Α. Ανδρουλιδάκη, ∆. Ξυνοµηλάκης (κωλυοµένου του 

τακτικού µέλους),   Α. Κατερίνη,    Ν. Φιντικάκης      

 

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

του)  

 

 

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Χαρακτηρισµός ως διατηρητέων  τριών (3) κτιρίων που βρίσκονται επί της οδού  

Αγησιλάου 26, Αγησιλάου 28 και Κολωνού 11 (Ο.Τ. 40, περιοχή 64), στην περιοχή 

Μεταξουργείου του ∆ήµου Αθηναίων (Ν. Αττικής), φερόµενα ως ιδιοκτησία «ΚΑΛΛΙΑ 

Α.Ε.», «κληρονόµων Βουγιουκαλάκη» και αγνώστων ιδιοκτητών αντίστοιχα και τον 

καθορισµό ειδικών   όρων και περιορισµών δόµησης σε αυτά. 

   

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθησαν οι κ.κ. Βουγιουκαλάκης φερόµενος ως 

ιδιοκτήτης και Κουτσάφτη Γεωργία µηχανικός. 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 17.10.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων  και άκουσε τους 

παρευρισκόµενους,  γνωµοδοτεί οµόφωνα  ότι  συµφωνεί µε «την έκδοση Υπουργικής 

Απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3 (εδάφιο α.,β.) του άρθρου 6 του 

Ν.4067/2012, για τον χαρακτηρισµό ως διατηρητέων τριών (3) κτιρίων που βρίσκονται επί 

της οδού Αγησιλάου 26, Αγησιλάου 28 και Κολωνού 11 (Ο.Τ. 40, περιοχή 64), στην περιοχή 

Μεταξουργείου του ∆ήµου Αθηναίων (Ν. Αττικής), φερόµενα ως ιδιοκτησία  «ΚΑΛΛΙΑ 

Α.Ε.», «κληρονόµων Βουγιουκαλάκη» και αγνώστων ιδιοκτητών αντίστοιχα, και τον 

καθορισµό ειδικών όρων  και περιορισµών δόµησης σε αυτά µε το εξής περιεχόµενο: 

1.Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τρία (3) κτίρια που βρίσκονται επί της οδού Αγησιλάου 

26, Αγησιλάου 28 και Κολωνού 11 (Ο.Τ 40, περιοχή 64), στην περιοχή Μεταξουργείου του 

∆ήµου Αθηναίων (Ν. Αττικής), όπως φαίνονται σηµειωµένα στο συνηµµένο τοπογραφικό  

διάγραµµα σε κλ. 1 : 200 που συνοδεύει την έκθεση αυτή.     

  2.Ως διατηρητέα χαρακτηρίζονται τα αρχικά κτίρια, καθώς και οι  εναρµονιζόµενες µε τα 

αρχικά  κτίρια µεταγενέστερες προσθήκες, όχι όµως και τα πάσης φύσεως καθ’ ύψος ή κατ’ 

επέκταση υπάρχοντα προσκτίσµατα ή µεταγενέστερες επεµβάσεις που αλλοιώνουν τα αρχικά 

κτίρια. Ο καθορισµός των προσκτισµάτων ή µεταγενέστερων επεµβάσεων που αλλοιώνουν 

τα αρχικά κτίρια πραγµατοποιείται από το Συµβούλιο  Αρχιτεκτονικής (ΣΑ). 

   3.Στα χαρακτηριζόµενα ως διατηρητέα κτίρια απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή  

καταστροφή τόσο των επί µέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσµητικών 

στοιχείων τους, όσο και των  κτιρίων συνολικά, πλην των προσκτισµάτων ή των στοιχείων 



των κτιρίων, για τα οποία το Συµβούλιο  Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) έχει γνωµοδοτήσει για την 

αφαίρεσή τους. 

4.Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισµός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα  

οργανισµού, καθώς και επεµβάσεις για λόγους λειτουργικούς των διατηρητέων κτιρίων και 

επαναφορά αρχικών στοιχείων µετά από τεκµηρίωση, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο 

αρχιτεκτονικός χαρακτήρας τους και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία τους. 

5.∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφηµίσεων στα διατηρητέα 

κτίρια.  

Επιτρέπεται µόνο η τοποθέτηση επιγραφών µικρών διαστάσεων που πληροφορούν για τη 

χρήση των χώρων των κτιρίων. 

6.Αιτήσεις για προσθήκη στα ακίνητα αποστέλλονται στην αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΝ µε 

γνώµη του αρµόδιου Συµβουλίου  Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) για ειδική ρύθµιση, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3.γ του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/9.4.2012), εφόσον δεν 

παραβλάπτονται τα διατηρητέα κτίρια και ο  χώρος που το περιβάλλει.  

7.Για οποιαδήποτε επέµβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό των διατηρητέων κτιρίων, όπως 

και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής». 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                             

                   Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


