
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 27.11.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 11
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 125η 

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 

 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 διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί των οδών Τσαµαδού αρ.37 και 

∆εληγιάννη αρ.6 (ΦΕΚ311/∆΄/1992), στην περιοχή Εξαρχείων, στο Ο.Τ 72056 του 

εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενου ως συνιδιοκτησία  κ.κ. 

Παπαλεξανδρή Γεωργίου , Παπαλεξανδρή Νάνσυς και Εξάρχου  Αιµιλίας. 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθησαν οι κ.κ. Καλλιγάς Π. και Παπαστεργίου Α. 

µηχανικοί. 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 2.7.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων   και άκουσε τους 

παρευρισκόµενους γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι συµφωνεί µε  «      Α. την έγκριση υπαγωγής 

των υπ’ αριθ.: (α) 10979758/28.05.2019 (β) 10980015/28.05.2019, (γ) 

10980074/28.05.2019 (δ) 10980319/28.05.2019 & (ε)10980327/28.05.2019 αρχικών 

δηλώσεων ένταξης (τελευταία ενηµέρωση/ 22.07.2019) 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 Τσαµαδού αρ.37 και ∆εληγιάννη αρ.6 (ΦΕΚ311/∆΄/1992), στην περιοχή Εξαρχείων, 

στο Ο.Τ 72056 του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου ∆ήµου Αθηναίων και ειδικότερα ανά 

στάθµη: 

Υπόγειο:  

- Στις διακεκριµένες ιδιοκτησίες (Υ1-Ι1-Α1) και (Υ2 ) και στους κοινόχρηστους 

χώρους (Υ3) & (Υ4)  περιορισµένες  εσωτερικές διαρρυθµίσεις  

- Αλλαγή χρήσης στο (Υ1 ) από κύριο χώρο (κατοικία) σε επίσης χώρο κύριας 

χρήσης ( αίθουσες διδασκαλίας -εργαστήρια).  



Ισόγειο:  

A. Στις διακεκριµένες ιδιοκτησίες (Υ1-Ι1-Α1) και (Ι2) και στους κοινόχρηστους χώρους 

(Ι3) & (Ι4) περιορισµένες  εσωτερικές διαρρυθµίσεις  

B. Αλλαγή χρήσης στην ιδιοκτησία (Ι1 ) από κύριο χώρο (κατοικία) σε επίσης χώρο 

κύριας χρήσης ( κέντρο ελευθέρων σπουδών /αίθουσες διδασκαλίας -

εργαστήρια).  

C. κατάληψη τµήµατος 10,00 τµ του κοινόχρηστου χώρου Ι4 (πλατύσκαλο εισόδου 

) , χωρίς  αύξηση του Σ∆ . 

Α όροφος :  

� Στις διακεκριµένες ιδιοκτησίες (Υ1-Ι1-Α1) και (Α2) και στους κοινόχρηστους χώρους 

(Α3) & (Α4)  περιορισµένες  εσωτερικές διαρρυθµίσεις  

� Συνένωση των οριζόντιων ιδιοκτησιών (Υ1-Ι1-Α1) και (Α2) µε διάνοιξη πόρτας 

επικοινωνίας στο επίπεδο του Α ορόφου  

� Αλλαγή χρήσης από χώρο κύριας χρήσης (κατοικία) σε χώρο επίσης κύριας 

χρήσης( κέντρο ελευθέρων σπουδών/αίθουσες διδασκαλίας- εργαστήρια ) και 

στις δυο διακεκριµένες ιδιοκτησίες,  

� κατάληψη τµήµατος 23,20τµ κοινόχρηστου χώρου (λεβητοστάσιο Α4) και τµήµα 

του (πλατύσκαλο Α3) 

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

  

                                                                                                                

 

 

                                                                                                                                             

                   Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


