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Ε. Μπακογιάννης
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 ∆ΕΛΦΩΝ Π.Ε. ΦΩΚΙ∆ΑΣ
Υπαγωγή ή µη στις διατάξεις του άρθρου 117, παρ 10 «Αυθαίρετες κατασκευές και
χρήσεις» του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/2017), του διατηρητέου κτιρίου – ιστορικού διατηρητέου
µνηµείου και έργου τέχνης, επί της οδού Ν. Γουργουρή 2, στην περιοχή Αγ.Παρασκευή
Γαλαξειδίου, του ∆ήµου ∆ελφών Π.Ε. Φωκίδας, φερόµενης ιδιοκτησίας κ.κ. Νικολάου
Εµµ. Γουργουρή και Νικολάου Ευθ. Γουργουρή.

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 30.8.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της
∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων
οµόφωνα ότι συµφωνεί µε

γνωµοδοτεί

«την έγκριση υπαγωγής της υπ’αρ. 10620692/28.10.2018

αρχικής δήλωσης ένταξης (τελευταία ενηµέρωση: 01.11.2018), στις διατάξεις του άρθρου
117, παρ. 10 του ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις» αυθαίρετων κατασκευών στο κτίριο επί της οδού Ν. Γουργουρή αρ. 2 στην
περιοχή Αγ. Παρασκευή Γαλαξειδίου του ∆ήµου ∆ελφών Π.Ε. Φωκίδας, φερόµενου ως
ιδιοκτησία των κ.κ. Νικολάου Εµµ. Γουργουρή και Νικολάου Ευθ. Γουργουρή, το οποίο έχει
χαρακτηριστεί ως διατηρητέο µε την υπ’ αρ. 3055/313/24.1.1989 Απόφαση Αν. Υπουργού
ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 70/∆/10.2.1989) και ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο και έργο τέχνης µε
την υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/1199/ 32077/5.6.2002 Απόφαση Υπουργού Πολιτισµού (ΦΕΚ
782/Β/25.6.2002) και συγκεκριµένα:

A.

Εσωτερικές διαρρυθµίσεις, ήτοι κατάργηση στο ισόγειο εσωτερικού χωρίσµατος

χώρου τραπεζαρίας καθώς και προθαλάµου κύριας εισόδου, µετατροπή στον ηµιώροφο
τµήµατος του χώρου κάτω από τη στέγη από λινοθήκη σε λουτρό και αποθήκη, µε
κατασκευή τοίχων και τοποθέτηση κουφωµάτων θυρών και στον όροφο δηµιουργία, µε
τοίχους, χώρου υποδοχής στην είσοδο του ορόφου και χώρου WC στον χώρο της κουζίνας
• Κλείσιµο

στον όροφο τρύπας εσωτερικής ξύλινης κλίµακας, µε υπέρβαση δόµησης κατά

2

7,20µ

• Επεµβάσεις

σχετικά µε την κλίµακα πρόσβασης από την αυλή στον όροφο του κτιρίου,

ήτοι:
-Κατασκευή κλίµακας πλάτους 1,20 µ. από οπλισµένο σκυρόδεµα, µε κιγκλίδωµα, που
αποτελείται από δύο σκέλη, το ένα εξωτερικά του κτιρίου, παράλληλα προς τον ΒΑ τοίχο
και σε επαφή µε αυτόν και το άλλο εσωτερικά, παράλληλα προς τον Β∆ τοίχο.
-Κατασκευή στον όροφο εξωτερικού τοίχου µε παράθυρο, παράλληλα προς τον Β∆ τοίχο για
τη δηµιουργία κλειστού χώρου κλίµακας.
-∆ιάνοιξη στον όροφο θύρας εισόδου στον Β∆ τοίχο προκειµένου για πρόσβαση µέσω της
εξωτερικής κλίµακας.
-∆ιάνοιξη στον ηµιώροφο θύρας εισόδου στον ΝΑ εξωτερικό τοίχο για πρόσβαση µέσω της
εξωτερικής κλίµακας.
-Τροποποίηση στέγης λόγω κατασκευής κλειστού χώρου κλίµακας µε µονόριχτη στέγη.
-Τροποποίηση ΒΑ Όψης λόγω κατασκευής εξωτερικής κλίµακας καθώς και προβολής του
κλειστού τµήµατος αυτής.
-Τροποποίηση Β∆ Όψης λόγω κατασκευής κλειστού χώρου κλίµακας µε στέγη.
-Τροποποίηση ΝΑ Όψης λόγω προβολής εξωτερικής κλίµακας.
- Τροποποίηση ΒΑ Όψης λόγω διάνοιξης µικρού παραθύρου στον ηµιώροφο.όπως
φαίνονται στα σχέδια που υποβλήθηκαν µε ευθύνη του µηχανικού».
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