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ΘΕΜΑ :
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
Τροποποίηση της υπ’αρ. 52197/15.12.2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
3/ΑΑΠ/12.1.2007) περί «καθορισµού ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης στο
διατηρητέο κτίριο που βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 43 εντός του
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου του ∆ήµου Χανίων (Ν. Χανίων)», φερόµενο ως
ιδιοκτησία κ. Τριποδάκη Εµµανουήλ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθηκε ο κ. Τριποδάκης Εµ. φερόµενος ως
ιδιοκτήτης.
Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 17.10.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της
∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων και άκουσε τον
παρευρισκόµενο γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι συµφωνεί µε «την τροποποίηση της υπ’αρ.
52197/15.12.2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3/ΑΑΠ/12.1.2007), µε την οποία εγκρίθηκε
η ανέγερση προσθήκης νέου κτιρίου σε περιβάλλοντα χώρο του διατηρητέου κτιρίου, το
οποίο βρίσκεται επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 43, εντός του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού
σχεδίου του ∆ήµου Χανίων (Ν. Χανίων) και το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο µε
την υπ’αρ. 31844/1930/18.5.1987 Υπ. Απόφαση (ΦΕΚ 506/∆/5.6.1987), φερόµενης
ιδιοκτησίας κ. Τριποδάκη Εµµανουήλ , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του
Ν.4067/2012, ως εξής :
1. Στο νέο κτίριο που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του διατηρητέου κτιρίου
επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης τµηµάτων του ισογείου και του α’ ορόφου από καταστήµατα
σε κατοικίες, όπως φαίνονται στα τρία (3) διαγράµµατα που συνοδεύουν την παρούσα
(κατόψεις, τοµή σε κλ. 1: 100).
2. Η ανωτέρω αλλαγή χρήσης δεν επιφέρει καµία αλλοίωση στις όψεις του νέου κτιρίου,
όπως έχουν
εγκριθεί µε την υπ’αρ. 52197/15.12.2006 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
3/ΑΑΠ/12.1.2007).
3. Επιτρέπονται µικρές εσωτερικές διαρρυθµίσεις για την εξυπηρέτηση της χρήσης κατοικίας
στα τµήµατα του ισογείου και του α΄ ορόφου.

4. Ουδεµία επέµβαση, προβλέπεται στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου 43.
5. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της υπ’αρ. 31844/1930/18.5.1987 Υπ. Απόφασης
(ΦΕΚ 506/∆/5.6.1987) χαρακτηρισµού του κτιρίου ως διατηρητέου, καθώς και της
υπ’αρ.52197/15.12.2006 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3/ΑΑΠ/12.1.2007) καθορισµού
ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης σε αυτό κατά το τµήµα που δεν τροποποιείται
κατά τα ως άνω».
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