
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 29.5.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 8
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 80η 

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 ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Καθορισµός  ειδικών  όρων  και  περιορισµών δόµησης διατηρητέου κτιρίου (ΦΕΚ  

1013/∆/7-10-1992), επί  των οδών Σίνα 48 & Αναγνωστοπούλου (πρώην ∆ιδότου) στο  

Ο.Τ.67066 , του ∆ήµου Αθηναίων φερόµενου ως συνιδιοκτησία  Ναταλίας Γεωργοπούλου  

& Μ. Παπαϊωάννου & ΣΙΑ Ο.Ε.  

 

 

 

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ 

 

 

Το Συµβούλιο  αφού έλαβε υπόψη την από 27.5.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της 

∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων  γνωµοδοτεί 

οµόφωνα ότι συµφωνεί µε  «την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του  άρθρου 6, παρ. 3γ του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) περί «Νέου Οικοδοµικού Κανονισµού», 

µε τον καθορισµό συµπληρωµατικών ειδικών όρων και περιορισµών και χρήσης δόµησης  

του διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί  των οδών Σίνα 48 & Αναγνωστοπούλου (πρώην 

∆ιδότου) στο Ο.Τ. 67066 , του ∆ήµου Αθηναίων φερόµενου ως συνιδιοκτησία  Ναταλίας 

Γεωργοπούλου & Μ. Παπαϊωάννου & ΣΙΑ Ο.Ε., µε το εξής περιεχόµενο: 

 

Α.     Στο οικόπεδο του διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί  των οδών Σίνα 48 & 

Αναγνωστοπούλου (πρώην ∆ιδότου) στο Ο.Τ. 67066 , του ∆ήµου Αθηναίων φερόµενου ως 

συνιδιοκτησία  Ναταλίας Γεωργοπούλου & Μ. Παπαϊωάννου & ΣΙΑ Ο.Ε. 

 επιτρέπονται τα εξής: 

 

• Η προσθήκη επιφανείας 17,87τ.µ. στο δώµα του διατηρητέου κτιρίου από µεταλλικό 

σκελετό και γυαλί  µαύρου χρώµατος. 

• Η στέγαση της υπάρχουσας µεταλλικής σκάλας από τον α΄ όροφο στο δώµα µε 

µεταλλικό σκελετό και γυαλί µαύρου χρώµατος. 

• Η αντικατάσταση του παλιού πατώµατος µε νέο πάτωµα  από λωρίδες δρυός, ιδίου 

τύπου. Το υπόλοιπο δώµα, όπως επίσης και η προσθήκη θα επιστρωθεί µε νέα 

κεραµικά πλακίδια εξωτερικού χώρου. 



• Η τοποθέτηση ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στον στεγασµένο χώρο   η/µ 

στο δώµα  

Β.     Όλες οι αιτούµενες εργασίες προσθήκης στο δώµα του διατηρητέου  κτιρίου ,  η 

κατασκευή µεταλλικής στέγης στην προσθήκη και στην µεταλλική σκάλα,  θα γίνουν σύµφωνα 

µε την υποβληθείσα αρχιτεκτονική µελέτη και φαίνεται στα διαγράµµατα που συνοδεύουν την   

αιτιολογική έκθεση και συγκεκριµένα: διάγραµµα κάλυψης σε κλ. 1/100, (4)κατόψεις,(5)τοµές 

και (2)όψεις σε κλ. 1/50 και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής.  

Γ.     Η ορθή εφαρµογή των ρυθµίσεων που προβλέπονται από την παρούσα 

πραγµατοποιούνται κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 

∆.   Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ΄αρ. 79710/5152 

Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε ( ΦΕΚ 1013/∆/7-10-1992 )».   

                                                                        

      

 

 

       

  Η    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

 Ε.  ΚΛΑΜΠΑΤΣΕΑ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


