
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 29.5.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 8
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 87η 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            : Α. Αλεφάντη (κωλυοµένης της Προέδρου) 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ   : Α. Ανδρουλιδάκη, ∆. Ξυνοµηλάκης (κωλυοµένου του 

τακτικού µέλους) ,     Α. Κατερίνη,     Ν. Φιντικάκης   

ΑΠΟΝ  ΜΕΛΟΣ :  Κ. Μωραΐτης  

 

ΘΕΜΑ :  ∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 

Οριστική ή µη υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 (167A’/2017) «Έλεγχος και  

προστασία του ∆οµηµένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», διατηρητέου κτιρίου επί         

των οδών Συνεσίου Κυρήνης 1 και Βαλσαµώνος 2, στην περιοχή της Νεάπολης του ∆ήµου 

Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας κ.κ. Φθενάκη Αναστασίας, Αγγέλας και Ελισάβετ.  

 

 

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 οριστική υπαγωγή της υπ’αριθ. 3688585/9.3.2017 αρχικής 

δήλωσης ένταξης (του Ν. 4178/2013 ως ίσχυε) στις διατάξεις του Ν. 4495/2017 αυθαίρετων 

εργασιών στο διατηρητέο κτίριο επί των οδών Συνεσίου Κυρήνης 1 και Βαλσαµώνος 2, στην 

περιοχή της Νεάπολης του ∆ήµου Αθηναίων, φερόµενης ιδιοκτησίας κ.κ. Φθενάκη 

Αναστασίας, Αγγέλας και Ελισάβετ και συγκεκριµένα : 

1. Την κατασκευή υπογείου  

α) ∆ιαµέρισµα (κύριος χώρος), επιφανείας 24,85 τ.µ.  

β) Λεβητοστάσιο (βοηθητικός χώρος), επιφανείας 16,60 τ.µ.,  

 

2. Στέγαστρο προστασίας µε πλεξιγκλάς (στο ύψος της οροφής του  α’ ορόφου) από 

πολυεστερικό υλικό µε σκελετό αλουµινίου, διαστάσεων 2,00µ. x 1,40µ.  εντός του 

ακαλύπτου 

3.Μεταλλική σκάλα από την εσοχή (τµήµα γ’ ορόφου) προς το δώµα εντός του ακαλύπτου 

4.Τον αποθηκευτικό χώρο στο δώµα, διαστάσεων 3,00µ. x 2,00µ.   

 

5. Πέργκολα στην στάθµη Γ’ ορόφου  

 

 

• Την έγκριση της ορθής εκτέλεσης των εργασιών προσαρµογής,  σύµφωνα µε την 

υπ’αρ. 12η/2η/30.1.2019 Πράξη του ΚΕΣΑ και ειδικώτερα   :  

 

o η καθαίρεση του τµήµατος της µεταγενέστερης επέκτασης του µεταλλικού εξώστη του α’ 

ορόφου, καθώς και της επικάλυψης του συνόλου µε λαµαρίνα και η διατήρηση του 

προϋφιστάµενου τµήµατος  (µεταλλική διάτρητη κατασκευή) ως πλατυσκάλου  εντός του 

ακαλύπτου,    



o η µεταλλική κατασκευή του εν λόγω κτιρίου στη στάθµη του α’ ορόφου έχει 

προσαρµοστεί, στο πλάτος του ακαλύπτου, ως προς το µήκος της, ήτοι: 2,00µ. και ως 

προς το πλάτος της στα 0,90µ., και έχει παραµείνει διάτρητη, µε µεταλλική σχάρα και 

διάτρητο προστατευτικό κιγκλίδωµα  

 

όπως φαίνονται στα συνηµµένα σχέδια που υποβλήθηκαν µε ευθύνη µηχανικού και 

συνοδεύουν την παρούσα».                                                                               

                                                                                                    

  

 

                                                                

  Η  α/α  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Α. ΑΛΕΦΑΝΤΗ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


