
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 

 

ΑΘΗΝΑ                    : 29.5.2019 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ          : 8
η
 

ΠΡΑΞΗ                    : 85η 

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 ΠΕΙΡΑΙΑ 

Χαρακτηρισµός ως διατηρητέας της όψης κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού  Γερµανού 

Καλλλιγά  8 (Ο.Τ. 69/Τ. 27), στην περιοχή της Καστέλλας του ∆ήµου Πειραιά   (Ν. 

Αττικής), φερόµενης ιδιοκτησίας κ. Αθανασίου Τάνο Χατζή και καθορισµός ειδικών όρων   

και περιορισµών δόµησης, για προσθήκη νέου κτιρίου κατ’ επέκταση της διατηρητέας 

όψης, µε διώροφο τµήµα σε υποχώρηση από την Ο.Γ.  

 

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 

της παρ. 3 (εδάφιο α.,β.) του άρθρου 6 του Ν.4067/2012, για τον χαρακτηρισµό ως 

διατηρητέας της όψης του κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Γερµανού Καλλιγά 8, στην 

περιοχή της Καστέλλας του ∆ήµου Πειραιά (Ν. Αττικής), φερόµενης ιδιοκτησίας κ. 

Αθανασίου Τάνο Χατζή, και τον καθορισµό ειδικών όρων και περιορισµών δόµησης, µε το 

εξής περιεχόµενο: 

 

Α. 1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η όψη του κτιρίου επί της οδού Γερµανού Καλλιγά 8 

(Ο.Τ. 69/Τ.27), στην περιοχή της Καστέλλας του ∆ήµου Πειραιά (Ν. Αττικής).                                                   

2. Στη χαρακτηριζόµενη ως διατηρητέα όψη απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή 

καταστροφή τόσο των επί µέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσµητικών 

στοιχείων της.   

3. Επιτρέπεται η επισκευή, η ενίσχυση του φέροντα  οργανισµού στο εσωτερικό της, καθώς 

και επεµβάσεις για λόγους λειτουργικούς της διατηρητέας όψης και επαναφορά των αρχικών 

στοιχείων µετά από τεκµηρίωση, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας της 

και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία της. 

4. ∆εν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφηµίσεων στη διατηρητέα όψη. 

Επιτρέπεται µόνο η τοποθέτηση επιγραφών µικρών διαστάσεων που πληροφορούν για τη 

χρήση των χώρων του κτιρίου. 

5. Για οποιαδήποτε επέµβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό της διατηρητέας όψης, όπως και 

για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση του Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής. 

 

Β. 1. Επιτρέπεται η κατεδάφιση του υπόλοιπου κτιρίου και των πρόχειρων κατασκευών 

εντός του οικοπέδου. 



2. Επιτρέπεται η κατασκευή νέου φέροντα οργανισµού από οπλισµένο σκυρόδεµα στο 

εσωτερικό της διατηρητέας όψης και η προσθήκη νέου κτιρίου κατ’ επέκταση αυτής, µε 

διώροφο τµήµα σε υποχώρηση από την Ο.Γ., χωρίς υπέρβαση του ισχύοντος συντελεστή 

δόµησης (Σ.∆.) µε παρέκκλιση ως προς το επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης.   

3. Οι ανωτέρω προβλεπόµενες εργασίες αποκατάστασης, κατασκευής νέου φέροντα 

οργανισµού στο εσωτερικό της διατηρητέας όψης, προσθήκης κατ’ επέκταση και καθ’ύψος 

σε υποχώρηση από την Ο.Γ., περιγράφονται στην τεχνική έκθεση και φαίνονται στα τέσσερα 

(4) διαγράµµατα  που  συνοδεύουν  την παρούσα  και  αποτελούν  αναπόσπαστο τµήµα αυτής     

[ (1) διάγραµµα δόµησης  κλ. 1: 100, (1) κατόψεις, (1) τοµή, (1) όψη  κλ. 1: 50]»  

 

 

                                     

                             

  Η  α/α  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  Η   ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

 

Α. ΑΛΕΦΑΝΤΗ 

 

 

 

Α. ΜΠΕΣΣΑ 

 

 

 

 


