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ΘΕΜΑ :  ΔΗΜΟΣ   ΑΘΗΝΑΙΩΝ 
Υπαγωγή ή μη στις διατάξεις του άρθρου 117 παρ. 1, «Αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις» 
του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος 
και άλλες διατάξεις» διατηρητέου κτιρίου, που βρίσκεται επί των οδών Ομήρου 11 & 
Βησσαρίωνος 1, (ΦΕΚ 28/Δ/1985), στο Ο.Τ. 67072, του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία  EUROBANK ERGASIAS  
χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε. 
  

 
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

To Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 30/11/2018 σχετική με το θέμα εισήγηση της 
Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων   γνωμοδοτεί ομόφωνα 
ότι συμφωνεί με  «την έγκριση υπαγωγής της υπ’αριθ. 10415105/07-07-2018 αρχικής 
δήλωσης ένταξης, στις διατάξεις του άρθρου 117 παρ.1, «Αυθαίρετες κατασκευές και 
χρήσεις», του ν. 4495/2017 (167 Α΄/2017), «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 
Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις», των αυθαίρετων κατασκευών του διατηρητέου κτιρίου, 
που  βρίσκεται επί των οδών Ομήρου 11 & Βησσαρίωνος 1, στο Ο.Τ. 67072, του εγκεκριμένου 
ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αθηναίων, φερόμενου ως ιδιοκτησία  EUROBANK 
ERGASIAS  χρηματοδοτικές μισθώσεις Α.Ε.  
Και συγκεκριμένα τα εξής:  
 Αλλαγή χρήσης τμήματος Β΄ υπογείου από βοηθητική χρήση (χώρος στάθμευσης) σε 

βοηθητική χρήση (χώρος Η/Μ εγκαταστάσεων), επιφανείας Ε=14,31τ.μ. 
 Αλλαγή χρήσης τμήματος  Α΄ υπογείου από βοηθητική χρήση (αποθήκη) σε κύρια 

χρήση(χώρος συνεδριάσεων), επιφανείας Ε=91,10τ.μ. 
 Επεκτάσεις (Ε1=19,18τ.μ. και Ε2=3,82τ.μ.) εκτός περιγράμματος στο Α΄ υπόγειο, 

συνολικής επιφανείας Ε=23,00τ.μ. 
 Επεκτάσεις (Ε1=0,85τ.μ. και Ε2=2,40τ.μ.) εκτός περιγράμματος στο ισόγειο, συνολικής 

επιφανείας Ε=3,25τ.μ. 
 Επεκτάσεις (Ε1=3,95τ.μ. , Ε2=2,52τ.μ. , Ε3=0,82τ.μ., Ε4=1,78τ.μ., Ε5=0,63τ.μ.και  

Ε6=1,15τ.μ.) εκτός περιγράμματος στον Ε΄ όροφο, συνολικής επιφανείας Ε=10,85τ.μ. 
 Επεκτάσεις (Ε1=1,49τ.μ. , Ε2=2,75τ.μ. , Ε3=0,63τ.μ.) εκτός περιγράμματος στον ΣΤ΄ 

όροφο, συνολικής επιφανείας Ε=4,87τ.μ. 
 Επεκτάσεις (Ε1=2,05τ.μ. και Ε2= 0,78τ.μ.) εκτός περιγράμματος στο δώμα συνολικής 



επιφάνειας Ε= 2,83τ.μ. 
 Αύξηση του εσωτερικού ύψους, κατά 0,48μ του Α΄ υπογείου 
 Υπέρβαση ύψους του κτιρίου κατά 0,32μ. 
 Παραβάσεις της κατ. 3 του άρθ. 96(Ν. 4495/2017) : α) αλλαγές στις εξωτερικές 

διαστάσεις των περιγραμμάτων του κτιρίου έως 5%, με μεταβολή των επιφανειών κάτω 
του 5% , β) αλλαγή των διαστάσεων των ανοιγμάτων του κτιρίου και μετατόπιση αυτών. 

 Διάφορες λοιπές πολεοδομικές παραβάσεις: α) αλλαγή σχήματος εξωτερικού-βοηθητικού 
μεταλλικού κλιμακοστασίου σε όλα τα επίπεδα, β) αλλαγή σχήματος εξωτερικού-
βοηθητικού κλιμακοστασίου στα Α΄& Β΄ υπόγεια, γ) κατάργηση εσωτερικής κλίμακας 
επικοινωνίας μεταξύ ισογείου και Α΄ υπογείου, δ) τοποθέτηση κλιματιστικών μονάδων 
στο δώμα του Ε΄ ορόφου, ε) διάνοιξη οπών φωτισμού στην οροφή του Ε΄ ορόφου, στ) 
κατάργηση εξωτερικής πρόσβασης υποσταθμού ΔΕΗ — αλλαγή του περιγράμματος του 
χώρου του υποσταθμού στο Α΄ υπόγειο, ζ) διάνοιξη νέων εξωτερικών ανοιγμάτων στον 
Δ΄ όροφο, η) συνολική διαφοροποίηση των όψεων του ΣΤ΄ ορόφου με εμφανή μεταλλικό 
σκελετό και γυάλινες πληρώσεις, θ) τοποθέτηση εξωτερικής μεταλλικής πόρτας στο 
ισόγειο, ι) τοποθέτηση φιλμ προστασίας σε εξωτερικά υαλοστάσια του ισογείου, κ) 
αλλαγή W.C ΑΜΕΑ από Ε΄ στον Γ΄ όροφο.» 

όπως φαίνεται στα αντίστοιχα διαγράμματα  που υποβλήθηκαν με ευθύνη του μηχανικού». 
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