
ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΥΛΙΝΑΚΗ

Ο Αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΑΟΚΑ

;ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΑΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
Η αιτιολογική Έκθεση
της Δ/νσης ΑΟΚΑ
-Τμήμα Διατηρητέων Κτιρίων

ΘΕΜΑ : Διαβίβαση αιτιολογικής έκθεσης
Σας κοινοποιούμε φωτοαντίγραφο αιτιολογικής έκθεσης για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου

κτιρίου, που βρίσκεται επί των οδών Μεταμορφώσεως 5 & Αριστοτέλους, στο Ο.Τ. 81 του Δήμου Αλίμου

Αττικής και τον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, φερόμενο ως ιδιοκτησία κ.
Μαρούλιας Σταμοπούλου και παρακαλούμε να τηρήσετε τη διαδικασία που ορίζεται από τις διατάξεις της
παρ. 3(α) του άρθρου 6 του Ν.4067/12 (ΦΕΚ 79/Α/2012) και ειδικότερα:

•Έγγραφη ενημέρωση της Δ.Α.Ο.Κ.Α./ΥΠΕΝ για την παραλαβή της αιτιολογικής έκθεσης.
•Ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης στο δημοτικό κατάστημα.
•Ανάρτηση της αιτιολογικής έκθεσης στο διαδίκτυο.
•Δημοσίευση σχετικής ενημερωτικής πρόσκλησης για την ανάρτηση προς τους ενδιαφερόμενους σε

μια τοπική εφημερίδα, αν εκδίδεται, ή σε μια εφημερίδα της πρωτεύουσας του νομού.
•Τοιχοκόλληση της ενημερωτικής πρόσκλησης στο υπόψη ακίνητο.

Επίσης παρακαλούμε να μας στείλετε όλα τα αποδεικτικά δημοσιοποίησης της παρούσης, βάσει
των ανωτέρω.;

Στους ενδιαφερόμενους που αποστέλλεται επίσης η αιτιολογική έκθεση, γνωρίζουμε ότι σύμφωνα
με τις ανωτέρω διατάξεις, τυχόν άποψη τους θα πρέπει να υποβληθεί στην Υπηρεσία μας μέσα σε ένα
μήνα από τη λήψη του παρόντος.;

Τέλος επισημαίνουμε ότι μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαγορεύεται κάθε επέμβαση στο
προς χαρακτηρισμό κτίριο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 (β) του άρθρου 6 του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ -
Α'79). Τυχόν εκτελούμενες οικοδομικές εργασίες με άδεια δόμησης προγενέστερης της αιτιολογικής
έκθεσης διακόπτονται.:

Κατ' εξαίρεση επιτρέπονται μόνο εργασίες εξωτερικών χρωματισμών με χρήση ικριωμάτων-
εργασίες συντήρησης (ως εργασίες μικρής κλίμακας).

ΠΡΟΣ : Δήμο Αλίμου
ΙΛ/ν<τη Τεννικής ΥττηρεαίΠΓ
;Αριστοτέλους 53, τ.κ. 17435- Αθήνα

ΚΟΙΝ.: ως πίνακα αποδεκτών :

Αμαλιάδος 17
115 23
Φανή Σταθάκη

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ  ^
ΤΑΧ. ΚΩΔ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

8 213 1515174
Ζ 210 6437266

ΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/77039/4813
Τ;        ^,Ημ/νία: 02/11/2018

"θ7.11.2018 133^5
Αρ.Πρωτ.24169-13/11/2018





1.ΥΔΟΜ - Δήμου Ελληνικού -Αργυρούπολης
Αργυρουπόλεως 94-96 , τ.κ. 16451- Αθήνα

2.Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.)
Π.Ε Νότιου Τομέα Αθήνας

·^-'Καλλιρόης 144, Τ.Κ.11741-Αθήνα

3.κ. Μαρούλια Σταμοπούλου
Μεταμορφώσεως 5 & Αριστοτέλους
τ.κ.17455Άλιμος- Αθήνα

4.κ. Ευστράτιο Πανταβό
(Αρχιτέκτων Μηχανικός)
Υμηττού 265, τ.κ.1163-Αθήνα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Ι*.·.





ΣΧΕΤ.: (α) η με αρ. πρωτ. οικ. 129/11-06-2018 διαβίβαση αποσπάσματος πρακτικού του ΣΑ Νότιου Τομέα
Αθηνών (με συνημμένο φάκελο)-( αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ 38173/19-6-2018).

ΘΕΜΑ: Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται επί των οδών Μεταμορφώσεως 5 &
Αριστοτέλους, στο Ο.Τ. 81 του Δήμου Αλίμου και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών

δόμησης, φερομένου ως ιδιοκτησία κας Μαρούλιας Σταμοποΰλου.

(ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Εισηγητής: Φανή Σταθάκη "'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ





Συντελεστής Δόμησης= 1,4

Κάλυψη =40%

Ύψος: ΝΟΚ ΦΕΚ 79/Α7 2012
Πανταχόθεν ελεύθερο

Αρχαιολογία: ναι

Α.2   Συνοπτική περιγραφή του θέματος
Η υπόψη αρχιτεκτονική πρόταση αφορά στον χαρακτηρισμό του υπόψη κτιρίου ως διατηρητέου και

στον καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Α.3   Όροι δόμησης
Όσον αφορά στους ισχύοντες όρους δόμησης της περιοχής, σύμφωνα με το Τοπογραφικό Διάγραμμα
του φακέλου του θέματος, για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το υπόψη ακίνητο, ισχύουν τα εξής:

Ο.Τ. 81-Δήμος Αλίμου|

Εμβαδόν συνολικού οικοπέδου: 1071,870τ.μ. - με στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Α)

ίιΕμβαδόν οικοπέδου τμήματος Α: 409,06 τ.μ. - με στοιχεία (Ε,Β,Γ,Ε',Δ',Γ',Ε)

(ιδιοκτησίας Μαρούλιας Σταμοπούλου)

Π. Δ/γμα 7-7-1933 (ΦΕΚ 188/Α/1933)

Τροποποίηση ρυμοτομικού ΦΕΚ 230/Α/1941

Αρτιότητα: Ε=400τ.μ. Π=15μ.

Προ 9.6.73: Ε=300τ.μ. Π=12μ.

Προ 12.7.33: Ε=110τ.μ. Π=6μ.

Α.1 Διαδικασία εισαγωγής του θέματος στη Δ/νση Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών και

Αδειοδοτήσεων.ιΗ ενδιαφερόμενη Μαρούλια Σταμοπούλου , φερόμενη ως ιδιοκτήτρια του κτιρίου επί των οδών
Μεταμορφώσεως 5 & Αριστοτέλους, στο Ο.Τ. 81, του Δήμου Αλίμου, με τη με αρ. πρωτ. 102/14-05-2018
αίτηση της προς το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών , ζήτησε την έγκριση για 
εργασίες εξωτερικών χρωματισμών με χρήση ικριωμάτων με συνημμένο φάκελο αρχιτεκτονικής

πρότασης αποκατάστ^σης αυτού.1™,.^,,..-,,-^,,^,,. .,,.,,,<^..Το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών με το υπ'αριθμ 10/05-06-2018 πρακτικό
γνωμοδότησε:  ομόφωνα για το κτίριο του θέματος ότι συντρέχουν λόγοι για τον χαρακτηρισμό του ως
διατηρητέου λόγω της μορφολογίας και των ιδιαίτερων Αρχιτεκτονικών του στοιχείων, και το διαβιβάζει στο

ΥΠΕΝ στο τμήμα διατηρητέων κτιρίων σύμφωνα με το αρ. 6 του Ν. 4067/2012.
Στη συνέχεια το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών με το σχετ. (α) έγγραφο του
διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας το φάκελο του θέματος για πιθανές δικές μας ενέργειες σύμφωνα με το

άρθρο 6 παρ. 8 του Ν. 4067/2012.ίΜετά την μελέτη των στοιχείων του φακέλου και την αξιολόγηση τους, η Διεύθυνση μας προωθεί τη
νόμιμη διαδικασία για τον χαρακτηρισμό του εν λόγω κτιρίου ως διατηρητέου δεδομένου ότι πληρούνται
όλες οι προϋποθέσεις του άρθρου 6, παρ. 3 α, του ν. 4067/12 (ΝΟΚ). Το υπόψη κτίριο αποτελεί αξιόλογο

δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής με εκλεκτικιστικά στοιχεία.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ :
Α.
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Β.   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

Β.1  Περιγραφή κτιρίου -Υφιστάμενη κατάστασηΤο κτίριο του θέματος βρίσκεται στην περιοχή του Δήμου Αλίμου επί των οδών Μεταμορφώσεως 5
& Αριστοτέλους στο Ο.Τ. 81 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Αλίμου, που περικλείεται

από τις οδούς Μεταμορφώσεως .Αριστοτέλους , Γρ. Αυξεντίου και Λεωφ. Ποσειδώνος.

Περιγραφή του κτιρίου:^
Πρόκειται για διώροφο κτίριο με υπόγειο τμήμα και δώμα, που διαθέτει στοιχεία νεοκλασικής μορφολογίας
με εκλεκτικιστικές αναφορές της μεταβατικής περιόδου(~1920-1927), με είσοδο από την οδό
Μεταμορφώσεως. Είναι χωροθετημένο ελεύθερα στο τμήμα Α. οικοπέδου με. στοιχεία ( Β, Γ, Ε', Δ', Γ', Β',

Ε, Β ) το οποίο αποτελεί τμήμα ενός συνολικού οικοπέδου με στοιχεία ( Α,Β,Γ,Δ,Α) όπου βρίσκεται

πολυώροφη κατοικία.Χαρακτηριστικό στοιχείο του κτιρίου είναι ο κυλινδρικός όγκος ο οποίος ξεκινάει από το υπόγειο και
καταλήγει πάνω από το ύψος του υπόλοιπου κτιρίου σε κυκλική στέγη με κεραμίδια προσδίδοντας
πλαστικότητα στη σύνθεση του κτιρίου. Σε αυτόν βρίσκεται η κύρια είσοδος του κτιρίου υπερυψωμένη με

μαρμάρινα σκαλοπάτια και το κλιμακοστάσιο .Η πρόσβαση στο υπόγειο γίνεται μόνο από τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου με σκάλες. Το περίγραμμα
του κτιρίου έχει σχήμα σταυρού , έξω από τον οποίο βρίσκονται, εκτός από τον κυλινδρικό όγκο , ένας

υπερυψωμένος ημιυπαίθριος χώρος με συμπαγές στηθαίο ο οποίος καταλήγει στον Α' όροφο σε εξώστη
με περίτεχνο μεταλλικό κιγκλίδωμα και μία βοηθητική εξωτερική μεταλλική κυκλική σκάλα με στεγασμένα
πλατύσκαλα η οποία ξεκινάει από τον ακάλυπτο και καταλήγει στο δώμα. Το κτίριο αποτελείται από

υπόγειο, υπερυψωμένο ισόγειο, Α' όροφο και δώμα. Είναι εμφανής ο διαχωρισμός των επιπέδων των
ορόφων και η κατακόρυφη ορνάνωση των ανοιγμάτων. Τα ανοίγματα σε όλες τις όψεις διατάσσονται
αξονικά, φέρουν πλαίσια κλασικιστικά και κοσμούνται με γραμμικό γείσο στη στέψη και ποδιά με
γεωμετρικό μοτίβο. Όλα τα ανοίγματα κλείνουν με ξύλινα ρολά. Στον κυλινδρικό όγκο βρίσκεται η θύρα
εισόδου του κτιρίου, η οποία είναι δίφυλλη, ξύλινη ταμπλαδωτή με τζαμιλίκια και περιβάλλεται με πλαίσιο
παραστάδων που καταλήγουν σε στέψη με γείσο και σε ζώνη με γραμμικές ταινίες, στον όροφο ένας μικρός
στρογγυλός φεγγίτης και στο δώμα και στον ίδιο κατακόρυφο άξονα παράθυρο με ξύλινα καίτια όπου
εκατέρωθεν αυτού και συμμετρικά δημιουργούνται παραστάδες με απλής μορφής επίκρανα και ανώφλι
γεωμετρικής μορφής. Οι ταινίες του γείσου των ανοιγμάτων συνεχίζουν κατά μήκος, οριοθετώντας την
στέψη του κτιρίου, η οποία περιλαμβάνει γείσο σε ικανή προεξοχή με οδόντες και συμπαγές στηθαίο με

εξάρσεις στις ακμές των όψεων του κτιρίου.ι

Κατασκευή του κτιρίου - Υφιστάμενη κατάσταση:

Σύμφωνα με την τεχνική έκθεση του αρχιτέκτονα μηχανικού, η φέρουσα τοιχοποιία είναι από λιθοδομή και
τα οριζόντια στοιχεία είναι από μεταλλικές δοκούς και οπλισμένο σκυρόδεμα. Τα δάπεδα είναι

επικαλυμμένα με πλακίδια και δρύινα πατώματα.

Β.2   Υφιστάμενα Στοιχεία Δόμησης

Εμβαδόν συνολικού οικοπέδου: 1071,870τ.μ. με στοιχεία (Α,Β,Γ,Δ,Α)

Εμβαδόν οικοπέδου τμήματος Α: 409,06 τ.μ. με στοιχεία (Ε,Β,Γ,Ε',Δ',Γ',Ε)

Υφιστάμενα στοιχεία δόμησης - κάλυψης ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α :

υπόγειο: 39,44τ.μ εντός περιγράμματος ισογείου|

υπόγειο: 21,32τ.μ.εκτός περιγράμματος/αποθήκη!

Σύνολο δόμησης υπογείου:39.44 + 21.32 =60,76τ.μ.

ισόγειο: κάλυψη/δόμηση ισογείου: 119.43τ.μ;
ημιυπαίθριος:11,18τ.μ.|

Σύνολο κάλυψης ισογείου:130,61τ.μ.

Α' όροφος: κάλυψη ορόφου :119,43τ.μ.\

Σύνολο δόμησης ορόφου:119.43τ.μ

Δώμα : κάλυψη δώματος38,64τ.μ.

Σύνολο δόμησης δώματος:38,64τ.μ.
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-Το σύνολο των επεμβάσεων περιορίζονται στο υπάρχον κέλυφος, χωρίς να αλλοιώνονται τα μορφολογικά
του στοιχεία ή ο αρχιτεκτονικός του χαρακτήρας. Έτσι η αναφορά του αρχικού κτίσματος στο πολεοδομικό

του περιβάλλον διατηρείται.;

ι • •
Γ. ΑΠΟΨΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ/ΥΠΕΝ.,

ιΗ Υπηρεσία μας συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω στοιχεία έχει την άποψη ότι το ανωτέρω περιγραφόμενο
κτίριο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 του ν. 4067/2012, προκειμένου να χαρακτηριστεί ως
διατηρητέο. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα που αφορούν στην πρόταση αποκατάστασης του εν
λόγω κτιρίου η Υπηρεσία μας συμφωνεί με τις εργασίες εξωτερικών εργασιών χρωματισμών των όψεων ως
εργασίες μικρής κλίμακας. Το εν λόγω κτίριο θα συμβάλλει στη διατήρηση του υφιστάμενου πολεοδομικού

ιστού και του χαρακτήρα του ευρύτερου οικιστικού συνόλου.
Όι εργασίες χρωματισμού του κελύφους του κτιρίου πραγματοποιούνται κατά τρόπον που δεν θίγεται ο

αρχιτεκτονικός χαρακτήρας.Με τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέο το εν λόγω κτίριο με τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά και μορφολογικά του
στοιχεία συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση και στην περιβαλλοντική αξία του ευρύτερου δομημένου

χώρου της περιοχής.\

Δ. ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ:

Όσον αφορά γενικά στην προστασία και διάσωση των διατηρητέων κτιρίων, οι ιδιοκτήτες μπορούν να
επωφελούνται από τα πολεοδομικά και οικονομικά κίνητρα που έχει θεσπίσει η πολιτεία όπως:

•Οικονομικά κίνητρα που θεσπίστηκαν με την υπ'αριθ. ΠΟΑ. 1084/13.4.2011 ΚΥΑ Υπουργών

Πολιτισμού, ΠΕΚΑ και Οικονομικών (ΦΕΚ 859/Β716.5.2011)

•Δάνεια για την επισκευή και αποκατάσταση τους, σύμφωνα με την από 24.6.1991 ΚΥΑ Υπουργών
Οικονομίας, Οικονομικών και Γεωργίας, όπως ισχύει σήμερα και την από 31.5.2007 (ΦΕΚ
964/Β707) νεώτερη Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με την οποία αυξάνεται

η προβλεπόμενη κρατική επιδότηση.|

•    Φορολογικές ελαφρύνσεις στις περιπτώσεις μεταβίβασης ή δωρεάς των διατηρητέων κτιρίων.

•Δυνατότητα ειδικών ρυθμίσεων για ανέγερση προσθηκών που δεν βλάπτουν το κτίριο (άρθρο 6

παρ. 3γ του ν. 4067/2012)Ι

•Μεταφορά του τυχόν εναπομένοντα Συντελεστή Δόμησης (Σ.Δ.)

ί- '•

Μετά τα παραπάνω, η Υπηρεσία μας,Ι

Προτείνει

Την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3α του Ν.4067/2012

(ΦΕΚ 79Α) περί Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, για τον χαρακτηρισμό ως διατηρητέου του κτιρίου που
βρίσκεται επί των οδών Μεταμορφώσεως 5 & Αριστοτέλους, στο Ο.Τ. 81, του Δήμου Αλίμου και τον

καθορισμό ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης, με το εξής περιεχόμενο:

Β.3   Αρχιτεκτονική μελέτη - Πρόταση
Από τα στοιχεία του φακέλου και σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της μηχανικού όσον αφορά στην

πρόταση αποκατάστασης του υπόψη κτιρίου προτείνονται τα παρακάτω:

εργασίες αποκατάστασης που δεν επηρεάζουν την υφιστάμενη δόμηση και κάλυψη του κτιρίου

αναλυτικά αφορούν σε εξωτερικές εργασίες χρωματισμών με χρήση ικριωμάτων ως εξής:

χρωματισμός των εξωτερικών όψεων, (προτείνεται χρωματική απόδοση με κωδικούς χρωμάτων

-Οι παραπάνω εργασίες αφορούν το εξωτερικό του κτιρίου, πρόκειται για εργασίες μικρής κλίμακας

εξωτερικών διαρρυθμίσεων.ι



'Κι



ΣΠΟΙΝΑ ΠΟΥΜΝΑΚΗ

ΝΙΚΟΣ ΜΠΙΑΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο Αν. Προϊστάμενος ΔΑΟΚΑ
ΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

1.Ως διατηρητέο κτίριο χαρακτηρίζεται το αρχικό κτίριο καθώς και οι εναρμονιζόμενες με αυτό

μεταγενέστερες προσθήκες.ι
ί2.Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κτίριο, απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή

των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών και διακοσμητικών στοιχείων του.

3.Επιτρέπεται  η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ενίσχυση του φέροντα
οργανισμού καθώς και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς του διατηρητέου κτιρίου, εφόσον δεν
αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία του.

4.Δεν επιτρέπεται  η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων. Επιτρέπεται μόνο η

τοποθέτηση επιγραφών μικρών διαστάσεων που πληροφορούν για την χρήση των χώρων του

κτιρίου.

5.Αιτήσεις για προσθήκες στο διατηρητέο κτίριο ή αντικατάσταση του φέροντος οργανισμού του
κτιρίου, αποστέλλονται από το αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής στην αρμόδια Υπηρεσία του
ΥΠΕΝ με γνώμη του Σ.Α. για ειδική ρύθμιση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.3γ του Ν.
4067/2012 (ΦΕΚ 79/Α/9.4.2012), εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που
το περιβάλλει. '     ""..-.,....,..^,_..,-. .... .....,_.   .,__-

6.Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και εσωτερικό του διατηρητέου κτιρίου όπως και για την
τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση του αρμοδίου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).

7.Επιτρέπονται μόνο εργασίες εξωτερικών χρωματισμών συντήρησης, με χρήση ικριωμάτων.

Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Μεταμορφώσεως 5 & Αριστοτέλους,
.: στο.Ο.Τ. 81,:το^.εγκεκριμένου.ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Αλίμου φερομένου ως ιδιοκτησία κας

Μαρούλιας Σταμοπούλου , όπως φαίνεται σημειωμένο στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα σε κλ.
1/100 που συνοδεύει την παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.




