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ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΙΣΧΥΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ 

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ , ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ                 

«ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε»  ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ   

 

     Α. Περιγραφή του ακινήτου  

Το ακίνητο βρίσκεται στο Ο.Τ 271 της Τρίπολης επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως 

73-75  του κεντρικού τομέα της πόλης  απέναντι από το πάρκο και το κηρυγμένο 

ως Μνημείο ,  κτίριο των δικαστηρίων , ενός από τα σημαντικότερα «τοπόσημα» 

της Τρίπολης.  

Το οικόπεδο εμβαδού 1.388,40 τ.μ είχε στην έκτασή του από το 1966  το τοπικό 

κατάστημα της ΑΤΕ το οποίο κατεδαφίστηκε το  έτος 2008 , προκειμένου να 

ανεγερθεί πολυώροφη οικοδομή καταστημάτων , γραφείων και κατοικιών .  

Η διαδικασία της έκδοσης των οικοδομικών αδειών (Κατεδάφισης – ανέγερσης 

νέας οικοδομής) αναλήφθηκε το έτος 2008  από την ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε η οποία απέκτησε με αγορά από την ΑΤΕ  το 88% του 

οικοπέδου και ανέλαβε , μετά από την υπογραφή σχετικής σύμβασης με την ΑΤΕ, 

την κατασκευή  για λογαριασμό της τράπεζας , ισόγειου καταστήματος με υπόγειο 

αποθηκευτικό χώρο . Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2008 με  την έκδοση της 

αριθ. 278/2008 οικοδ. αδείας  και προχώρησε μέχρι τον Νοέμβριο 2009 με την 

κατασκευή της θεμελίωσης και μέρους του φέροντος οργανισμού του υπογείου . 

Τον Νοέμβριο 2008 η κατασκευή διακόπηκε με απόφαση της Διεύθυνσης 

Πολεοδομίας Τρίπολης ,  λόγω της παρέμβασης του Υπουργείου Πολιτισμού , οι 

υπηρεσίες του οποίου ζήτησαν την τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική μελέτη για 

την προσαρμογή της στις απαιτήσεις ανάδειξης του κηρυγμένου ως Μνημείου , 

Δικαστικού Μεγάρου , απέναντι από το ακίνητο .  



Η αρχιτεκτονική μελέτη εγκρίθηκε από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΟ κατά τον Μάρτιο 

2011. Τον Μάρτιο 2012 η οικοδομική άδεια αναθεωρήθηκε με βάση την νέα 

μελέτη. Μετά την απορρόφηση της ΑΤΕ   από την  Τράπεζα Πειραιώς λίγους μήνες 

αργότερα , τα δεδομένα για την ΑΤΕ μεταβλήθηκαν και  το έργο ματαιώθηκε 

παραμένοντας από τότε ημιτελές. 

Η Οικοδομική άδεια ισχύει μέχρι την 31-12-2022. 

Τον Ιούλιο 2017 λύθηκε και η σύμβαση μεταξύ της Τράπεζας Πειραιώς , διαδόχου 

της ΑΤΕ και την ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε , για την κατασκευή του 

ισογείου καταστήματος και του υπόγειου αποθηκευτικού χώρου .  

  

Η θέση του οικοέδου στο ρυμοτομικό σχέδιο της Τρίπολης  

 

 



 

 

Δορυφορική εικόνα της περιοχής του ακινήτου.  

    Β.  Τίτλος Ιδιοκτησίας του ακινήτου  

Το οικόπεδο αποκτήθηκε από την ΑΤΕ το 1966 , με την Πράξη αριθ. 8909/07-02-

1966 του Συμβολαιογράφου Τρίπολης Γεωργ. Παναγιωτόπουλου. Το εμβαδόν του 

οικοπέδου σύμφωνα με το προσαρτημένο στην παραπάνω Πράξη τοπογραφικό 

ήταν 1.271,14 τ.μ  

Στη συνέχεια , με την αριθ. 5002/08-09-2008 Πράξη της Συμβολαιογράφου Αθήνας 

Μαρίας Σιδέρη , η ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε απέκτησε απέκτησε από 

την ΑΤΕ  το 88% εξ αδιαιρέτου του οικοπέδου ,  το οποίο σύμφωνα με  νέο 

τοπογραφικό   , έχει εμβαδόν 1.388,40 τ.μ  

Με την απορρόφηση της ΑΤΕ από την Τράπεζα Πειραιώς , η ιδιοκτησιακή σύνθεση 

του οικοπέδου διαμορφώνεται σήμερα : 

• 88% εξ αδιαιρέτου ,  ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  

• 12%  εξ αδιαιρέτου , ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ  

     

 



 Στο Κτηματολόγιο , το οικόπεδο είναι καταχωρημένο με ΚΑΕΚ 032250514010 και 

εμβαδόν 1.388 τ.μ  

    Γ. Πολεοδομικό καθεστώς του οικοπέδου  

Το οικόπεδο εντάχθηκε στο ρυμοτομικό σχέδιο Τρίπολης με το Β.Δ της 

09/11/1955 , ΦΕΚ 320Α/55 , όπως τροποποιήθηκε με το Β.Δ της 18-10-1963 , 

ΦΕΚ 185Δ/63 και το Β.Δ της 19-05-1964 , ΦΕΚ 78Δ/64.  

Ανήκει στον τομέα Α , με ελάχιστα όρια αρτιότητας :  

- Πρόσωπο 12 μ.  

- Εμβαδόν 200 τ.μ  

και  όρους δόμησης : 

- Ποσοστό κάλυψης 60%  

- Συντελεστή Δόμησης : 1.6  

 

Η περιοχή του οικοπέδου βρίσκεται στα όρια του ΓΠΣ Τρίπολης (ΦΕΚ 

1092Δ/12-11-1986)  με χρήση  «ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ» .  

Η χρήση αυτή του οικοπέδου προσφέρει σύμφωνα με το Π.Δ 81/1980, ΦΕΚ 

27Α/80 και το Π.Δ 59/2018, ΦΕΚ 114Α/18  την δυνατότητα αξιοποίησής του για 

την δημιουργία καταστημάτων , γραφείων , κατοικιών  κ. ά . , όπως  

καταγράφονται  στον παρακάτω  πίνακα.  

Δεν επιτρέπεται η κατασκευή αμιγούς κτιρίου Διοικητικών Υπηρεσιών . 



 

 



  

 

  

 

Το έτος 2016 , ο Δήμος Τρίπολης συνέταξε τεχνική μελέτη για την τροποποίηση του 

ρυμοτομικού  σχεδίου στην θέση του οικοπέδου της ΑΤΕ – ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε με τον χαρακτηρισμό του οικοπέδου ως  «ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ 

ΧΩΡΟΥ» για την  ανέγερση του Δημαρχείου της πόλης.  

Η μελέτη αυτή δεν ολοκληρώθηκε με την τροποποίηση της ρυμοτομίας και σήμερα 

πλέον δεν υφίσταται ούτε καν ως σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής αφού το νέο 



Δημαρχιακό Μέγαρο της πόλης έχει πλέον κατασκευαστεί σε άλλη θέση της πόλης και 

ήδη λειτουργεί.  

  

Δ.  Ιστορικό ενεργειών για την αξιοποίηση του ακινήτου  

 

       Τον Δεκέμβριο 2008 εκδόθηκε η αριθ. 278/2008 οικοδομική άδεια της Διεύθυνσης 

Πολεοδομίας Τρίπολης για την ανέγερση κτιρίου καταστημάτων , γραφείων και 

κατοικιών .  

Η παραπάνω Ο.Α αναθεωρήθηκε :  

1. Την 26-01-2009 , ως προς την επωνυμία του ιδιοκτήτη (από ΑΤΕ σε ΑΤΕ -ΑΤΕ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε)  

2. Την 16-03-2012 ,ως προς τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης .  

 

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη αρχιτεκτονική μελέτη , προβλέπεται :  

→ Η επέκταση του υπογείου με την δημιουργία θέσεων στάθμευσης αυτοκινήτων , το 

τμήμα εκτός της προβολής του περιγράμματος του κτιρίου .  

→ Διατήρηση του περιγράμματος και της χρήσης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ  στους χώρους 

του ισογείου .  

→ Αλλαγή χρήσης όλων των χώρων των ορόφων Α΄, Β, Γ΄και Δ΄από κατοικίες , σε 

γραφεία .  

Στις 16-11-2009 η Διεύθυνση Πολεοδομίας Τρίπολης με την αριθ. 5027/2009 

Απόφαση Διακοπής Εργασιών , απαγόρευσε την συνέχιση των οικοδομικών εργασιών 

που τότε βρίσκονταν στο στάδιο κατασκευής  του οπλισμού των φερόντων στοιχείων 

του υπογείου (σκυροδέτησης θεμελίων αναφέρει το έγγραφο) , μετά την αποστολή του 

αριθ. ΥΠΠΟ/ΥΝΕΜΤΕΔΕ/Φ05-ε/8406/11-11-2009  εγγράφου του Υπ. Πολιτισμού με 

το οποίο ζητήθηκε η διακοπή των οικοδομικών εργασιών προκειμένου η μελέτη της 

οικοδ. άδειας να λάβει την , απαιτούμενη λόγω της γειτνίασης του υπό ανέγερση 

κτιρίου με το κηρυγμένο ως Μνημείο , κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Τρίπολης , 

έγκριση  της αρμόδιας Διεύθυνσης του ΥΠΠΟ.  

Με το αριθ. 3068/23-07-2010 έγγραφό της η Διεύθυνση Πολεοδομίας Τρίπολης 

επέτρεψε την μερική συνέχιση  των οικοδομικών εργασιών προκειμένου να 



απομακρυνθούν υλικά από το εργοτάξιο. Κατά το στάδιο αυτό , πιθανότατα , βάφηκε 

με αστάρι ο τοποθετημένος οπλισμός στα τμήματα στα οποία δεν ολοκληρώθηκε η 

σκυροδέτηση , προκειμένου να προστατευτεί ο οπλισμός από την οξείδωση.  

 

Στις 14-03-2011 με την αριθ. ΥΠΠΟΤΔΝΣΑΚ/7545/132 απόφαση του Υπουργού 

Πολιτισμού , εγκρίθηκε , με παρατηρήσεις αναφορικά με τον χρωματισμό των 

εξωτερικών όψεων του κτιρίου , η μελέτη αναθεώρησης της αρχιτεκτονικής μελέτης . 

Μετά την απόφαση αυτή ,εγκρίθηκε η αναθεώρηση της  16-03-2012 της οικοδ. άδειας 

και ικανοποιήθηκαν οι προϋποθέσεις για την συνέχιση του έργου.   

   

       Ε. Ανάλυση των τεχνικών δεδομένων της ισχύουσας οικοδομικής άδειας   

Σύμφωνα με την αρχιτεκτονική μελέτη της  αναθεωρημένης  οικοδομικής προβλέπεται 

η κατασκευή κτιρίου με τα παρακάτω μεγέθη  :  

Α/Α ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΧΩΡΟΥ  

ΧΡΗΣΗ 

ΧΩΡΩΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(τ.μ)  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1  

 

 

 

 

 

Χώρος ΔΕΗ  Υποσταθμός 36,80 Ιδιοκτησία ΔΕΗ  

 

2 

Χώρος 

Βοηθητικής 

Χρήσης  

Αποθήκη ισογ. 

καταστήματος 
 
133,60 

Λειτουργική σύνδεση 

με κατάστημα Ι 

ισογείου 

 

3 

Χώρος 

Βοηθητικής 

Χρήσης  

Αποθήκη ισογ. 

καταστήματος 

 

144,75 

 

 



4  

 

 

 

ΥΠΟΓΕΙΟ 

Χώρος Β.Χ Control room 22.27 Λειτουργική σύνδεση 

με κατάστημα ΙΙ 

ισογείου 
5 Χώρος Β.Χ Λεβητοστάσιο  16,20 

 

6 

Χώρος Β.Χ Δεξαμενή 

καυσίμου 

14,55 

7 Θέσεις 

στάθμευσης 

20 θέσεις 

στάθμευσης  

  

8  

 

Κοινόχρηστες 

εγκαταστάσεις  

Πίνακες ΔΕΗ  12,00  

9 Μηχανοστάσιο 

ανελκυστήρα 

5,10  

10 Μηχανοστάσιο 

δεξαμενής  

11,30  

11 Λεβητοστάσιο  10,87  

12 Δεξαμενή 

καυσίμου 

10,33  

 13  

 

ΙΣΟΓΕΙΟ 

Κατάστημα Ι  Κατάστημα  152,71 Στον ακάλυπτο χώρο 

του ισογείου 

δημιουργούνται 25 

θέσεις στάθμευσης 

(δουλεία αποκλειστικής 

χρήσης)  

14 Κατάστημα ΙΙ  Κατάστημα  248,57 

15  

Κοινόχρηστοι 

χώροι 

Κλιμακοστάσιο 29,15 

 

16 

Ράμπα εισόδου-

εξόδου 

αυτοκινήτων 

34,61 

17  

 

 

 

 

Α΄ΟΡΟΦΟΣ  

Γραφείο 1  Γραφείο  41,60  

18 Γραφείο 2  Γραφείο  56,65  

18 Γραφείο 3  Γραφείο  40,50  

20 Γραφείο 4  Γραφείο  42,45  

21 Γραφείο 5  Γραφείο 59,10  

22 Γραφείο 6 Γραφείο  38,80  

23 Γραφείο 7 Γραφείο  43,15  

24 Κοινόχρ. 

Χώροι 

Κλιμακοστάσιο 22,17  

25 Διαδρομοι-WC 

ΑΜΕΑ 

45,88  

26   

 

 

 

Β΄ΟΡΟΦΟΣ  

Γραφείο 1  Γραφείο  41,60  

27 Γραφείο 2  Γραφείο  56,65  

28 Γραφείο 3  Γραφείο  40,50  

29 Γραφείο 4  Γραφείο  42,45  

30 Γραφείο 5  Γραφείο 59,10  

31 Γραφείο 6 Γραφείο  38,80  

32 Γραφείο 7 Γραφείο  52,50  

33 Κοινόχρ. 

Χώροι 

Κλιμακοστάσιο 22,17  

34 Διάδρομοι 36,53  

35  

 

 

Γ΄ΟΡΟΦΟΣ  

Γραφείο 1  Γραφείο  41,60  

36 Γραφείο 2  Γραφείο  56,65  

37 Γραφείο 3  Γραφείο  40,50  

38 Γραφείο 4  Γραφείο  42,45  

39 Γραφείο 5  Γραφείο 59,10  

40 Γραφείο 6 Γραφείο  38,80  

41 Γραφείο 7 Γραφείο  52,50  

42 Κοινόχρ. 

Χώροι 

Κλιμακοστάσιο 22,17  

43 Διάδρομοι 36,53  

44  

 

Γραφείο 1  Γραφείο  41,60  

45 Γραφείο 2  Γραφείο  56,65  



46  

 

Δ΄ΟΡΟΦΟΣ  

Γραφείο 3  Γραφείο  40,50  

47 Γραφείο 4  Γραφείο  42,45  

48 Γραφείο 5  Γραφείο 59,10  

49 Γραφείο 6 Γραφείο  38,80  

50 Κοινόχρ. 

Χώροι 

Κλιμακοστάσιο 23,50  

1 Διάδρομοι 35,10  

52  

 

Ε΄ΟΡΟΦΟΣ  

Γραφείο 1  Γραφείο  66,80  

53 Γραφείο 2  Γραφείο  59,35  

54 Γραφείο 3  Γραφείο  60,95  

55 Κοινόχρ. 

Χώροι 

Κλιμακοστάσιο 23,50  

56 Διάδρομοι 37,27  

57 ΔΩΜΑ   Κοινόχρ. Χώροι  Απόληξη 

Κλιμακοστασίου 

24,42  

 ΣΥΝΟΛΟ    2.663,56  

 

  Από  τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι η συνολική προβλεπόμενη επιφάνεια 

της οικοδομής είναι 2.663,56 τ.μ  

Η επιφάνεια αυτή επιμερίζεται σε :  2.184,16 τ.μ ιδιόχρηστων επαγγελματικών 

χώρων (καταστημάτων -γραφείων ) και  479,40 τ.μ κοινόχρηστων χώρων .  

Από το σύνολο 2.184,16 τ.μ των ιδιόχρηστων χώρων , 1.852,93 τ.μ είναι χώροι 

κύριας χρήσης και 331,23 τ.μ   , χώροι βοηθητικής χρήσης . 

 Στην   επιφάνεια  των  χώρων , δεν έχουν προσμετρηθεί οι  θέσεις στάθμευσης   

του υπογείου και του ισογείου .        

 

      Δ. Αξιολόγηση της προοπτικής αποπεράτωσης το έργου  με βάση την 

ισχύουσα οικοδομική άδεια .  

Η οικοδομική άδεια του ακινήτου  είναι , όπως προαναφέρθηκε , σε ισχύ μέχρι την 

31-12-2022.  

Για την συνέχιση των εργασιών , θα πρέπει ως την καταληκτική αυτή ημερομηνία,  

να γίνει αναθεώρηση της άδειας με αλλαγή του επιβλέποντος μηχανικού που έχει 

παραιτηθεί και να αρθεί η απόφαση διακοπής εργασιών που επιβλήθηκε για τον 

λόγο αυτόν.  

Ως προς το περιεχόμενό της η οικοδομική άδεια κρίνεται κατάλληλη για την 

ανάπτυξη του οικοπέδου είτε με το σημερινό της περιεχόμενο είτε μετά από 

αναθεώρησή της .  

 

 



 

Επισημαίνεται ότι στην ισχύουσα οικοδομική άδεια είναι ενσωματωμένο ένα 

σημαντικό κόστος εκπόνησης μελετών αλλά και ένα διόλου ευκαταφρόνητο 

διάστημα για τον έλεγχο των μελετών και την έγκριση της αρχιτεκτονικής μελέτης 

από τις υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.   

Η σκυροδέτηση των υφιστάμενων φερόντων στοιχείων έγινε με τις προδιαγραφές 

του τελευταίου αντισεισμικού κανονισμού , το διάστημα που παρήρθε από την 

σκυροδέτηση μέχρι σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο και ο οπλισμός  έχει 

προστατευτεί από την οξείδωση. Η αντοχή του σκυροδέματος των υφιστάμενων 

στοιχείων θα ελεγχθεί εργαστηριακά για την επιβεβαίωση των παραδοχών αυτών .  

Συντρέχουν επομένως όλες οι προϋποθέσεις για την  αποπεράτωση του έργου με 

βάση την ισχύουσα οικοδομική άδεια αφού αναθεωρηθεί  για  τον ορισμό νέου 

επιβλέποντος των ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και ενδεχομένως για κάποιες 

αλλαγές της αρχιτεκτονικής μελέτης  . 

 

         Για την IDMON  

         Κωνσταντίνος Κετίπης  

        Managing Partner  

                                      

                          


