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Περιγραφή ακινήτου : Γωνιακή πολυκατοικία, στη συμβολή των οδών Φυλής και
Φερών, σε συνεχές σύστημα δόμησης (φωτ. 1). Η πολυκατοικία έχει έξι ορόφους.
Στην πολυκατοικία βρίσκονται διαμερίσματα με χρήση κατοικίας στους ορόφους
και ένα κατάστημα στο ισόγειο.

φωτ. 1 Οδός Φυλής και Φερών

Το ακίνητο είναι υπόγειο από την οδό Φυλής και ημιυπόγειο από την οδό Φερών
(φωτ.1). Διαθέτει ανεξάρτητη είσοδο και δεν επικοινωνεί με την κεντρική είσοδο
της πολυκατοικίας.
Ο ημιυπόγειος χώρος, λόγω της κλίσης του εδάφους, έχει μεγάλα ανοίγματα.
Επίσης έχει και παράθυρα με σιδεριά, εντελώς σφραγισμένα με φύλλα λαμαρίνας.
Στο εσωτερικό, το ύψος από το δάπεδο έως την οροφή διαφοροποιείται λόγω
προσθηκών σκυροδέματος από

προηγούμενους χρήστες. Το ελεύθερο ύψος

διαφοροποιείται λόγω του κλιμακοστασίου στην είσοδο της πολυκατοικίας. Η
πρόσβαση στο ημιυπόγειο γίνεται μέσω μικρής ράμπας από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Ο χώρος του υπογείου επικοινωνεί και με τον ακάλυπτο της πολυκατοικίας, μέσω
μικρής μεταλλικής πόρτας. Η κατάσταση του χώρου δεν είναι καλή(2003).
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φωτ. 2

φωτ. 3 πίσω πλευρά, προς ακάλυπτο

φωτ. 4

φωτ. 5

Ο χώρος έχει τρία φρεάτια εκ των οποίων το ένα παρουσιάζει συχνά προβλήματα
υπερχείλισης (φωτ. 2).
Η κατάσταση της τοιχοποιίας είναι μέτρια ενώ το πάτωμα (από οπλισμένο
σκυρόδεμα) είναι σημειακά κατεστραμμένο.

φωτ. 6 λεπτομέρεια τοιχοποιίας

Οι πόρτες και τα παράθυρα είναι μεταλλικά με τζάμια από τα οποία τα περισσότερα
είναι σπασμένα. Τέλος το παράθυρο της εισόδου έχει σφραγιστεί με λαμαρίνα, ενώ
στον αρχικό του σχεδιασμό ως στοιχείο πλήρωσης είχε τζάμι.

