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Α Π Ο Φ Α Σ Η

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις: 

α)  Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα» καθώς και ότι από την εφαρμογή των κανονιστικών αυτών διατάξεων δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού.

β) Του ν. 2039/1992 (Α΄61) «Περί Κύρωσης της Σύμβασης για την προστασία της Αρχιτεκτονικής 
Κληρονομιάς της Ευρώπης».

γ) Του ν. 3028/2002 (Α΄153) «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς» ιδίως του άρθρου 6 παρ. 4.

δ) Του π.δ. 4/2018 (Α΄ 7) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
ε) Του άρθρου 1 του π.δ 70/2015 (Α΄114) «Ανασύσταση των Υπουργείων .…» σχετικά με τη σύσταση 

Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.
στ) Του π.δ. 88/2018 (Α΄160) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» και 

του π.δ. 22/2018 (Α΄37) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτή Υπουργού και Υφυπουργών». 
ζ) Της υπ΄αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΔΥΗΔ/ΔΔΑΑΔ/ΤΔΑΔΤΠ/Α1/272598/33659/30330/23405/6.10.2015 κοινής 

Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για το διορισμό 

Αθήνα, ………..   2019

Αριθ. Πρωτ. 
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/
284872/29701/2242

Ταχ. Διεύθυνση 

Τ.Κ.
Πληροφορίες 

Τηλέφωνο
Φαξ
Ηλ. Ταχ.

: Γ’ Σεπτεμβρίου 42 κ’
  Πολυτεχνείου 9
: 104 33, Αθήνα
:  Αθ. Κούτση
   Αθ. Γκουσιάκη  
: (210) 52.19.025
: (210) 32.26.549
: dpansm@culture.gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης ανέγερσης «Νέου διώροφου κτηρίου 
καταστήματος με ανοικτό χώρο στάθμευσης στο δώμα» στο 
οικόπεδο επί των οδών Λ. Κηφισού-Ηρούς-Αντιγόνης, στο Ο.Τ. 
124/75, Δ. Αθηναίων, της εταιρείας «HIRG AE».

ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΠΑΝΣΜ/ΤΠ∆ΝΣΜΜΤΠΙΤ/284872/29701/2242/710
Ηµ/νία: 05/07/2019

Απάντηση στο έγγραφο: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΜΤΕ/∆ΠΑΝΣΜ/ΤΠ∆ΝΣΜΜΤΠΙΤ/284872/29701/2242/710
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Μετακλητού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ /ΥΟΔΔ 
/706/6.10.2015).

η) Της υπ΄ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΡΥΠ/509797/11453/11.10.2018 κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και της 
Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού για την Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού 
και Αθλητισμού (ΦΕΚ 4527/Β΄/17.10.2018).

2. Την Υπουργική Απόφαση ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/14/3698/20.01.2004 «Οργάνωση και λειτουργία των 
Συμβουλίων του ν. 3028/2002» (Β΄70).

3. Την Κ.Υ.Α ΥΠΠΟ/ΓΝΟΣ/49610/28.11.90 (ΦΕΚ 743/Β΄/29.11.1990) «Εξαίρεση από τον περιορισμό των 
τριών υπογραφών».

4.  Την υπ’αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/21169/2138/324/03-03-2017 Υπουργική Απόφαση   (ΦΕΚ 
53/ΑΑΠ/15-03-2017), με την οποία χαρακτηρίσθηκαν ως νεώτερα μνημεία από το ΥΠΠΟΑ, κτήρια του 
βιομηχανικού συγκροτήματος «Κλωστήρια Λαναρά –Κύρτση».

5. Την υπ’αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/7027/425/29.01.2004 (ΦΕΚ 96/Δ/10-2-2004) Υ.Α. 
«Αναοριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου πόλεως Αθηνών» και υπ’ αρ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/ 
64526/2921/01-08-2011 (ΦΕΚ 215/ΑΑΠ/24-08-2011) Υ.Α. «Έγκριση αναοριοθέτησης του Αρχαιολογικού 
Χώρου της Ακαδημίας Πλάτωνος». 

6. Την υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ01/215376/129185/8805/2511/8-7-2016 Υ.Α. 
«Έγκριση τροποποίησης του μέγιστου επιτρεπόμενου ύψους στα Ο.Τ. 124, 126, 127 και 128 της περιοχής 
της Ακαδημίας Πλάτωνος, Δήμου Αθηναίων».

7. Το υπ’ αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/148956/16556/2732/01-04-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας 
Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς Ελλάδας  και Κυκλάδων, με το οποίο 
διαβιβάσθηκε στη Δ/νση μας ο φάκελος του θέματος.  

8. Η από 9/4/2019 αίτηση της «HIRG AE», με την οποία υπεβλήθησαν στη ΔΠΑΝΣΜ συμπληρωματικά 
τροποποιημένα σχέδια.  

9. Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/187165/131514/8065/09-04-2019 έγγραφο της Εφορείας Πόλης 
Αθηνών.

10. Το αίτημα επανεξέτασης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, της εταιρείας "ΔΙΑΡΧΩΝ 
Α.Ε." (ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/333179/237795/6880/2691/20-6-2019).

11. Τις Εισηγήσεις της Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και Σύγχρονων Μνημείων και 
της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και τα  λοιπά στοιχεία του φακέλου του 
θέματος.

12.  Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, σύμφωνα με το αριθ. 
16/16.05.2019 Πρακτικό (θέμα 3ο).

13. Τις ομόφωνες γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως διατυπώθηκαν στις υπ’αρ. 
20/28.05.2019 και 25/25.06.2019 (επανεξέταση) Συνεδρίες του. 

  
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Την έγκριση της υποβληθείσας μελέτης για την ανέγερση «Νέου διώροφου κτηρίου καταστήματος με ανοικτό 
χώρο στάθμευσης στο δώμα» στο οικόπεδο επί των οδών Λ. Κηφισού-Ηρούς-Αντιγόνης, στο Ο.Τ. 124/75, 
Δ.Αθηναίων, της εταιρείας «HIRG AE», διότι από την προτεινόμενη σε αυτήν εργασίες δεν προκαλείται 
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βλάβη στο χαρακτηρισμένο ως νεώτερο μνημείο από το ΥΠΠΟΑ, βιομηχανικό συγκρότημα «Κλωστήρια 
Λαναρά - Κύρτση», με τους όρους:

1. Να μετατοπισθεί η προβλεπόμενη από τη μελέτη ράμπα καθόδου των αυτοκινήτων στον χώρο 
στάθμευσης του δώματος και να ακολουθήσει τη φορά της ράμπας ανόδου, προκειμένου να μην 
παρεμποδίζεται η θέαση του μνημείου.

2. Η φύτευση έμπροσθεν της υφιστάμενης περίφραξης προς την πλευρά του χαρακτηρισμένου μνημείου 
να γίνει με φυτά τα οποία δεν θα υπερβαίνουν το ύψος της, προκειμένου να μην παρεμποδίζεται η 
θέαση του μνημείου.

3. Το προτεινόμενο ύφασμα σκίασης το οποίο τοποθετείται ως πλαγιοκάλυψη ανάμεσα στους στύλους 
των στεγάστρων στο δώμα, να αντικατασταθεί από πανέλο το οποίο να συνάδει με αυτά της 
υπόλοιπης όψης, αλλά να μην καταλαμβάνει όλο το ύψος των στύλων στήριξης, ώστε να μην 
δημιουργείται σύγχυση με το κυρίως κτήριο και παράλληλα να εξασφαλίζεται η διαπερατότητα του 
τοιχώματος στον χώρο στάθμευσης.

4. Να γίνει επιμερισμός των μεγάλων λευκών επιφανειών των όψεων προκειμένου το κτήριο να 
συνδιαλλέγεται αρμονικά με το χαρακτηρισμένο μνημείο των κλωστηρίων «Λαναρά».

5. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες να γίνουν υπό αρχαιολογική επίβλεψη από την αρμόδια Εφορεία 
Αρχαιοτήτων, η οποία θα πρέπει να ενημερωθεί εγκαίρως για την έναρξή τους.

6. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες να διακοπούν και να ακολουθήσει σωστική 
ανασκαφική έρευνα, οι δαπάνες της οποίας θα βαρύνουν τον κύριο του έργου, σύμφωνα με το άρθρο 
37 παρ. 6 του Ν.3028/2002, από τα αποτελέσματα της οποίας θα κριθεί η συνέχεια του έργου.

7. Να τροποποιηθεί η κυκλοφοριακή μελέτη με χρήση εισόδου – εξόδου αποκλειστικά από τη λεωφόρο 
Κηφισού, ώστε να μην υπάρξει περαιτέρω επιβάρυνση του παρακείμενου αρχαιολογικού χώρου.

8. Το τελικό ύψος της οικοδομής να μην ξεπεράσει τα 16,24μ. (συμπεριλαμβανομένων απολήξεων 
κλιμακοστασίων, πέργκολας και τυχόν άλλων εξαιρέσεων). 

Οι μελετητές, αφού συμπληρώσουν τις μελέτες σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους,  οφείλουν να προσκομίσουν 
τρεις (3) σειρές σχεδίων προς έλεγχο και θεώρηση στη Δ/νση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεωτέρων και 
Σύγχρονων Μνημείων.

Η Απόφαση αυτή δεν αντικαθιστά άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση ή άδεια από άλλη αρμόδια Αρχή, 
ούτε αποτελεί αναγνώριση δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, αφορά δε στις διατάξεις του ν. 3028/2002 υπό την 
προϋπόθεση ότι τηρούνται όλες οι ισχύουσες πολεοδομικές, κτιριοδομικές, περιβαλλοντικές ή άλλες διατάξεις.

Οι κατασκευές που δεν εκτελούνται σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, επιφέρουν την εκ του 
νόμου ακυρότητα αυτής, καθώς και την επιβολή διακοπής ή και καθαίρεσης οποιασδήποτε αυθαίρετης 
κατασκευής.       

Ο ιδιοκτήτης και οι επιβλέποντες μηχανικοί είναι υποχρεωμένοι να ειδοποιήσουν εγγράφως τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ πριν την έναρξη των εργασιών.     

Ο Υφυπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού 

Κωνσταντίνος Στρατής 

Η Υπουργός 
Πολιτισμού και Αθλητισμού

Μυρσίνη Ζορμπά
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΏΝ 

1.        Γραφείο Γενικής Δ/ντριας Αναστήλωσης, Μουσείων και Τεχνικών Έργων

2. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, 

             Ανατ. Στερεάς Ελλάδας  και Κυκλάδων

3. Γραμματεία Κεντρικού Συμβουλίου Νεώτερων Μνημείων

 

4. Διεύθυνση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων  

5. Γραμματεία Κεντρικού  Αρχαιολογικού Συμβουλίου  
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6. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών 

7. Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Αθηναίων

        Σωκράτους 57

       104 31 – Αθήνα

8. HIRG Α.Ε.

    Βουκουρεστίου 19 

    106 71 – Αθήνα

9. ARTUME S.A.

      Ομήρου 8 

     105 64 – Αθήνα

10. κ. Κώστα Βαρελά

       Μηλιαράκη 55

      111 45 – Αθήνα

11. κ. Ευστάθιο Τρυφωνόπουλο

       Μαιάνδρου 19

      115 28 – Αθήνα

12.      ΥΠΕΝ - ΔΑΟΚΑ - Τμήμα Διατηρητέων Μνημείων
          Αμαλιάδος 17
         115 23,  Αθήνα

ΑΔΑ: ΨΤΙΜ4653Π4-9ΣΥ


	Protocol: 
	AkrivesAntigrafo: 
		2019-07-08T13:03:38+0300
	Athens




