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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δύο κτιρίων που 
βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου του δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στην 
περιοχή Κολωνού και καθορισμός ειδικών όρων 
και περιορισμών δόμησης αυτών. .................................... 1

Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που 
βρίσκεται επί της οδού «Aφων Παπαστράτου 4» 
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου 
(Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και καθορισμός ειδικών 
όρων και περιορισμών δόμησης. ...................................... 2 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ.: 48433 (1)
Χαρακτηρισμός ως διατηρητέων δύο κτιρίων που βρί−

σκονται εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχε−
δίου του δήμου Αθηναίων (Ν. Αττικής) στην περιοχή 
Κολωνού και καθορισμός ειδικών όρων και περιορι−
σμών δόμησης αυτών. 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 ’Εχovτας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 

«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210), όπως αντικα−
ταστάθηκε με την παραγρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 2831/
2000 «Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 
«Γ.Ο.Κ.» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140).

2. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 τoυ Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρvηση και τα κυβερvητικά όργαvα 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τoυ π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

3. Την υπ’ αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β 2234).

4. Την υπ’ αρ. Υ273/30−9−2010 απόφαση Πρωθυπουργού 
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νι−
κολάου Σηφουνάκη» (Β΄ 1595).

3. Τηv από 20.4.2010 αιτιoλoγική έκθεση της Διεύθυvσης 
Πoλεoδoμικoύ Σχεδιασμoύ – Τμήμα Παραδoσιακώv 
Οικισμώv.

4. Το υπ’ αριθμ. 203/20−4−2010 έγγραφο της Διεύθυν−
σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού Τμήμα Παραδοσιακών 
Οικισμών προς το δήμο Αθηναίων και το γεγονός ότι 
παρήλθε άπρακτη η τασσόμενη προθεσμία που προ−
βλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 2 του ν. 
1577/1985 (Α΄210), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 
3 του ν. 2831/2000 (Α΄140) χωρίς να περιέλθουν στη 
Διεύθυνση Πολεοδομικού Σχεδιασμού – Τμήμα Παρα−
δοσιακών Οικισμών τυχόν αντιρρήσεις των ενδιαφε−
ρομένων.

5. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις αυτής 
της απόφασης δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς τoυ 
κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ 
oικείoυ Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζονται ως διατηρητέα τα κελύφη δύο κτιρί−
ων που βρίσκονται εντός του ρυμοτομικού σχεδίου δήμου 
Αθηναίων (Ν. Αττικής) στη περιοχή του Κολωνού και επί 
των οδών α) Κωνσταντινουπόλεως 183 και Ιωαννίνων 
1 και β) Κωνσταντινουπόλεως 181, όπως φαίνονται με 
μαύρη διαγράμμιση στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα 
σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο 
της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την αριθμ. 
48433/2010 πράξη του και που αντίτυπό του σε φωτοσμί−
κρυνση δημοσιεύεται με την παρούσα απόφαση.

2. Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το κέλυφος του αρ−
χικού εκάστοτε κτιρίου, καθώς και οι εναρμονιζόμενες 
με αυτό μεταγενέστερες προσθήκες όχι όμως και τα 
πάσης φύσεως καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση υπάρχοντα 
προσκτίσματα ή αλλοιώσεις που δεν συνάδουν με την 
αρχική μορφή του κτιρίου. Ο καθορισμός των προ−
σκτισμάτων και των αλλοιώσεων του αρχικού κτιρίου 
πραγματοποιείται από την Επιτροπή Πολεοδομικού και 
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

3. Στο Χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κέλυφος απα−
γορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή 
τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή καλλιτεχνικών 
και διακοσμητικών στοιχείων του, όσο και του κελύφους 
συνολικά, πλην των προσκτισμάτων ή των στοιχείων 
του κτιρίου, για τα οποία η ΕΠΑΕ έχει γνωμοδοτήσει 
για την αφαίρεσή τους.

4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των εγκα−
ταστάσεων, η ενίσχυση στον φέροντα οργανισμό, καθώς 
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και επεμβάσεις για λόγους λειτουργικούς του κτιρίου, 
εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας 
του και δεν θίγονται τα διατηρητέα στοιχεία του.

5. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη 
επιγραφών και διαφημίσεων στο κτίριο. Επιτρέπεται η 
τοποθέτηση επιγραφών μικρών διαστάσεων που πλη−
ροφορούν για την χρήση των χώρων του κτιρίου.

6. Αιτήσεις για προσθήκη αποστέλλονται από την Πο−
λεοδομική Υπηρεσία στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ 
με γνώμη της Επιτροπής Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονι−
κού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) για ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2831/2000 (Α 
140) εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο κέλυφος 
και ο χώρος που το περιβάλλει.

7. Για οποιαδήποτε επέμβαση στο εξωτερικό και 
εσωτερικό του κτιρίου, όπως και για την τοποθέτηση 
επιγραφών απαιτείται έγκριση της Επιτροπής Πολεο−
δομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ).

8. Η ισχύς της παρoύσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημoσίευσή της στηv Εφημερίδα της Κυβερvήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στηv Εφημερίδα της 
Κυβερvήσεως. 

 Αθήvα, 8 Νοεμβρίου 2010

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ 



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5157



5158 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 



 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 5159



5160 ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

   Αριθμ.: 48446 (2)
Χαρακτηρισμός ως διατηρητέου του κτιρίου που βρί−

σκεται επί της οδού «Aφων Παπαστράτου 4» του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (Ν. Αι−
τωλοακαρνανίας) και καθορισμός ειδικών όρων και 
περιορισμών δόμησης. 

 O ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

 ’’Eχovτας υπόψη:
1. Tις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 1577/1985 

«Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄ 210), όπως αντι−
καταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 2831/2000 «Τροπο−
ποίηση των διατάξεων του ν. 1577/1985 «Γ.Ο.Κ.» και άλλες 
πολεοδομικές διατάξεις» (Α΄ 140).

2. Τις διατάξεις τoυ άρθρoυ 90 τoυ Κώδικα Νομοθε−
σίας για την Κυβέρvηση και τα κυβερvητικά όργαvα, 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο τoυ π.δ/τος 63/2005 
(Α΄ 98).

3. Την υπ’ αρ. 2876/7.10.2009 απόφαση του Πρωθυπουρ−
γού «Αλλαγή τίτλου Υπουργείων» (Β΄ 2234).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2) και 6 του π.δ/τος 
189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων 
των Υπουργείων (Α΄ 221).

5. Την υπ’αρ. Υ 273/30−9−2009 απόφαση του Πρωθυ−
πουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής Νικολάου Σηφουνάκη (Β΄ 1595).

6. Την από 28.5.2009 αίτηση του Τζούρου Κων/νου (αρ.
πρωτ. ΥΠΕΧΩΔΕ 22754/28.5.2009).

7. Το υπ’ αριθμ. 4/27.4.2010 πρακτικό της Επιτροπής 
Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) Νο−
μαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας.

8. Την από 2.9.2010 αίτηση του Τζούρου Κων/νου (αρ.
πρωτ.ΥΠΕΚΑ 37469/2.9.2010) με την από 24.6.2010 σύμ−
φωνη γνώμη του.

9. Τηv από 16.6.2010 αιτιολογική έκθεση της Διεύθυvσης 
Πoλεoδoμικoύ Σχεδιασμoύ – Τμήμα Παραδoσιακώv 
Οικισμώv.

10. Τo γεγovός ότι από τις καvovιστικές διατάξεις της 
παρούσας απόφασης δεv πρoκαλείται δαπάvη σε βάρoς 
τoυ κρατικoύ πρoϋπoλoγισμoύ και τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 
τoυ oικείoυ Ο.Τ.Α., αποφασίζουμε:

1. Χαρακτηρίζεται ως διατηρητέο το κτίριο που βρί−
σκεται επί της οδού Aφων Παπαστράτου 4 του εγκε−
κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Αγρινίου (ν. Αιτωλοα−
καρνανίας) φερόμενο ως ιδιοκτησία Τζούρου Κων/νου, 

όπως αυτό φαίνεται με μαύρη διαγράμμιση στο σχετικό 
πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκε 
από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών 
Εφαρμογών με την υπ’ αρ. 48446/2010 πράξη του και 
που αντίτυπο του σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύεται με 
την παρούσα απόφαση.

2. Ως διατηρητέο χαρακτηρίζεται το αρχικό κέλυφος 
του κτιρίου και οι εναρμονιζόμενες με αυτό μεταγενέ−
στερες προσθήκες, όχι όμως και τα κάθε είδους υπάρ−
χοντα προσκτίσματα, που αλλοιώνουν την μορφή του. 
Ο καθορισμός των προσκτισμάτων και οι επεμβάσεις 
που πρέπει να γίνουν σε αυτό πραγματοποιείται από 
την Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγ−
χου (Ε.Π.Α.Ε.).

3. Στο χαρακτηριζόμενο ως διατηρητέο κέλυφος απα−
γορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή 
τόσο των επί μέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών 
στοιχείων του, πλην των προσκτισμάτων ή των στοι−
χείων του κτιρίου για τα οποία η Ε.Π.Α.Ε. γνωμοδοτεί 
για την αφαίρεσή τους.

4. Επιτρέπεται η επισκευή, ο εκσυγχρονισμός των 
εγκαταστάσεων, η στατική ενίσχυση και η εσωτερι−
κή διαρρύθμιση και γενικά κάθε επέμβαση για λόγους 
λειτουργικούς και στατικούς στο κτίριο, εφόσον δεν 
αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του οι βα−
σικές αρχές του κτιρίου.

5. Αίτηση για προσθήκη στο κτίριο αποστέλλεται από 
την πολεοδομική υπηρεσία στην αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής με γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ, για ειδική ρύθμιση 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 2831/
2000 (Α΄140), εφόσον δεν παραβλάπτεται το διατηρητέο 
κέλυφος του κτιρίου.

6. Απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών ή μη επι−
γραφών και διαφημίσεων στις διατηρητέες όψεις πλην, 
των κλασσικών επιγραφών περιορισμένων διαστάσεων 
που υποδηλώνουν την χρήση του κτιρίου.

Για οποιαδήποτε επέμβαση στο διατηρητέο κτίριο 
καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται 
η έγκριση της ΕΠΑΕ.

7. Η ισχύς της παρoύσας απόφασης αρχίζει από τη 
δημoσίευσή της στηv Εφημερίδα της Κυβερvήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημoσιευθεί στηv Εφημερίδα της 
Κυβερvήσεως. 

 Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2010

O ANAΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ    
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