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Βουλή των Ελλήνων
Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων 
1. Βουλευτή κ. Γιώργο Δημαρά

Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 48/17.10.2017 Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων 
           με θέμα: «Διατηρητέα κτίσματα και κτήμα στο Ο.Τ. 123 του Δήμου Ελευσίνας».

Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 48/17.10.2017 Αίτησης Κατάθεσης 

Εγγράφων του Βουλευτή κ. Γιώργου Δημαρά και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη 

μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες μας, σας γνωρίζουμε τα εξής: 

Με τη με αρ. πρωτ. 6598/22.11.2016 αίτηση, ο Δήμος Ελευσίνας υπέβαλλε φάκελο 

θέματος στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Αττικής, Ανατ. Στερεάς 

Ελλάδας & Κυκλάδων (ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ) για «ανέγερση νέου πολιτιστικού κέντρου Δήμου 

Ελευσίνας» στο ΟΤ 123 του Δήμου. Η Υπηρεσία ενημέρωσε τον φορέα και τους μελετητές 

ότι το υπό ανέγερση κτηριακό συγκρότημα βρίσκεται σε γειτνίαση με το κτήμα ιδιοκτησίας 

Μορφοπούλου, εντός του οποίου χωροθετείται η οικία Μορφοπούλου, νεοκλασσικό κτήριο 

που έχει χαρακτηριστεί ως νεώτερο μνημείο και έργο τέχνης από το ΥΠΠΟΑ (Υ.Α. 

ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/2476/42462/ 1.9.1992, ΦΕΚ 583/Β/1992). Ως εκ τούτου η μελέτη του 

θέματος εμπίπτει στις διατάξεις του Ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και 

εν γένει της πολιτιστικής Κληρονομιάς» και το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου Συμβουλίου Μνημείων σύμφωνα με το αρ. 10 του Ν. 

3028/2002, μετά από υποβολή από τους ενδιαφερομένους της πλήρους μελέτης του 

θέματος.

Ακολούθησε επικοινωνία με τους μελετητές για την υποβολή του φακέλου του 

θέματος αλλά και με τη συναρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και 

Νήσων, η οποία διαβίβασε επίσης τη μελέτη με τη σύμφωνη γνώμη της στην ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ, 

με το με αρ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ 1056/15.3.2016 διαβιβαστικό έγγραφο

Στη συνέχεια διαβιβάσθηκε το θέμα με σχετική εισήγηση στο Τοπικό Συμβούλιο 

Μνημείων Αττικής, εξετάσθηκε, επιστράφηκε ξανά στην Υπηρεσία με ομόφωνη γνωμοδότηση 
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έγκρισης και εκδόθηκε τελικά η με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ / ΓΔΑΜΤΕ / ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ / 171653 / 

16088/2715/12.5.2017 Απόφαση έγκρισης της μελέτης.

H χορήγηση αντιγράφων της εγκεκριμένης μελέτης, καθώς και των υπολοίπων 

στοιχείων του φακέλου του θέματος, δεδομένου ότι αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, είναι 

δυνατή στους ενδιαφερόμενους μετά από γραπτή αίτησή τους στα γραφεία της αρμόδιας 

Υπηρεσίας, εφόσον υπάρχει ειδικό έννομο συμφέρον και με την επιφύλαξη δικαιωμάτων 

πνευματικής ιδιοκτησίας σύμφωνα με τον Νέο Κώδικα πρόσβασης σε Δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία (ΠΔ 28/2015, ΦΕΚ 34/Α/2015). Διαφορετικά θα πρέπει να απευθυνθούν στον 

ιδιοκτήτη - κάτοχο της μελέτης. 

Συνημμένα κατατίθενται τα κάτωθι έγγραφα:

1. Πρακτικό ΚΣΝΜ 20/16.7.1992

2. Το με αρ. πρωτ. 1056/10.4.2017 έγγραφο της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ με το οποίο 

διαβιβάστηκε το θέμα μαζί με σχετική εισήγηση στο Τ.Σ.Μ. Αττικής

3. Η με αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ/171653/16088/2715 -12.5.2017 

Απόφαση της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ για έγκριση ανέγερσης νέου πολιτιστικού κέντρου Δήμου 

Ελευσίνας, επί της οδού Χατζηδάκη 36, στο ΟΤ 123, του Δήμου Ελευσίνας, στο περιβάλλον 

του χαρακτηρισμένου από το ΥΠΠΟΑ κτηρίου φερόμενης ιδιοκτησίας Κων. Μορφοπούλου

Συνημμένα: τα ανωτέρω

Η Υπουργός
Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ

Εσωτερική Διανομή:
1. ΔΙΠΚΑ
2. ΕΦΑ Δυτικής Αττικής
3. ΔΠΑΝΣΜ
4. ΥΝΜΤΕ Αττικής
5. Γραμματεία ΚΣΝΜ

Ακριβές Αντίγραφο
Κεντρικό Πρωτόκολλο
Φλωρόπουλος Αθανάσιος
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