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ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ  

 

 

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ 

   

: 

 

 

: 

 

 

 

 

 

Θ. Γαλάνη,  Α. Σκάρλα, Ι. Καράνη, Α. Βησσαράκης,  

 Δ. Ξυνομηλάκης,  Κ. Πανηγύρης 

 

 Ι. Βεντουράκης (κωλυομένου αυτού και της αναπληρώτριάς 

του) 

 

 

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 

Καθορισμός συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορισμών δόμησης και χρήσης σε   

ακίνητο όπου βρίσκεται το διατηρητέο κτίριο του πρώην εργοστασίου PORCELANA, στη 

Ν. Μάκρη Δήμου Μαραθώνος, ιδιοκτησίας Δήμου Μαραθώνος. 

 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου παρέστησαν και έδωσαν διευκρινίσεις οι κ.κ. 

Χατζηιωάννου Ντίνα , μηχανικός του Δήμου Μαραθώνα και Δουρίδας Ιωάννης, 

μελετητής. 

Το Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 24/5/2022 σχετική με το θέμα εισήγηση της 

Δ/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων  και άκουσε τους 

παριστάμενους γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ της  « έκδοσης Υπουργικής Απόφασης, σύμφωνα 

με τις διατάξεις της παρ. 3 (εδάφιο γ) του άρθρου 6 του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ 79 Α), για τον 

καθορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων, περιορισμών δόμησης και χρήσης σε ακίνητο 

όπου βρίσκεται το διατηρητέο κτίριο του πρώην εργοστασίου PORCELANA στη Ν. Μάκρη 

του Δήμου Μαραθώνος, φερόμενης ιδιοκτησίας Δήμου Μαραθώνος, με το εξής περιεχόμενο: 

1. Εγκρίνεται η αποκατάσταση του διατηρητέου ισογείου κτιρίου με υπόγειο, πρώην 

εργοστασίου PORCELANA, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως διατηρητέο με την Υ.Α. 

31268/6960/20.11.98 (ΦΕΚ 1017 Δ), όπως και η αποκατάσταση του υφιστάμενου 

διωρόφου κτιρίου με υπόγειο, σύμφωνα με τα 14 σχέδια κλίμακας 1:100 που συνοδεύουν 

την από 5.4.22 αιτιολογική έκθεση της Υπηρεσίας. 

2. Επιτρέπεται η μετατροπή του συνολικού συγκροτήματος σε πολυθεματικό πολιτιστικό 

κέντρο και η εγκατάσταση χρήσης λαογραφικού μουσείου στο διώροφο κτίριο με υπόγειο. 

3. Επιτρέπεται η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και χώρου στάθμευσης, σύμφωνα με 

το σχέδιο διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου κλίμακας 1:500. 

4. Επιτρέπεται η ανακατασκευή του τμήματος της δυτικής πτέρυγας της Porcelana, στο ίδιο 

περίγραμμα και με μεγαλύτερο ύψος από το υφιστάμενο, προκειμένου να εξυπηρετήσει τις 

νέες χρήσεις του κτιριολογικού προγράμματος. 



5. Επιτρέπεται η ανακατασκευή της εξωτερικής τοιχοποιίας της Porcelana από δύο δρομικές 

οπτοπλινθοδομές με ενδιάμεση θερμομόνωση πάχους 10 εκ. 

6. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της Υ.Α. 31268/6960/20.11.98 (ΦΕΚ 

1017 Δ) περί χαρακτηρισμού του κτιρίου ως διατηρητέου». 

 

 

                                                                                                                                            

                 Η α/α  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

 

            Η     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  

             Κ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ                    Α. ΜΠΕΣΣΑ 

                                    


