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Ε. Κλαµπατσέα
Α. Αλεφάντη, Α. Ανδρουλιδάκη, ∆. Ξυνοµηλάκης
(κωλυοµένου του τακτικού µέλους), Α. Κατερίνη,
Ν. Φιντικάκης

ΑΠΟΝ ΜΕΛΟΣ

: Κ. Μωραΐτης,

ΘΕΜΑ :
∆ΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Χαρακτηρισµός ως διατηρητέας της χρήσης «κινηµατογράφου – θεάτρου» του
διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΟΝ» - «ΑΠΟΛΛΩΝ»
που βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 19-21 και Χρ. Λαδά, στην Αθήνα, φερόµενo ως
ιδιοκτησία του “Ιδρύµατος Σταµάτη ∆εκόζη – Βούρου”

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ

Στη συνεδρίαση του Συµβουλίου παρευρέθησαν οι κ.κ. ∆ανιήλ Μαρία , Προϊσταµένη της
∆/νσης Κτηριακής Υποδοµής του ∆ήµου Αθηναίων και Μπούσδρα Ελένη, υπάλληλος της
Κτηριακής Υποδοµής του ∆ήµου Αθηναίων.
Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 21.6.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της
∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων και άκουσε τις
παρευρισκόµενες γνωµοδοτεί οµόφωνα ότι συµφωνεί µε « την έκδοση Υπουργικής
Απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3α του Ν. 4067/2012 (ΦΕΚ
79/Α/9.4.2012), χαρακτηρισµού ως διατηρητέας της χρήσης «Κινηµατογράφου – Θεάτρου»
του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος µε την επωνυµία «ΑΤΤΙΚΟΝ» - «ΑΠΟΛΛΩΝ»
που βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 19-21 και Χρ. Λαδά, στην Αθήνα, φερόµενο ως
ιδιοκτησία του Ιδρύµατος Σταµάτη ∆εκόζη – Βούρου µε το εξής περιεχόµενο :
1. Στο διατηρητέο κτιριακό συγκρότηµα που βρίσκεται επί της οδού Σταδίου 19-21 και Χρ.
Λαδά, στην Αθήνα, το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως διατηρητέο µε το από 4.4.1984 Π. ∆/γµα
που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 314/∆/21.5.1984, χαρακτηρίζεται ως διατηρητέα η χρήση
«Κινηµατογράφου - Θεάτρου», στο τµήµα που καταλάµβανε η ανωτέρω χρήση.
2. Η ανακαίνιση, οι προβλεπόµενες οικοδοµικές εργασίες επισκευών και ο εκσυγχρονισµός
των χώρων της διατηρητέας χρήσης θα ενταχθούν στο πλαίσιο της συνολικής αξιοποίησης –
αποκατάστασης του συνόλου του διατηρητέου κτιριακού συγκροτήµατος, τηρουµένων των
εγκρίσεων που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις (φορέων και υπηρεσιών).
3. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα µε τις διατάξεις του από 4.4.1984
Π. ∆/γµατος, µε το οποίο το κτίριο χαρακτηρίστηκε ως διατηρητέο (ΦΕΚ
314/∆/21.5.1984)».

Επίσης συµφωνεί µε την διατήρηση όλων των αρχιτεκτονικών, τυπολογικών,
µορφολογικών και λειτουργικών στοιχείων καθώς και του εξοπλισµού του διατηρητέου
κτιριακού συγκροτήµατος.
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