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

ΘΕΜΑ :
∆ΗΜΟΣ ANATΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ
Καθορισµός ειδικών όρων δόµησης και χρήσης στο µοναστηριακό συγκρότηµα Παναγίας
Ευρέτριας (Βρετής), στον παραδοσιακό οικισµό Λιµένι του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης και
διαµόρφωσή του σε Κέντρο Μελέτης και Προβολής της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς της Μάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 10, παρ. 8 του ν.
3028/2002.
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ
Το Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη την από 12.6.2019 σχετική µε το θέµα εισήγηση της
∆/νσης Αρχιτεκτονικής Οικοδοµικών Κανονισµών & Αδειοδοτήσεων γνωµοδοτεί
οµόφωνα ότι συµφωνεί µε:
«1. Τον καθορισµό ειδικών όρων δόµησης και χρήσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
10, παρ. 8 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α), στο µοναστηριακό συγκρότηµα Παναγίας
Ευρέτριας (Βρετής), το οποίο έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο µνηµείο µε την υπ’
αρ. ΥΠΠΟΑ/ΑΡΧ/Β1/Φ30/33473/633/20.07.1992 Υ.Α. (ΦΕΚ 511 Β) και βρίσκεται στον
παραδοσιακό οικισµό Λιµένι του ∆ήµου Ανατολικής Μάνης.
2. Στο παραπάνω συγκρότηµα επιτρέπεται η κατασκευή δύο µονώροφων λιθόκτιστων
κτιρίων, προσαυξάνοντας τη δόµηση του συγκροτήµατος κατά 57,45 τ.µ. για βοηθητικές
χρήσεις (κοινόχρηστοι χώροι υγιεινής, αποθηκευτικοί χώροι, χώροι ηλεκτροµηχανολογικών
εγκαταστάσεων, κατοικία φύλακα). Στο σύνολο του µνηµείου επιτρέπεται η εγκατάσταση
χρήσης Κέντρου Μελέτης και Προβολής της Αρχιτεκτονικής και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς
της Μάνης, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ /Γ∆ΑΜΤΕ /∆ΑΒΜΜ /ΤΜΒΜΜ /366801
/37809 /2177 /763 /14.11.2018 Απόφαση της ∆/νσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και
Μεταβυζαντινών Μνηµείων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.
3. Οι παραπάνω προτεινόµενες ρυθµίσεις απεικονίζονται στο ∆ιάγραµµα ∆όµησης κλίµακας
1:200 που συνοδεύει την παρούσα .
4. Την αποστολή του σχεδίου Π. ∆/τος στο ΥΠΠΟΑ, προκειµένου να συνυπογραφεί από τον
Υπουργό Πολιτισµού και Αθλητισµού, βάσει του άρθρου 10, παρ. 8 του ν. 3028/2002 (ΦΕΚ
153 Α)».
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