
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αθήνα, 13-4-2011   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ                                                    Αρ.Πρωτ. 1271 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,                         
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ                                    
ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ       

 
                                                                                                   ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ταχ.∆/νση:     Λυσίου & Κλεψύδρας 1 
Τ.Κ.          :    105 55                                                      
Πληροφορίες: Ελ. Φαντίδου 
Τηλέφωνο:     210.32.43.289/ 4208                 
 FAX :             210.32.32.547 
                                                                                                                                                                                     

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση περιβαλλοντικής µελέτης 
           τοποθέτησης σταθµού βάσης κινητής  
           τηλεφωνίας της εταιρίας Vodafone- 
           Panafon ΑΕΕΤ, επί κτίσµατος, στην  
           οδό Μιχαήλ Βόδα 5, του ∆ήµου Αθηναίων. 
           .          
 
 
 
 

 
Έχοντας υπ’όψη: 
1.-Τον Ν.3028/2002 «Για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» 
2.-Το Π.∆.191/2003 «Οργανισµός Υπουργείου Πολιτισµού». 
3.-Την αριθµ.ΥΠΠΟ/∆ΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/15/3696/20-1-2004 Απόφαση του Υπουργού 
Πολιτισµού, (ΦΕΚ 70/Β/20.1.2004 και ΦΕΚ 180/Β/30.1.2004), «Μεταβίβαση 
αρµοδιοτήτων του Υπουργού Πολιτισµού στις Περιφερειακές και Ειδικές 
Περιφερειακές Υπηρεσίες αρµοδιότητας της Γενικής ∆ιευθύνσεως Αρχαιοτήτων και 
Πολιτιστικής Κληρονοµιάς και Γενικής ∆ιευθύνσεως Αναστήλωσης, Μουσείων και 
Τεχνικών Εργων του Υπουργείου Πολιτισµού». 
4.-Το µε αρ.πρωτ.5873/Φ.ΠΕΡΙΒ10/07/17-4-2008 διαβιβαστικό έγγραφο της 
Περιφέρειας Αττικής µε συνηµ. περιβαλλοντική µελέτη. 
5.-Τις µε αρ.πρωτ. 7555/2-12-2009 και 3211/8-6-2010 αιτήσεις των ενδιαφεροµένων. 
6.-Την Υ.Α.ΥΠΠΟ/∆ΙΛΑΠ/Γ/3371/48204/23-10-1991, ΦΕΚ 922/Β/11-11-1991 µε την 
οποία χαρακτηρίστηκε ως ιστορικά διατηρητέα µνηµεία που χρειάζονται ειδική 
κρατική προστασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.1469/1950 τα σχολικά κτήρια 
54ου και 55ου ∆ηµοτικών Σχολείων στις οδούς Λιοσίων και Μιχαήλ Βόδα, στην Αθήνα.  
7.-Το γεγονός ότι η εγκατάσταση βρίσκεται στο άµεσο περιβάλλον των ανωτέρω 
µνηµείων.  
8.- Την µε αρ. πρωτ. 1834/ 14-4-2009 Απόφαση µη έγκρισης της ΕΝΜΑ. 
9.-Το µε αρ. πρωτ.3211/29-10-2010 έγγραφο της ΕΝΜΑ, µε το οποίο διαβιβάσθηκε 
το θέµα µαζί µε σχετική εισήγηση στο Τ.Σ.Μ.Α.  
10.-Το µε αρ.πρωτ.6/3-3-2011 έγγραφο του Τ.Σ.Μ.Α. µε το οποίο  µας διαβιβάσθηκε 
η οµόφωνη γνωµοδότηση του Τ.Σ.Μ.Α. όπως αυτή εκφράσθηκε στο αρ.37  
απόσπασµα της µε αρ.2/8-2-2011 πράξης του. 
 
 
 

KOIN: 1.-Περιφέρεια Αττικής 
               Γενική ∆/νση Περιφέρειας 
               ∆/νση ΠΕΧΩ - Τµήµα Α΄ 
               Λ.Μεσογείων 239  
               Τ.Κ. 15441 ΑΘΗΝΑ 
           2.-Vodafone-Panafon ΑΕΕΤ 
               Τζαβέλλα 1-3 
               Τ.Κ. 15231 ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ  
          3.-Πολεοδοµικό Γραφείο 
              ∆ήµου Αθηναίων 
              Σωκράτους 57  
              Αθήνα - 10431    
          4.-Γ΄ ΕΠΚΑ 
              Αιόλου 1 & Πελοπίδα  
              Αθήνα - 10555                      
  

ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

ΑΔΑ: 4ΑΓ0Γ-6Χ



 
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Εγκρίνεται η περιβαλλοντική µελέτη τοποθέτησης σταθµού βάσης κινητής 
τηλεφωνίας της εταιρίας Vodafone-Panafon ΑΕΕΤ, επί κτίσµατος,  στην οδό Μιχαήλ 
Βόδα 5 του ∆ήµου Αθηναίων, µε τους εξής όρους: 

1. Να σφραγισθούν και να υπογραφούν από το µηχανικό τα νέα σχέδια της 
µελέτης (τοπογραφικό, όψη και κάτοψη δώµατος). 

2. Να διορθωθεί το σχέδιο της όψης σύµφωνα µε τη νέα πρόταση. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν στην ΕΝΜΑ τρεις 

(3) σειρές µελέτης, σύµφωνα µε τον ανωτέρω όρο, για έλεγχο και θεώρηση. 

 

Το έγγραφο αυτό δεν αντικαθιστά την απαιτούµενη από το Νόµο οικοδοµική άδεια 

που χορηγείται από την αρµόδια Τεχνική Υπηρεσία  ή από άλλη Αρχή ή Υπηρεσία, 

ούτε και αποτελεί αναγνώριση δικαιωµάτων ιδιοκτησίας. 

Ο έλεγχος έγινε σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3028/2002. Σε περίπτωση 

τροποποιήσεων από το αρµόδιο Πολεοδοµικό Γραφείο η µελέτη θα επανυποβάλλεται 

για αναθεώρηση στην Υπηρεσία µας. 

Ο ιδιοκτήτης και ο υπεύθυνος µηχανικός υποχρεούνται να ειδοποιήσουν εγκαίρως 

και εγγράφως την Υπηρεσία µας για την έναρξη των εργασιών. 

Σε περίπτωση που δεν θα τηρηθούν όροι της παρούσας οι εργασίες θα διακόπτονται 

και υπεύθυνοι θα υφίστανται τις προβλεπόµενες από τον Νόµο κυρώσεις. 

Επισηµαίνεται ότι η υλοποίηση της κατασκευής καθ΄ υπέρβαση των όρων και 

περιορισµών της παρούσας εγκριθείσας µελέτης επιφέρει την εκ του νόµου 

ακυρότητα αυτής. 

 
                          
 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:                                              Ο  Προϊστάµενος της Εφορείας 
1.- Φ.Ε (2) 
2.- Ελ. Φαντίδου 
     Αρχιτέκτονα Μηχανικό                                                         
                                                                                            Ορέστης Βαβατσιούλας    

                                                                                         ∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός                                                                         

                                                                                                    µε Α’ Βαθµό 
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