
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση:         Μπουμπουλίνας 20-22
                             106 82 Αθήνα
Πληροφορίες:    Α. Σαλίχου
Τηλέφωνο:          2131322310
Fax:                      210 8201417    
E-mail:                dpkar@culture.gr

Αθήνα, 16 - 08 – 2018

Αρ. πρωτ.:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/
 375800/269181/8333/3427 

Κοιν:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γενικής Γραμματέως 
3. Γ.Δ.Α.Π.Κ.
4. Γ.Δ.Α.Μ.Τ.Ε.
5. Δ.Β.Μ.Α.
6. Δ.Α.Α.Μ.
7. Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και 

Νήσων
8. Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων
9. ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Α.Ξ.Ε.
                 Αναργυρούντος 8, 166 73 Αθήνα

10. ΑΕΤΕR Architects
                 Ευριπίδου 4, 176 74 Καλλιθέα

ΘΕΜΑ: Έγκριση της μελέτης του έργου “Έγκριση Εργασιών Πλαζ Αστέρα”, Δήμου Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:

α) του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22-4-05) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα Κυβερνητικά Όργανα».
β)  του Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/Α/22-9-2015) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 
Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, 
Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του 
Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».
γ) του Π.Δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210/Α/5-11-2016) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών 
και Υφυπουργών».
δ) του Π.Δ. 4/2018 (ΦΕΚ 7/Α/22-1-2018) «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού».
ε) του Π.Δ. 99/1992 (ΦΕΚ 46/Α/24-3-1992) «Μελέτη και εκτέλεση αρχαιολογικών εν γένει έργων», 
όπως τροποποιημένο και συμπληρωμένο ισχύει σήμερα.
στ) του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002) «Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει 
της Πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Α. Π.: ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/∆ΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/375800/269181/8333/3427
Ηµ/νία: 16/08/2018
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ζ) του Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19-8-2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την 
προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς, αναθεωρημένη».

2. Το Π.Δ./30-9-2016 (ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/4-10-2016) «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης 
Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής 
στην έκταση του 'Αστέρα Βουλιαγμένης' και καθορισμός χρήσεων γης και όρων δόμησης».

3. Την α.π. ΓΓΔΠ 0000126ΕΞ2018/3-1-2018 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 2/ΑΑΠ/24-1-2018) «Έγκριση 
χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδίου αξιοποίησης του ακινήτου 'Αστέρας Βουλιαγμένης' στη 
Βουλιαγμένη Αττικής».

4. Την α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/73839/41734/3569/853/29-3-2016 Υ.Α. 
«Έγκριση α) Ειδικού Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου (Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α.) και 
τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του “ΑΣΤΕΡΑ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ”, Δήμου Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, 
Περιφέρειας Αττικής και β) Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) στο 
πλαίσιο της εφαρμογής του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. στις παρατηρήσεις της Γνωμοδότησης 28/2015 του ΣτΕ».

5. Την α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/412168/271611/10738/3644/25-10-2017 Υ.Α. 
«Έγκριση α) Μελέτης Χωροθέτησης Επενδυτικού Σχεδίου Αστέρα Βουλιαγμένης και β) Μελέτης 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου 'Χωροθέτηση Επενδυτικού Σχεδίου Αστέρα 
Βουλιαγμένης', στη χερσόνησο 'Μικρό Καβούρι' Βουλιαγμένης, Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής».

6. Την α.π. ΥΠΠΟ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ26/59032/2570/8-7-2008 Υ.Α. «Έγκριση (α) της 
αρχιτεκτονικής μελέτης επισκευών και διαρρυθμίσεων των εγκαταστάσεων του περιβάλλοντος 
χώρου της εισόδου και της παραλίας της “ΑΣΤΗΡ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.” στο Λαιμό 
Βουλιαγμένης, και (β) της μελέτης αποκατάστασης, ανάδειξης και προστασίας του Ναού του 
Απόλλωνος Ζωστήρος στην παραλία του ανωτέρω ξενοδοχείου».

7. Το από 29-5-2018 υπογραφέν μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και της εταιρείας “ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΛΑΣ 
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. Α.Ε.” Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας για το έργο του 
επενδυτικού σχεδίου Αστέρα Βουλιαγμένης στη χερσόνησο “Μικρό Καβούρι”, Δήμου Βάρης – 
Βούλας – Βουλιαγμένης, Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.

8. Το α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΑΜ/ΤΜΑΜ/370447/38249/1093/404/30-7-2018 έγγραφο της 
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων.

9. Το α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/366301/262601/5927/30-7-2018 έγγραφο της Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

10. Το α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΕΑ/354385/254311/5369/18-7-2018 έγγραφο της Εφορείας Εναλίων 
Αρχαιοτήτων. 

11. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε 
στην υπ' αρ. 29/1-8-2018 Συνεδρία του (θέμα 21ο).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνεται η μελέτη του έργου “Έγκριση Εργασιών Πλαζ Αστέρα”, Δήμου Βάρης – Βούλας – 
Βουλιαγμένης, Περιφέρειας Αττικής, υπό τους ακόλουθους όρους:

1) Να οριστικοποιηθεί η αναστηλωτική μελέτη του Ναού του Απόλλωνος Ζωστήρος και, όπου 
χρειάζεται, να επικαιροποιηθεί σε επίπεδο μελέτης εφαρμογής με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν από 
την έρευνα που έχει στο μεταξύ πραγματοποιηθεί. Στο πλαίσιο της ανωτέρω μελέτης αναλόγως να 
συνταχθεί μελέτη στατικής επάρκειας των κιόνων και των τοίχων.
2) Να συνταχθεί α) μελέτη συντήρησης των επιφανειών των λίθινων στοιχείων, των κονιαμάτων και των 
επιχρισμάτων του μνημείου, β) μελέτη φωτισμού του ναού του Απόλλωνος Ζωστήρος στο πλαίσιο 
μερικής υλοποίησης του όρου της α.π. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΔΙΠΚΑ/ΤΠΚΑΧΜΑΕ/Φ3/413168/271611/ 
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10738/3644/25-10-2017 Υ.Α., σε σχέση με την εκπόνηση μελέτης ανάδειξης του ως άνω ναού, και γ) 
μελέτη προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης της αρχαίας δεξαμενής εις τρόπον ώστε να είναι 
ορατή και σε άμεση επαφή με τον ναό. Στον χώρο όπου διατηρείται προς το παρόν εν καταχώσει να 
τοποθετηθεί σχετική ενημερωτική πινακίδα.
3) Η δαπάνη για τη σύνταξη και την εφαρμογή των ως άνω μελετών να καλυφθεί σύμφωνα με τους 
όρους του υπογεγραμμένου από 29-5-2018 Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας μεταξύ του 
ΥΠΠΟΑ και του Κυρίου του Έργου (σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012). Οι ως άνω μελέτες να κατατεθούν 
προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ.
4) Να αφεθεί ελεύθερος από υψηλά στοιχεία (ομπρέλες) ο χώρος συνολικού πλάτους περίπου 12 μ. 
μεταξύ της νοητής προέκτασης των γωνιαίων (ΒΔ και ΝΑ) κιόνων του ναού κάθετα προς την 
ακτογραμμή, για την απρόσκοπτη θέαση της θάλασσας από τον ναό.
5) Να εφαρμοστεί η Πρόταση 1 για την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου με την κατασκευή 
κιγκλιδώματος και φύτευση χαμηλής – μεσαίας χλωρίδας, ώστε να εξασφαλίζεται η επισκεψιμότητά του, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ./30-9-2016 (ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/4-10-2016) «Έγκριση Ειδικού Σχεδίου 
Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίου Ακινήτου και τροποποίηση του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως 
Βουλιαγμένης Αττικής στην έκταση του 'Αστέρα Βουλιαγμένης' και καθορισμός χρήσεων γης και όρων 
δόμησης».
6) Οι προσωρινές κατασκευές έμπροσθεν των κτιρίων ΑΠΟΛΛΩΝ και ΑΡΤΕΜΙΣ, ξύλινες και 
μεταλλικές, να απομακρύνονται μετά το πέρας της θερινής περιόδου και να επανατοποθετούνται στην 
ίδια θέση, όπως αποτυπώνεται στο Απόσπασμα Τοπογραφικού Τ3, που συνοδεύει τις μελέτες του εν 
θέματι έργου.
7) Οι επιμέρους διαμορφώσεις, οι φυτεύσεις και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν να τεθούν υπόψη των 
συναρμοδίων Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ.
8) Να μην πραγματοποιηθούν εκσκαφές στον αιγιαλό, την παραλία και τη θαλάσσια έκταση της 
περιοχής. Το σύνολο των λοιπών εργασιών να γίνει υπό την επίβλεψη εκπροσώπων των συναρμοδίων 
Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. Σε περίπτωση ανεύρεσης αρχαιοτήτων οι εργασίες θα διακοπούν και θα 
ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα,  οι δαπάνες της οποίας θα καλυφθούν σύμφωνα με το άρ. 37, παρ. 6, 
του Ν. 3028/2002. Οι υπεύθυνοι του έργου υποχρεούνται να ειδοποιήσουν, εγκαίρως και εγγράφως, την 
αρμόδια για την περιοχή ΕΦΑ Πειραιώς και Νήσων για την επικείμενη έναρξη των εργασιών και για 
τυχόν αλλαγές στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
9) Η υγιεινή και η ασφάλεια των χώρων που θα δεσμευθούν για τις απαιτούμενες εργασίες, καθώς και 
των εργαζομένων σε αυτό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, αποτελούν υποχρέωση της ανάδοχης 
εταιρείας που εκτελεί το έργο. Ως εκ τούτου η ανάδοχος εταιρεία οφείλει να ορίσει εγγράφως τον 
μηχανικό ασφαλείας του έργου πριν την έναρξη των εργασιών.
10) Εκτός από τις αιτούμενες εργασίες ο κύριος του έργου οφείλει να μεριμνά για την ευπρόσωπη 
παρουσία και τον καθαρισμό (αποκομιδή απορριμμάτων, αποψιλώσεις κτλ.) στον περιβάλλοντα χώρο 
του αρχαίου μνημείου.
11) Για την παρακολούθηση και εκτέλεση αρχαιολογικών ερευνών και εργασιών (χερσαίων και 
ενάλιων), καθώς και των εργασιών προστασίας, ανάδειξης, αποκατάστασης και συντήρησης 
αρχαιολογικών ευρημάτων και μνημείων στο πλαίσιο του έργου να εφαρμοστούν οι όροι και οι 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στο υπογεγραμμένο από 29-5-2018 Μνημόνιο Συναντίληψης και 
Συνεργασίας μεταξύ του ΥΠΠΟΑ και του Κυρίου του Έργου (σύμφωνα με τον Ν. 4072/2012).
12) Να υπάρξει συνεργασία της Υπηρεσίας με τους αρμόδιους φορείς για τη σύνδεση του ναού του 
Απόλλωνος Ζωστήρος με την Ιερατική Οικία και τις υφιστάμενες αρχαιότητες της περιοχής και την 
ανάδειξη αυτών. Ο Κύριος του Έργου να συνεργαστεί στις ως άνω εργασίες όσον αφορά στο τμήμα που 
περιλαμβάνεται εντός των ορίων του εγκεκριμένου με το Π.Δ./30-9-2016 (ΦΕΚ 191/ΑΑΠ/4-10-2016) 
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του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α. Κατά τα λοιπά, η οριστική μελέτη για την ενοποίηση του ναού του Απόλλωνος 
Ζωστήρος με τον προϊστορικό οικισμό εντός του Ε.Σ.Χ.Α.Δ.Α., κατ' εφαρμογή του όρου 1α της ως άνω 
σχετικής (5) Υ.Α., να κατατεθεί προς έγκριση στις συναρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ μετά το πέρας 
της ανασκαφικής έρευνας στον προϊστορικό οικισμό.

Εσωτ. Διανομή: ΔΙΠΚΑ/Α1

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΛΥΔΙΑ ΚΟΝΙΟΡΔΟΥ
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