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ΘΕΜΑ; « Καθορισµός συµπληρωµατικώ  ν ειδικών όρων, περιορισµών δόµησης και χρήσης 
ο-το διατηρητέσ κτιριακό  συγκρότηµα, επί  της οδού  Βιβιλάιιη ο-την περιοχή  Χαλέπα πόλης 
Χανίων, Ν Χανίων, φερόµενου ως ιδιοκτησία της Α.Ε "Σειρήνες Κρήτης Μονοιιρόσωπη 
Ανώνυµη Εταιρεία " » 

ΣΧΕΤ.: (α) Το υπ'σριθ. 388855/40678/2375/1377/11.12.2019 έγγραφο ΥΓΙΓΙΟΛ - ∆/νση Νεωτέρων 
Μνηµεί ων και Τεχνικών 'Εργων Κρήτης - Τµήµα Προστασί ας Νεωτ. Μνηµεί ων & Κινητών Πολιτιστικών 
Αγαθών, µε συνηµµένα Φά  κελσ Αρχιτεκτονικής µελέτης (αρ.πρωτ. ΥΠΕΝ 123503/30.12.2019) 





των δύο παγκοσµί ων πολέµων γνωρίζουν µεγάλη άνθιση. Γύρω στο 1925 γ ί νεται µηχανικός 
εκσυγχρονισµός και µεταπολεµικά  εξοπλίζονται µε νέα µηχανολογικά  εργαλεία». 2 

«Η αποδυνάµωση του κλάδου γύρω 1970 οφειλόµενη στο φαινόµενο της «αποβιοµηχάνισης» µε 
αποτέλεσµα την εγκατάλειψη και ερήµωση µεγάλων βιοµηχανικών µονάδων στα κέντρο των πόλεων, 
υποχρεώνει τις επιχειρήσεις να κλεί νουν, τα κτί ρια να εγκαταλεί πονται (σε µερικά  υπάρχουν ακόµη 
σήµερα µισοκατεστραµµένα µηχανήµατα). Σήµερα λειτουργούν 2 µόνο βυρσοδεψεί α ενώ  πολλά  από  
τα κτί ρια έχουν πάρει άλλη χρήση (κατοικί ες, εργαστήρια, γραφεία, ιµαροταβέρνα, κέντρο 
διασκέδασης)». 2 

Β.2 Υφιστάµενη κατάσταση περιοχής: 
«∆ιαπιστώνεται ότι το σύνολο των κτιρί ων αποτελούν ιδιωτικές ιδιοκτησί ες και άρα η συµβολή  της 
Πολιτείας και η φροντίδα γιο τις επεµβάσεις  αλλά  κυρί ων για τη χρήση  των ελεύθερων χώρων 
αποτελεί  κυρί αρχο Θέµα. Ο σηµερινός επισκέπτης µε µ ί α απλή  βόλτα στη συνοικία των ταµπακαριών 
ανακαλύπτει µία διαδροµή  µνήµης µε τις αξί ες της περιοχής, και έτσι γ ί νεται αµέσως αντιληπτός ο 
λόγος για την αναγκαιότητα διατήρησης και ανάπτυξης του ιστορικού  συνόλου». 2 

2. « Τα Ταµπακαριά  Χαν/ων µετά  την κύρηξη», Γ.Χριοτοδουλ άκος ΗΧριοτοδουλάκης, Ζ. Πιοτόπουλος 
Ελληνική  Εταιρ/α Περιβάλλοντος και Πολιτισµού  - Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Κληρονοµιάς 

Β3 Υφιστά  µενη κατάσταση κτιριακού  συγκροτήµατος: 
Το τριώροφο συγκρότηµα που εί ναι το Πρώτο σύµπλεγµα βυρσοδεψεί ων της οδού  Βιβιλάκη από  τα 
δυτικά  και που Τµήµα του χρησιµοποιήθηκε για ένα µεγάλο διάστηµα µέχρι και τη δεκαετί α του 2000 
ως κατοικί α, βρί σκεται σε µ ί α σχεδόν ερειπιώδη κατάσταση. Το πέτρινο κέλυφος έχει υποστεί  
διαχρονικά  σηµειακές παρεµβάσεις µε οπλισµένο σκυρόδεµα και συµπαγή  πλινθοδοµή, ώστε να 
αντιµετωπισθούν οι φθορές από  σεισµούς, θεοµηνί ες και γενικότερα από  το υγρό-αλµυρό  περιβάλλον 
καθώς βρί σκεται πάνω στο χειµέριο κύµα. Εκτός από  τις διαχρονικές µικρές παρεµβάσεις η 
µεγαλύτερη παρέµβαση-στερέωση έγινε τη δεκαετία του 1980 µε ολοκληρωτική  αφαί ρεση και 
αντικατάσταση των µεσοπατωµάτων και Τµήµατος της στέγης µε πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος 
και µε υποστυλώµατα ατάκτως τοποθετηµένα, τόσο στο εσωτερικό  των κτιρί ων όσο και εφαπτόµενα 
µε τους εξωτερικούς τοί χους. Η παρέµβαση αυτή  αλλοί ωσε ολοσχερώς την εικόνα του λιθόκτιστου 
βιοµηχανικού  κελύφους που εξέπεµπε παλαιότερα. 'Οσον αφορά  τα ανοί γµατα, έχουν υποστεί  Τόσες 
πολλές διαδοχικές αλλαγές στη διάρκεια ζωής του συγκροτήµατος, ώστε να Εί ναι δύσκολο να 
αναγνωρί σει κανεί ς µ ί α κυρίαρχη τυπολογ ία. 

Β.4 Πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης κτιριακού  συγκροτήµατος: 
Λόγω της θέσης του συγκροτήµατος στο παράλιο ανατολικό  µέτωπο της πόλης των Χανί ων και λόγω 
του µεγέθους του, η µετατροπή  του σε ένα τουριστικό  κατάλυµα ιδια ίτερης Ταυτότητας Ε ί ναι Ισως 
µονόδροµος για τον ιδιοκτήτη-επενδυτή. Ετσι η µετατροπή  αυτών των φθαρµένων µισοερειπωµένων 
κελυφών σε µ ί α συγκροΤηµένη αρχιτεκτονική  πρόταση, η οποί α Θα σέβεται το παρελθόν του κτιρί ου 
και το ύφος αυτής της βιοµηχανικής περιοχής του 19° αιώνα, οδήγησε  τους µελετητές στις εξής 
αρχιτεκτονικές - σχεδιαστικές προτάσεις: 

1. Στην αφα ί ρεση όλων των παρεµβάσεων οπλισµένου σκυροδέµατος της δεκαετίας του 1960, 
ώστε να αποκαλυφθεί  το πραγµατικό  λιθόκτιστο κέλυφος. 

2. Στην επεξεργασία του εξωτερικού  κελύφους, µε στερεωτικές παρεµβάσεις αλλά  και µε 
αναδιαµόρφωση των ανοιγµάτων, όπου χρειάζεται, ώστε αυτά  να σχηµατί ζουν µί α 
ισορροπηµένη εικόνα στο εξωτερικό  του συγκροτήµατος και µία λειτουργική  σύνδεση µε τις 
νέες εσωτερικές σύγχρονες λειτουργ ί ες. 

3. Για την ανάδειξη στο εσωτερικό  του Κυρί ως κτιριακού  όγκου όπου ΕΚΕΙ Θα µπορεί  Κανεί ς νσ 
σναγνώσει το βιοµηχανικό  του παρελθόν, επιλέχθηκαν κυλινδρικά  µεταλλικό  υποστυλώµατα 
µε µεταλλικούς δοκούς και ελαφρά  ζευκτά, τα οποί α στηρί ζουν τα ξύλινα µεσοπατώµατα. Για 
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ΟΡΟΙ ∆ΟΜΗΣΗΣ 
'Οικόπεδο 4 (Υ/∆ 65 1/77): Το οικόπεδο βρί σκεται, Κατά  τµήµα του, εντός του Πολεοδοµικού  Σχεδίου 
τηςπόλης των Χανίων (Β.∆/γµα 16.10.1946 - ΦΕΚ 335/Α '/1946). Το Τµήµα αυτό  ρυµοτοµεί ται από  
την διαπλάτυνση της οδού  Βιβιλάκη. 
Κατά  τµήµα του βρί σκεται εκτός σχεδ ί ου. Το όλο οικόπεδο Θεωρεί ται µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο.  

Ολόκληρο το οικόπεδο χαρακτηρί στηκε κατ'αρχήν ως δηµόσιο κτήµα εντός ζώνης παλαιού  αιγιαλού   
µε βάση την Απόφαση Νοµάρχη Χανί ων 400/1985 (ΦΕΚ 29/∆ '/1985)  περί  καθορισµού  γραµµών 
Παραλίας, Αιγιαλού  και Παλαιού  Αιγιαλού. Όµως µε βάση το πρωτόκολλο παράδοσης και παραλα13ής 
της Κτηµατικής Υπηρεσί ας Χανίων (υπ'αριΘ. 640/σχετ. 966/2007) παραδόθηκε το τµήµα αυτό  στην 
ιδιοκτήτρια.  

Β. Π ΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜ ΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ- ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ Π ΡΟΤΑΣΗΣ  

Στην Τεχνική  έκθεση του φακέλου του θέµατος, για το ακί νητο και την ευρύτερη Περιοχή  του, 
αναφέρονται τα εξής: 

Β.1 Ιστορικό  περιοχής: 
«Στα Χανιά  τα βυρσοδεψεί α, εδώ  και περισσότερο από  έναν αιώνα ονοµάζονται " ΤΑΜΠΑΚ4ΡΙΑΤ 
Συνοικί α σχεδόν αναλλσίωτη στο πέρασµα του χρόνου, διατηρεί  τη δική  της αρχιτεκτονική  µε τα 
µουντά  χρώµατα και τις κεραµιδένιες στέγες, τα στενά  δροµάκια, τη µοναξιά  των βράχων και της 
Θάλασσας. Κι εξακολουθεί  να ζει τη δική  της ζωή, αναπόσπαστα δεµένη µε τις έντονες οσµές του 
δέρµατος και της τανί νης, ξεχασµένη και αδιάφορη, -ακόµη- η ί δια στην τουριστική  έκρηξη της πόλης 
που απλώνεται απέναντί  της»1  

«Τα Ταµπακαριά  µαζί  µε την Αγ ί α Κυριακή, έναν ακόµη πιο κλειστό  και αποµονωµένο όρµο, προς τα 
βορειοδυτικά, αποτελούν ένα βιοµηχανικό  σύνολο που άρχισε να αναπτύσσεται ί σως πριν από  τα 
µέσα του Ι9 αιώνα, µακριά  από  τα τεί χη της πόλης, στη βραχώδη ακτή  της Χαλέπας, πριν αυτή  
πάρει τον ιστορικό  χαρακτήρα της, που συνδέθηκε έµµεσα ή  άµεσα µε την ιστορική  διαδροµή  αυτού  
του τόπου».1  

1. «Κρήτη και Λαλκός πολιτισµός, Τοπικό  τητες: Α ντ/στάσεις, µεταβολές και συνθέσεις», Μαρκουλάκη 
Σταυρούλα, επιµέλεια Ευάγγελος Γρ. Αυδικός, Ταξιδευτής, Αθήνα,  2007 

«Η ζώνη των ταµπακαριών της οδού  Βιβιλάκη καθώς και εκεί νη της Αγ ίας Κυριακής αποτελούν για 
την πόλη των Χανί ων ένα πολύτιµο πάρο, τόσο υλικό  όσο και άυλο που σχετί ζεται όχι µόνο µε την 
ιστορί α της αλλά  και µε τη δυναµική  της για το µέλλον. Η ανακοί νωσή  µας Θέλει αφενός να 
συµβάλλει στην προσπάθεια διατήρησης και ανάδειξης της συνοικί ας των ταµπακαριών ώστε να 
µελετηθούν και να αξιολογηθούν οι εκκρεµότητες, και αφετέρου να προτεί νει µια διαδικασί α που Θα 
βοηθήσει στην υλοποί ηση µιας κατά  το δυνατόν πιο ολοκληρωµένης αξιοποί ησης και ανάπτυξης του 
σηµαντικού  αυτού  συνόλου.» 2 

«Μια προσπάθεια που να βρί σκει σύµφωνους όλους τους εµπλεκόµενους, την κεντρική  διοί κηση, την 
τοπική  αυτοδιοί κηση, τους επιστηµονικούς φορείς, τα πανεπιστηµιακά  ιδρύµατα, τις κοινωνικές 
οµάδες, τους κατοί κους, αλλά  ακόµη και επενδυτές αφού  όλοι αυτοί  συγκλί νουν στο ότι τα 
βιοµηχανικά  κελύφη πρέπει να διατηρηθούν να προστατευθούν και να αξιοποιηθούν». 2 

«Ο πλησιέστερος οικισµός έξω από  τα τείχη της Πόλης Χανί ων ήταν το χωριό  της Χαλέπας όπου λί γο 
πριν από  τα µέσα του Ι9 αιώνα µερικοί  αποκορωνιώτες αγρότες έκτισαν σποραδικά  κοντά  στη 
Θάλασσα έχοντας ως επάγγελµα τη βυρσοδεψεί α. Τούρκοι και ευρωπα ί οι αξιωµατούχοι είχαν εκεί  τα 
εξοχικά  τους σπί τια». 2 

«Η Χαλέπα για πρώτη φορά  αναφέρεται ονοµαστικά  ως ιδιαίτερος οικισµός του 1842. [...]Το 1920 
έχει ενσωµατωθεί  στην πόλη των Χανί ων και δεν αναφέρεται πλέον ως ιδια ί τερος οικισµός. Από  το 
1920 τα ταµπακαριά  λειτουργούν και επεκτεί νονται µέχρι την Αγ ί α Κυριακή  ανατολικότερα. Μεταξύ  
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΜΑΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: 

ΑΙ ∆ιαδικασία εισαγωγής του θέµατος στη ∆/νση Αρχιτεκτονικής 

- Ο φάκελος του θέµατος, µε την αρχιτεκτονική  πρόταση και λοιπά  στοιχεί α, διαβιβάστηκε στη 
∆ιεύθυνσή  µας µε το υπ'αριθ. 388855/40678/2375/1377/11.12.2019 έγγραφο ΥΠΠΟΑ - 
∆/νση Νεωτέρων Μνηµεί ων και Τεχνικών 'Εργων Κρήτης - Τµήµα Προστασί ας Νεωτ. 
Μνηµεί ων & Κινητών Πολιτιστικών Αγαθών, για την περαιτέρω επεξεργασία και τις σχετικές 
ενέργειες στο πλαί σιο των διατάξεων του άρθρου 6 παρ.3.α & 3γ, του ν. 4067/12 (ΝΟΚ), και 
ειδικότερα για τον καθορισµό  συµπληρωµατικών ειδικών όρων, περιορισµών δόµησης και την 
αλλαγή  χρήσης  σε " Τουριστικό  κατάλυµα ιδιαίτερης ταυτότητας τεσσάρων (4) αστέρων, 34 
κλινών' στο διατηρητέσ κτιριακό  συγκρότηµα, επί  της οδού  Βιβιλάκη στην Περιοχή  Χαλέπα, 
Πολεοδοµικής Ενότητας Παλαιού  σχεδίου πόλης Χανίων, Ν. Χανίων. 

- Το Συµβούλιο Αρχιτεκτονικής Χανίων, Αποκεντρωµένη ∆ιοί κηση Κρήτης, στη ί0η 
Συνεδρίαση/06.05.2020 - Θέµα 14ο, εξέτασε την ως άνω αρχιτεκτονική  Πρόταση, 
λαµβάνοντας υπόψη την προστασία του φυσικού  περιβάλλοντος καθώς και την ένταξη του 
προτεινόµενου έργου σε αυτό. 

- Με την παρούσα, το θέµα εξετάζεται στο πλα ί σιο των διατάξεων του άρθρου ό  Παρ. 3.α, 3.γ 
του ν. 4067/2012 (ΝΟΚ) για τον καθορισµό  συµπληρωµατικών ειδικών όρων, περιορισµών 
δόµησης και αλλαγή  χρήσης (ειδική  ρύθµιση), στο υπόψη διατηρητέο κτιριακό  συγκρότηµα, 
στη Χαλέπα του ∆ήµου Χανίων. 

Α.2 Συνοπτική  περιγραφή  του θέµατος 
Το θέµα αφορά  σε αποκατάσταση και επανάχρηση διατηρητέου συγκροτήµατος Βυρσοδεψ ίου 

του 19ου αιώνα και µετατροπή  του σε τουριστικό  κατάλυµα ιδια ί τερης ταυτότητας τεσσάρων (4) 
αστέρων, 34 κλινών. 

Η αρχιτεκτονική  µελέτη επανάχρησης και αξιοποί ησης του κτιριακού  συγκροτήµατος προτεί νει 
την αφα ί ρεση όλων των παρεµβάσεων οπλισµένου σκυροδέµατος της δεκαετίας του 1960, ώστε να 
αποκαλυφθεί  το πραγµατικό  λιθόκτιστο κέλυφος. Η επεξεργασία του εξωτερικού  κελύφους, 
επιτυγχάνεται, µε την αναδιαµόρφωση των ανοιγµάτων, όπου αυτό  εί ναι αναγκαίο, έτσι ώστε να 
επιτυγχάνεται µ ία ισορροπηµένη εικόνα στο εξωτερικό  του συγκροτήµατος και µία λειτουργική  
σύνδεση µε τις νέες εσωτερικές σύγχρονες λειτουργ ί ες. Επιπρόσθετα και όσον αφορά  τις επεµβάσεις 
στο εσωτερικό  του Κυρί ως κτιριακού  όγκου, επιλέχθηκαν κυλινδρικά  µετολλικά  υποστυλώµστα µε 
µεταλλικούς δοκούς και ελαφρά  ζευκτά, τα οποία στηρίζουν τα ξύλινα µεσοπατώµατα. Για τη στέγη 
αντιστοίχως επιλέχθηκε µ ί α σύνθετη µορφή  δικτυώµατος που στηρίζει την τρί ριχτη ξύλινη στέγη µε 
την κεραµική  επικάλυψη. Η διάνοιξη εσωτερικού  υπόγειου χώρου κρίθηκε αναγκα ία για την στέγαση 
βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων. 'Ολα τα µεσοπατώµατα αφήνουν κενά  ώστε ο όγκος 
εσωτερικά  να µπορεί  να αναγνωσθεί  σαν ένα ενια ί ο σύνολο, µε την οπτική  συνέχεια µεταξύ  των 
επιπέδων. 

Α.3 Ισχύον θεσµικό  πλαίσιο 

Το υπόψη κτί ριο έχει χαρακτηριστεί  ως διατηοητέο, µε την υπ' αριθ. 3058/316/30.01.1989 
Απόφαση Υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 70/∆ /10.02.1989) και έχουν καθοριστεί  ειδικοί  όροι 
και περιορισµοί  δόµησης µε την ί δια απόφαση, 

Το ακί νητο βρί σκεται εκτός του παλαιού  σχεδίου πόλης του ∆. Χανίων (ΦΕΚ 335/Α/1946) και 
εκτός του αρχαιολογικού  χώρου της πόλης Χανίων (ΦΕΚ24Ι/21-9-2011). 

'Οσον αφορά  στους ισχύοντες όρους δόµησης της περιοχής στην οποί α βρί σκεται το υπόψη ακί νητο, 
σύµφωνα µε το Τοπογραφικό  ∆ιάγραµµα, ισχύουν τα εξής: 
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τη στέγη αντιστοίχως επιλέχθηκε µ ί α σύνθετη µορφή  δικτυώµατος που στηρί ζει την τρί ριχτη 
ξύλινη στέγη µε την κεραµική  επικάλυψη. 

4. Στην ανάγκη για διάνοιξη εσωτερικού  υπόγεισυ χώρου για την στέγαση βοηθητικών χώρων 
και εγκαταστάσεων. 

5. Στη δηµιουργ ί α κενών µεταξύ  των µεσοπατωµάτων, ώστε ο όγκος εσωτερικά  να µπορεί  να 
αναγνωσθεί  σαν ένα ενιαίο σύνολο, µε την οπτική  συνέχεια µεταξύ  των επιπέδων. 

6. Σε όλο το µήκος του συγκροτήµατος, στη νότιο-ανατολική  πλευρά, το οποί ο βρί σκεται κάτω 
από  την επιφάνεια της οδού  Βιβιλάκη, ο φυσικός βράχος της περιοχής Θα παραµεί νει ορατός 
στο εσωτερικό  του κτιρί ου. 

Β.5 Στοιχεία δόµησης: 

Εµβαδόν Ιδιοκτησί ας:  935,41+ 88,79 = 1024,20 τµ 

Υφιστά ενη ∆όµησΓµ 1022,67 + 88,79= 1111,46 τµ 

Προτεινόιιενη ∆όι..ιηση: 1095,03+ 101,61= 1196,64 τµ 

Υφιστάµενη Κάλυιµ: 394,67+ 88,79 483,46 τµ 

Προτεινόµενπ Κάλυψτ: 415,18+88,79= 503,97 τµ 

Γ. ΑΠΟΨΗ ΥΠ ΠΟΑ 

Με το υπ'αριθ. 388855/40678/2375/1377/11.12.2019 έγγραφο µετά  από  αίτηση των 
ενδιαφεροµένων µε συνηµµένο φάκελο αρχιτεκτονικής µελέτης, η αρµόδια Υπηρεσία του ΥΠΠΟΑ 
/Υπηρεσία Νεώτερων Μνηµεί ων και Τεχνικών 'Εργων Κρήτης απάντησε µεταξύ  άλλων τα εξής: " Για 
το οικιοτικό  συγκρότηµα του θέµατος δεν διαθέτουµε στοιχεία τα οποία να επιβεβαιώνουν ότι είναι 
προ γενέστερο των εκατό  χρόνων. Οι διαδοχικές επεµβάσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί  κατά  τη 
διάρκεια των ετών τόσο εσωτερικά  όσο και εξωτερικά  έχουν επιφέρει την αλλοίωση του αρχικού  
κτιριακού  κελύφους σε εξαιρετικά  σηµαντικό  βαθµό  ώστε να µη δύναται να χαρακτηριστεί  ως 
µνηµείο. Επίσης Το εν λόγω συγκρότηµα δεν βρίσκεται εντός χαρακτηρισµένου ιστορικού  τόπου 
αρµοδιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Βρίσκεται όµως απέναντι από  το κτψιο ιδιοκτησίας Ευαγγελίας 
Πενθερουδάκη της οδού  Βιβιλάκη 2 Το οποίο είναι χαρακτηρισµένο ως νεώτερο µνηµείο σύµφωνα µε 
την ΥΑ. που δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 121/ΑΑΠ/03. 06.2011. Ως εκ τούτου ελέγχεται µόνο η ΝΑ όψη 
του συγκροτήµατος επί  της οδού  ΒιβΜάκη για την οποία δεν ή-'ουµε οντ4'ρηση  µε την προτεινόµενη 
αρχιτεκτονική  επέµβαση σύµφωνα µε τη συνηµµένη µελέτη καθώς δεν προκαλείβλάβη στο µνηµείο 
αρµοδιότητας ΥΠΠΟΑ 

∆. ΑΠΟΨΗ ∆ΑΟΚΑ/ΥΠΕΝ 

Μετά  τα προαναφερόµενα η Υπηρεσία µας λαµβάνοντας υπόψη όλα τα δεδοµένα καθώς και τη 
γενική  αρχή  της δυνατότητας ειδικών ρυθµ ί σεων στα διατηρητέα κτί ρια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
πολεοδοµικές διατάξεις της περιοχής µε την προϋπόθεση να µην παραβλάπτονται τα διατηρητέα 
κτί ρια αλλά  αντίθετα να αποκαθί στανται και να εκσυγχρονί ζονται διατηρώντας το χαρακτήρα τους, 
παρατηρεί  ότι η νέα αρχιτεκτονική  µελέτη έχει εκπονηθεί  βάσει των προαναφεροµένων, όσον αφορά  
στη πρόταση αποκατάστασης και επανάχρησης του διατηρητέσυ κτιριακού  συγκροτήµατος. 
Ειδικότερο: 

Η παρούσα αρχιτεκτονική  πρόταση αποτελεί  µια ενδιαφέρουσα προσέγγιση αποκατάστασης 
του οικιστικού  συνόλου του αρχικού  κτιρί ου µε συµβατό  υλικά. Οι προτεινόµενες επεµβάσεις 
και η επιλογή  των υλικών κατασκευής ανταποκρί νονται στον σύγχρονο σχεδιασµό  για την 
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εξυπηρέτηση της χρήσης του ξενοδοχεί ου ενώ  παράλληλα διατηρείται η αρχιτεκτονική  και 
τυπολογική  αξί α του αρχικού  κτιρί ου. 

) Με τη συγκεκριµένη αρχιτεκτονική  Πρόταση διατηρείται και αναδεικνύεται ο αρχιτεκτονικός 
χαρακτήρας του κτιριακού  συγκροτήµατος  αποδίδοντας την πρέπουσα αξία σε αυτό, ενώ  
παράλληλο ανταποκρί νεται στα δεδοµένα της σύγχρονης ποιότητας ζωής και σχεδιασµού. 

Οι εργασί ες αποκατάστασης καθώς και η αναδιάταξη του εσωτερικού  για την εξυπηρέτηση 
της νέος χρήσης,  πραγµατοποιούνται κατά  τρόπον που δεν θί γεται ο αρχιτεκτονικός του 
χαρακτήρας που συνέτεινε στον χαρακτηρισµό  του ως διατηρητέσυ. 
Οι προτεινόµενες καθαιρέσεις όλων των παρεµβάσεων οπλισµένου σκυροδέµατος (Του '60) 

αποκαλύπτουν το πραγµατικό  λιθόκτιστο κέλυφος και αποκαθιστούν την αρχιτεκτονική  εικόνα 
αναδεικνύοντας τα αξιόλογα αρχιτεκτονικό  και µορφολογικά  του στοιχεία. 
Η νέα λειτουργ ί α στο κτιριακό  συγκρότηµα ως " Τουριστικό  κατάλ υµα ιδιαίτερης ταυτότητας 
τεσσάρων (4) αστοων, 34 κλινών" συµβάλλει στην αναβί ωση των κτιρίων συνολικά. Η 
αρχιτεκτονική  λύση στοχεύει στην βέλτιστη ποιότητα διαβί ωσης των χρηστών, 
διασφαλίζοντας Ταυτόχρονα τον σεβασµό  του διατηρητέου κτιρί ου. 

> Γενικά, σι προτεινόµενες εργασίες εί ναι σι απολύτως απαρα ί τητες για την επισκευή  και τη 
συνολική  αποκατάσταση του κτιριακού  συγκροτήµατος, ώστε νο καταστεί  πάλι βιώσιµο στις 
σύγχρονες απαιτήσεις και συγχρόνως να αποτελεί  σηµείο αναφοράς για το ευρύτερο 
πολεοδοµικό  περιβάλλον. 

Σηµειώνεται ότι όπως προκύπτει από  το αρχείο της αρµόδιας υπηρεσίας του ΥΠΕΝ δεν έχει εκδοθεί  
τίτλος µεταφοράς συντελεστού  δόµησης για το συγκεκριµένο ακί νητο. 

Μετά  τα παραπάνω, η Υπηρεσία µας, 

Προτε ί νει 
Την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 3γ του 

Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79Α) περί  «Νέου Οικοδοµικού  Κανονισµού», για τον καθορισµό  
συµπληρωµατικών ειδικών όρων, περιορισµών δόµησης και χρήσης, στο διατηρητέο κτιριακό  
συγκρότηµα, επί  της οδού  Βιβιλάκη ατην περιοχή  Χαλέπα ∆ήµου Χανί ων (Ν. Χανίων), µε το εξής 
περιεχόµενο: 

Α. Στο οικιστικό  συγκρότηµα επί  της οδού  Βιβιλάκη στην Περιοχή  Χαλέπα Πολεοδοµικής Ενότητας 
Χανίων, Ν. Χανίων, το οπΟί Ο έχει χαρακτηρισθεί  ως διατηρητέσ µε την υπαριθ. 
3058/316/30.01.1989 Απόφαση Υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 70/∆ / 10.02.1989), φεροµένης ιδιοκτησί ας 
της Εταιρείας "Σειρήνες Κρήτης /ιίσνοπρόσωπη Ανώνυµη Εταιρεία " 

επιτρέπονται τα εξής: 

Η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και µορφολογικών του στοιχείων. 
Η επεξεργασί α του εξωτερικού  κελύφους, µε την αναδιαµόρφωση των ανοιγµάτων, όπου 
απαιτείται. 
Η ενί σχυση του φέροντα οργανισµού  στο εσωτερικό  του κυρίως κτιριακού  όγκου µε 
κυλινδρικά  µεταλλικό  υποστυλώµατα µε µεταλλικούς δοκούς και ελαφρά  ζευκτό, τα οποί α 
στηρίζουν τα ξύλινα µεσοπατώµατα. 
Η κατασκευή  σύνθετης µορφής δικτυώµατος για την στήριξη  της τρί ριχτης ξύλινης στέγης µε 
κεραµική  επικάλυι.µη. 

)' Η αναδιάταξη του εσωτερικού  του. 
Η διάνοιξη υπογεί ου κάτω από  το υπάρχον περί γραµµα του οικιστικού  συνόλου για την 
στέγαση βοηθητικών χώρων και εγκαταστάσεων. 
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ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΠΟΥΛΓΝΑΙΚΗ 

' Η αφαί ρεση όλων των παρεµβάσεων οπλισµένου σκυροδέµατος (δεκαετί ας του 1960), ώστε 
να αποκαλυφθεί  το πραγµατικό  λιθόκτιστο κέλυφος. 

Β. Στο κτιριακό  συγκρότηµα, Πέραν των επιτρεποµένων χρήσεων, επιτρέπεται η χρήση  " Τουριστικό  
κατάλ υµα ιδιαίτερης ταυτότητας τεσσάρων (4) αστέρων, 34 κλινών' 

Οι ανωτέρω όροι τίθενται ρε γνώιονα την προστασί α και ανάδειξη του διατηρητέσυ κτιρί ου.  

Γ. 'Ολες οι αιτούµενες επεµβάσεις, αποκατάστασης - επανάχρησης του αρχικού  κτιριακού  
συγκροτήµατος και διαµορφώσεων και λοιπές οικοδοµικές εργασί ες, Θα γ ί νουν σύµφωνα µε την 
υποβληθεί σα αρχιτεκτονική  µελέτη, όπως περιγράφεται στην Τεχνική  'Εκθεση και φα ί νεται στα 
διαγράµµατα που συνοδεύουν την παρούσα αιτιολογική  έκθεση και συγκεκριµένα: διάγραµµα δόµησης 
σε κλ.Ι/200, πέντε ( 5 ) σχέδια κατόψεων, δύο ( 2 ) σχέδιο τοµών και ένα (1) σχέδιο όψεων, σε 
κλ.1/Ι00 και αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 

∆. Κατά  τα λοιπά  εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόµενα στην υπ' αριΘ. 3058/316/30.01.1989 
Απόφαση Υπουργού  ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 70/∆ '/ Ι0.02.1989) χαρακτηρισµού  του κτιριακού  συγκροτήµατος ως 
διστηρητέου. 

Η Προϊσταµένη της ∆ΑΟΚΑ 

ΑΘΗΝΑ ΣΚΑΡΛΑ 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

( 
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