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ΓΔΑΠΚ-ΔΙΠΚΑ

Τμήμα Προϊστορικών και
Κλασικών Αρχαιοτήτων,
Χώρων, Μνημείων και
Αρχαιολογικών Έργων.

ΘΕΜΑ: Έγκριση ή μη απαλλοτρίωσης του ακινήτου, το οποίο βρίσκεται επί των οδών
Αρδηττού, Θωμοπούλου, Κούτουλα και Κεφάλου στο Ο.Τ. 13/53 του Δήμου Αθηναίων, στην
περιοχή Μέτς, έκτασης εμβαδού 1.390,70μ.2, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Αρσινόη
Α.Ε. και των κ.κ. Λητούς συζ. Κων/νου Φύσα, Μαρίας Κων/νου Φύσα, Ελένης συζ. Χρ.
Ηλιάδη, Περικλή Λίβα του Βασιλείου, Βασιλικής συζ. Χρ. Ηλιάδη, Θεοδώρου Λίβα του
Περικλέους, Περικλή Λίβα του Δημητρίου, Ευγενίας χ/ας Δημητρίου Λίβα, Αλεξάνδρου Λίβα
του Δημητρίου, Κοσμά - Αλεξίου Λιβανού, Ελένης θυγ. Ιωάν. Γρύλλου, Μαρίας συζ. Μιχ.
Οικονόμου, Φωτεινής χ/ας Εμ. Αργυράκη.

Σχετ.: Το έγγραφο της Υπηρεσίας μας με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΑ/ΤΠΚΑΜ/237589/
170259/8909/1949/21-5-2018.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, που αφορά στην εν θέματι υπόθεση,
σημειώνουμε συμπληρωματικά και προς επίρρωσιν της εισηγήσεώς μας ότι, με βάση τα
αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας, θεωρούμε ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις
του άρθρου 18, παράγραφος 6 του Αρχαιολογικού Νόμου, σχετικά με τον τρόπο
διατήρησης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων, διότι:
α) το σημαντικότερο μνημείο του χώρου, ο κλασικός ναός, όπου ετελείτο λατρεία του Διός
Μειλιχίου, διατηρείται αποσπασματικά (όρυγμα θεμελίωσης και οκτώ λιθόπλινθοι).
β) ο φερόμενος ως ναός της Αγροτέρας Αρτέμιδος δεν διατηρείται· το μοναδικό σωζόμενο
κατάλοιπο του ναού είναι τμήμα του αναλημματικού του τοίχου για τη συγκράτηση της
επιχώσεως της κρηπίδας του, λόγω της μεγάλης κλίσης του εδάφους· άλλα τμήματα, τα
οποία είχαν αποκαλυφθεί από τον Α. Σκιά, καταστράφηκαν εξαιτίας της διάνοιξης της
παλαιάς οδού Αρδηττού, της κατασκευής αγωγών κοινής ωφελείας οργανισμών (ΟΤΕ,
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ΔΕΗ, κ.α.), της κατασκευής οικιών στις αρχές του 20ου αι., και της διάνοιξης της οδού
Κούτουλα.
γ) οι οκτώ νέες ταφές ρωμαϊκών-υστερορωμαϊκών χρόνων ευρέθησαν διαταραγμένες και
μερικώς κατεστραμμένες από τις νεώτερες κατοικίες του 19ου και 20ου αι.

Η Διευθύντρια της Εφορείας
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