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ΘΕΜΑ: Κατασκευή πεζογέφυρας επί της Λ. 
Αθηνών στη θέση ‘Παλατάκι’ του 
Δήμου Χαιδαρίου στο πλαίσιο το 
έργου «Κατασκευή έξι (6) 
πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες 
του Λεκανοπεδίου Αττικής»

  
                                    

ΠΡΟΣ: .- κ. Στάθης Κοκκίνης
«ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε.»
Αχιλλέως 4, 152 31, Χαλάνδρι

ΚΟΙΝ: 1.- Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής 
Αττικής, Πειραιώς & Νήσων
Αλκιβιάδου 233, 185 36, Πειραιάς 

2.- Υπουργείο Μεταφορών και Δικτύων
Γενική Γραμματεία Υποδομών
Γεν. Διεύθυνση Συγκοινωνιακών 
Υποδομών
Διεύθυνση Οδικών Υποδομών
Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, 156 69, 
Παπάγου

3.- Ν. ΛΟΥΚΑΤΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
Α.Ε. ΜΕΛΕΤΩΝ
Καλύμνου 16, 112 51, Αθήνα

4.- Α.Τ. Χαιδαρίου 
5.- κ. Λ. Υφαντίδη

(lazarefa@hotmail.com)
Ικάρων 52, 124 61

6.- κ. Απόστολο Παπαδημητρίου
Αρχαιολόγο
(apostolos63@gmail.com)

ΣΧΕΤ.
:

(α) Το με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΔΥΑΤ/386122/252738/10339/5.12.2017 
έγγραφο της ΕΦΑΔΥΑΤ.

(β) Η με αρ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ 8605/8.12.2017 αίτηση του ενδιαφερομένου με 
συνημμένο φάκελο θέματος.

(γ) Η με αρ. πρωτ. ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ 8771/13.12.2017 αναφορά-αίτηση του κ. Λ. 
Υφαντίδη, κατοίκου Χαιδαρίου

(δ) Η με αρ. πρωτ. 8773/13.12.2017 καταγγελία του κ. Απ. Παπαδημητρίου, κατοίκου 
Χαιδαρίου

Με την (β) πρόσφατη σχετική αίτηση, υποβάλατε στην Υπηρεσία μας, στοιχεία φακέλου του 
έργου του θέματος που αφορά σε ενημέρωση για την έναρξη εργασιών - κατασκευή πεζογέφυρας 
επί της Λ. Αθηνών στη θέση ‘Παλατάκι’ του Δήμου Χαϊδαρίου, στο πλαίσιο του έργου «Κατασκευή 
έξι (6) πεζογεφυρών σε βασικούς άξονες του Λεκανοπεδίου Αττικής» προκειμένου να τύχει 
έγκρισης από πλευράς αρμοδιοτήτων της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ, σε συνέχεια και του (α) σχετικού 
εγγράφου της ΕΦΑΔΥΑΤ. 

Με τις (γ) και (δ) σχετικές καταγγελίες προς την Υπηρεσία μας ενημερωθήκαμε ότι 
εκτελούνται εργασίες εγκατάστασης εργοταξίου στην εν θέματι θέση και ενώ το θέμα βρίσκεται στο 
στάδιο επεξεργασίας. Κατόπιν τούτου σας γνωρίζουμε τα εξής:

Σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου, η υπό μελέτη πεζογέφυρα χωροθετείται στο άμεσο 
περιβάλλον α) της χαρακτηρισμένης από το ΥΠΠΟΑ ως ιστορικού τόπου περιοχής που περιβάλλει 
τον πύργο «Παλατάκι» (Υ.Α. Γ/761/40373, ΦΕΚ 832/Β/1979), β) του χαρακτηρισμένου ως 



οικήματος χρήζοντος ειδικής κρατικής προστασίας του Πύργου με την ονομασία «Παλατάκι» (Υ.Α. 
Α/Φ31/58603/6642, ΦΕΚ 1364/Β/1976) και γ) του χαρακτηρισμένου ως ιστορικού διατηρητέου 
μνημείου και έργου τέχνης διώροφου νεοκλασσικού κτηρίου και προσκτίσματος πλησίον του 
πύργου «Παλατάκι» και εντός του ιστορικού τόπου του (Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/Γ/4030/5749, ΦΕΚ 
172/Β/2001). Μάλιστα σύμφωνα με την κύρια λύση της εξεταζόμενης μελέτης, το ένα βάθρο της 
πεζογέφυρας χωροθετείται εντός της προαναφερόμενης χαρακτηρισμένης ως ιστορικού τόπου 
περιοχής.

Ως εκ τούτου το έργο του θέματος υπάγεται στις διατάξεις του Ν.3028/2002 «Για την 
προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (άρθρο 10), σύμφωνα με 
το οποίο για την υλοποίηση του είναι απαραίτητη η έγκριση της μελέτης από την Υπηρεσίας μας 
μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου Συμβουλίου Μνημείων η οποία προηγείται των άλλων 
αρχών. Η έγκριση χορηγείται εάν η απόσταση από το ακίνητο μνημείο ή η σχέση του με αυτό είναι 
τέτοια ώστε να μην κινδυνεύει άμεση ή έμμεση βλάβη σε αυτό.

Από την αναζήτηση του Αρχείου της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ δεν διαπιστώθηκε σχετική χορήγηση 
έγκρισης σε προηγούμενο στάδιο του έργου.

 Κατόπιν των ανωτέρω, θα πρέπει να διακοπούν άμεσα οι τυχόν εκτελούμενες εργασίες 
μέχρι την ολοκλήρωση της εξέτασης του θέματος από την Υπηρεσία μας, την γνωμοδότηση του 
αρμοδίου συμβουλίου Μνημείων και την έκδοση της σχετικής διοικητικής πράξης. Για την εξέτασή 
του είναι απαραίτητη η υποβολή της πλήρους μελέτης του θέματος. Ειδικότερα θα πρέπει να 
υποβληθούν επιπρόσθετα

 Τοπογραφικό σχέδιο
 Αρχιτεκτονικά σχέδια όψεων, κατόψεων, τομών και διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
 Εναλλακτικές θέσεις που έχουν εξεταστεί για τη χωροθέτησή του και οι αντίστοιχες 

αιτιολογικές εκθέσεις
 Φωτογραφική τεκμηρίωση της περιοχής
 Τυχόν παλαιότερες εγκρίσεις των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ

Τέλος και δεδομένου ότι το σύνολο του έργου αφορά την κατασκευή και άλλων 
πεζογεφυρών, σε άλλα σημεία του Αττικής, ο αρμόδιος φορέας παρακαλείται για την υποβολή των 
μελετών και των υπολοίπων θέσεων του έργου προκειμένου η Υπηρεσία μας να γνωμοδοτήσει 
από πλευράς αρμοδιοτήτων της.   

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ
1.- Φ.Ε. (2)
2.-
3.-
4.-

Τμήμα ΠΝΜΚΠΑ
Ν. Αργυρίου Πολιτικό, Μηχ/κό MSc
Ελ. Οικονομοπούλου, Αρχιτέκτονα Μηχ/κό, MSc

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη 
της ΥΝΜΤΕΑΑΣΕΚ

Μαρία Μανούδη
 Αρχιτέκτων Μηχανικός, Msc
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