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       Αρ. πρωτ. 40/2020 
Λαύριο, 6 Ιουλίου 2020 

 
Προς την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών 
Του Δήμου Λαυρεωτικής 
Δημαρχείο Κερατέας 
Λεωφ. Αθηνών. -Σουνίου 66,  
190 01 ΚΕΡΑΤΕΑ 
 
 
Υπ’όψη  
Κυρίας Αναστασίας Μαγγενάκη, Αρχιτέκτονος, Διευθύντριας Τεχνικής Υπηρεσίας 
 
Κοινοποίηση (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο): 
 
1. Κύριο Δημήτρη Λουκά, Δήμαρχο Λαυρεωτικής (dhmarxos@lavrio.gr) 

2. Καθηγητή κ. Δημήτρη Καλιαμπάκο, Κοσμήτορα Σχολής ΜΜΜ ΕΜΠ (dkal@central.ntua.gr) 

3. Καθηγητή κ. Νίκο Μπελαβίλα, Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ (nbelavil@arch.ntua.gr)  

 
Θέμα : Αποστολή μελέτης αποκατάστασης Γαλλικής Σκάλας προς έγκριση στο ΥΠΠΟΑ 
 
 
Αγαπητή κυρία Μαγγενάκη ,  
 

Όπως σας είναι γνωστό, ο επιστημονικός μας φορέας, η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής, 
ανήκει στους επισπεύδοντες προκειμένου να καταστεί δυνατή η διάσωση και ανάδειξη της Γαλλικής 
Σκάλας στο λιμάνι Λαυρίου,  κηρυγμένου μνημείου από το ΥΠΠΟΑ .  

Ήδη τον Ιανουάριο του 2019 ήμασταν μεταξύ των συνδιοργανωτών της παρουσίασης στους 
πολίτες της Λαυρεωτικής της εκπονηθείσας από το ΕΜΠ μελέτης για την αποκατάστασή της. Έκτοτε, 
έχει υπάρξει η απόφαση της 27/3/2019 του Ο.Λ.Λ. Α.Ε. περί παραχώρησης της χρήσης του μνημείου 
στον Δήμο μας με σκοπό την εκτέλεση του έργου διάσωσης και αποκατάστασης, τριετούς διάρκειας, 
καθώς και συναντήσεις πάλι με πρωτοβουλία μας, προκειμένου να γίνει ο τελικός συντονισμός για 
την συμπλήρωση του φακέλου, όπου οι παρεμβάσεις σας ήταν ουσιαστικές. 

Ανησυχώντας για την καθυστέρηση, απευθυνθήκαμε στον κύριο Νίκο Μπελαβίλα, 
συντονιστή της μελέτης του ΕΜΠ, ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, 
αφού επικοινώνησε και μαζί σας. Παρενεβλήθη η περίοδος της έντασης της πανδημίας και είχαμε 
αντικειμενική δυσκολία να επανέλθουμε. Παρ’ όλα αυτά, στις 26/4/2020, σε συνάντηση του 
Προέδρου μας με τον κύριο Δήμαρχο, όταν του θέσαμε το ερώτημα γιατί η υπηρεσία καθυστερεί 
την υποβολή του φακέλου, λάβαμε ως απάντηση ότι ήσασταν επιβαρυμένη λόγω έλλειψης 
προσωπικού και νομίζει (ο κ. Δήμαρχος) ότι  δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, σημειώνοντας ότι 
είχε ήδη εξοφλήσει τους μελετητές. 
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Ο Πρόεδρος επικοινώνησε με τον κ. Ν. Μπελαβίλα, ο οποίος ανέλαβε να σας επισκεφθεί και 
στις 19/5/2020 μας διαβεβαίωσε ότι όντως σας επισκέφθηκε στο γραφείο σας, και μας 
ενημέρωσε ότι δεν υπάρχει κάποια εκκρεμότητα, ότι είναι μια αίτηση που πρέπει να καταθέσετε και 
ότι οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ λόγω της σημαντικότητας και του επισφαλούς  της στατικότητας του 
μνημείου περιμένουν την μελέτη να την προχωρήσουν αμέσως στο τμήμα εγκρίσεων . 
 
Κυρία Μαγγενάκη, 

Σας απευθύνουμε θερμή παράκληση, στο πνεύμα της καλής συνεργασίας που έχουμε μαζί 
σας, να αφιερώσετε μία μέρα από τα καθήκοντά σας για την υποβολή του φακέλου και είμαστε 
στην διάθεσή σας να σας συνδράμουμε στην διεκπεραίωση του εν λόγω θέματος.  

Η Γαλλική Σκάλα είναι εκτεθειμένη εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη διαβρωτική επήρεια του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, ακόμα και με ένα σφοδρό νότιο άνεμο κινδυνεύει να πέσει. Σημειώστε 
ότι η σπουδαιότητα αυτού του έργου και από τεχνικής άποψης θεωρείται από ειδικούς υψηλού 
επιστημονικού κύρους έργο εφάμιλλο ή ανώτερο του έργου αποκατάστασης-αναστήλωσης του 
γεφυριού της Πλάκας στο Άραχθο ποταμό. 

Σας αποστέλλουμε  αυτήν την επιστολή, ευελπιστώντας ότι η φοβερά μεγάλη καθυστέρηση 
θα σταματήσει μέχρις εδώ και η οποία έχει στρέψει την κοινή γνώμη της πόλης μας εναντίον 
του Δήμου, του ΕΜΠ, του ΟΛΛ ΑΕ και του συλλόγου μας της Ε.ΜΕ.Λ., ότι συνεργούμε στην 
διασπάθιση δημοσίου χρήματος με ανεκτέλεστες μελέτες. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας και την ενημέρωσή μας για τον αριθμό του 
πρωτοκόλλου που θα λάβετε καταθέτοντας τον φάκελο. 
 
 

Μετά τιμής 
 

Για το Δ.Σ.  
της Εταιρείας Μελετών Λαυρεωτικής 

 
 

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
 

Αναστάσιος Μ. Βλάδος                                                            Κώστας Γ. Μάνθος 
 

 
 
 
 
 
 


