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ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ,
ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟΥ ΙΟΝΙΟΥ
Τμήμα Προστασίας Νεωτέρων Μνημείων και Κινητών
Πολιτιστικών Αγαθών

Ταχ. Δ/νση

Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Τηλ/πία
Ηλεκ. Δ/νση

:

:
:
:
:

Μαιζώνος 17
Τ.Κ. 262 23 Πάτρα
Στ. Μπουτόπουλος
2610 225147
2610 623172
ynmtedepni@culture.gr

ΠΡΟΣ : 1. Περιφέρεια Πελοποννήσου 
Γραφείο Περιφερειάρχη 
periferiarxis@ppel.gov.gr
2. Δήμος Καλαμάτας
Τεχνική Υπηρεσία
Ψαρών 15 Τ.Κ. 24100 
Καλαμάτα
3. κ. Δημήτριο Μαραβά
Πρόεδρο Κοινότητας Καρβελίου 
Μεσσηνίας Δημαρχείο 
Καλαμάτας Αθηνών 99, 
Καλαμάτα, Τ.Κ. 24134
4. κ. Μιχαήλ Αντωνόπουλο
Πρόεδρο Κοινότητας Λαδά 
Μεσσηνίας Δημαρχείο 
Καλαμάτας Αθηνών 99, 
Καλαμάτα, Τ.Κ. 24134
 

ΚΟΙΝ. : 1. ΥΠ.ΠΟ.Α./ΓΔΑΜΤΕ
2. ΥΠ.ΠΟ.Α/ΕΦ.Α. Μεσσηνίας

ΘΕΜΑ : «Σχετικά με την αποκατάσταση φθορών στο χαρακτηρισμένο ως μνημείο γεφύρι 
στο ενδιάμεσο των οικισμών Καρβελίου - Λαδά στο Δήμο Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας»

   
Σχετ. : (α) Την Υ.Α. ΥΠΠΟ/ΔΙΛΑΠ/2051/54165/17-10-2021 όπως δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ. 1350/Β/17-10-

2021 με την οποία το πέτρινο δίτοξο γεφύρι στο ενδιάμεσο των οικισμών Καρβέλι – Λαδά 
χαρακτηρίστηκε ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο.
(β) Το υπ’ αριθμ. 34387/11-4-2022 έγγραφό σας.
(γ) Το υπ’ αριθμ. 53787/8-6-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών/Τμήμα Μελετών 
του Δήμου Καλαμάτας Π.Ε. Μεσσηνίας.
(δ) Το υπ’ αριθμ. Φ09-ε/1911/1-7-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
(ε) Το υπ’ αριθμ. Φ06-ε/3212/15-9-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας μας.
(στ) το υπ’ αριθμ. 67386/14-7-2022 έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας / Τμήμα Μελετών, 
Τοπογραφικών Αποτυπώσεων και Εφαρμογών

Αφού μας διαβιβάστηκε το (στ) σχετικό έγγραφο του Δήμου Καλαμάτας, σας 

γνωρίζουμε τα κάτωθι :

Το παλαιό δίτοξο πέτρινο γεφύρι το οποίο βρίσκεται επί του χειμάρρου Δαφναίου, 

μεταξύ των οικισμών Καρβέλι και Λαδά, έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο με 

την (α) σχετική Απόφαση, λόγω της ιδιαίτερης κατασκευής του και αποτελεί ένα ενδιαφέρον 

δείγμα της αρχιτεκτονικής και της τεχνικής στην κατασκευή γεφυριών, καθώς και διότι αποτελεί 
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σημείο αναφοράς για τους κατοίκους της περιοχής. Έχει οριστεί επίσης και μία ζώνη 

προστασίας 50 μ. περιμετρικά του γεφυριού, προκειμένου να επιτευχθεί η προβολή, η 

ανάδειξη και η προστασία του μνημείου.

Με το (στ) σχετικό έγγραφο, ο Δήμος Καλαμάτας μας ενημερώνει ότι δεν διαθέτει την 

ανάλογη τεχνογνωσία για τη σύνταξη μελέτης πρότασης ανάδειξης ή αξιοποίησης με 

αποκατάσταση φθορών του εν λόγω μνημείου και δεν δύναται να εντάξει τη χρηματοδότηση 

της εκπόνησης μελέτης για την αποκατάσταση των φθορών του εν λόγω μνημείου, από 

ιδιωτικά μελετητικά γραφεία, λόγω των τρεχουσών οικονομικών συγκυριών, όπως ζητούσαμε 

με το (ε) σχετικό έγγραφό μας.

Σύμφωνα με το αρχείο που τηρείται στην Υπηρεσία μας, δεν έχει κατατεθεί έως σήμερα 

αίτημα με συνημμένη μελέτη πρότασης ανάδειξης ή αξιοποίησης με αποκατάσταση των 

φθορών του εν λόγω μνημείου, από κανένα φορέα.

Η Υπηρεσία μας, κατόπιν αυτοψίας, θα προϋπολογίσει τις άμεσα απαιτούμενες 

εργασίες και θα εντάξει το εν λόγω έργο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για το έτος 2023, 

ζητώντας την άμεση χρηματοδότηση αυτού.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία απαιτηθεί.

Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας
                                                                             

                     
                                                                                           Γεώργιος Παπανδρέου       

        Αρχιτέκτων Μηχανικός
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