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Θέμα: Απάντηση στη με αριθμό πρωτοκόλλου 2467/8.12.2020 Ερώτηση με θέμα:
«Προστασία του Πύργου Αγίου Πέτρου στην Άνδρο»
Σε απάντηση της με αριθμ. πρωτοκόλλου 2467/8.12.2020 Ερώτησης του Βουλευτή, κ. Φίλιππου
Φόρτωμα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες, σας γνωρίζουμε τα
εξής:
Ο πύργος του Αγίου Πέτρου στην Άνδρο είναι από τους καλύτερα σωζόμενους των Κυκλάδων.
Χρονολογείται στα ύστερα κλασικά– πρώιμα ελληνιστικά χρόνια (4ος-3ος αιώνας π.Χ.) και βρίσκεται εντός
κηρυγμένου και οριοθετημένου αρχαιολογικού χώρου (ΦΕΚ 1027/Β/1991, 242/Β/1992 και 990/Β/1995),
όπου έχει θεσμοθετηθεί και Ζώνη Α΄ Απολύτου Προστασίας του μνημείου σε ακτίνα 150 μ. πέριξ αυτού
(ΦΕΚ 926/Β/21-10-1997). Παράλληλα, έχει οριοθετηθεί Ζώνη Β΄ Προστασίας, χωρίς όμως καθορισμό
όρων δόμησης και χρήσεων γης (ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α1/Φ21/7878/457/17-2-1998 ΥΑ). Το 2002, με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, κρίθηκε η καταγραφή ως δημόσιου κτήματος του κηρυγμένου αρχαιολογικού
χώρου του Αγίου Πέτρου (έκτασης 655,837 στρεμμάτων), με διαχειριστή το ΥΠΠΟΑ.
Το ζωηρό ενδιαφέρον των τοπικών παραγόντων και φορέων για την αποκατάσταση του μνημείου,
οδήγησε το 2011 στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων
(τέως ΚΑ΄ ΕΠΚΑ) και του Φιλοπρόοδου Ομίλου «Το Γαύριο», για τη δωρεά εκ μέρους του Ομίλου μελέτης
αποτύπωσης και αποκατάστασης του πύργου. Παράλληλα, υποβλήθηκε από το Δήμο Άνδρου και
εγκρίθηκε το 2012 από το ΥΠΠΟΑ, κατόπιν γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου,
μελέτη για την κατασκευή εργοταξιακού δρόμου, που σε μεγάλο τμήμα του αξιοποιούσε υφιστάμενο
αγροτικό δρόμο. Η υλοποίηση του εν λόγω δρόμου ολοκληρώθηκε το 2013 και ακολούθησε επιφανειακή
αρχαιολογική έρευνα γύρω από τον πύργο, από τον ομότιμο καθηγητή, κ. Β. Λαμπρινουδάκη, και ομάδας
συνεργατών του, υπό την εποπτεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων. Επιπλέον, η Εφορεία
προχώρησε το 2017 σε μικρής εκτάσεως ανασκαφική έρευνα, από τα αποτελέσματα της οποίας κρίθηκε
ότι θα πρέπει να τροποποιηθεί η ανωτέρω μελέτη αποκατάστασης του πύργου.
Δεδομένου ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την αποκατάσταση του
μνημείου, η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ζήτησε στις 15.1.2020 από τους μελετητές την κατάθεση της
μελέτης του ικριώματος. Η μελέτη βρίσκεται σε τελικό στάδιο και αναμένεται η υποβολή της,
λαμβανομένων υπ’ όψιν των ειδικών συνθηκών, εξαιτίας της πανδημίας. Το εν λόγω ικρίωμα προστασίας
και υποστύλωσης θα περιβάλλει το σύνολο του μνημείου, ύψους άνω των 20 μ., βάσει του τρισδιάστατου
μοντέλου που εστάλη στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων τον Οκτώβριο 2020. Το εκτιμώμενο κόστος
προμήθειας και τοποθέτησης του προστατευτικού ικριώματος (εσωτερικού και εξωτερικού), το οποίο είναι
ταυτόχρονα και ικρίωμα εργασιών, καθώς και της γερανογέφυρας, έχει προϋπολογιστεί στα 500.000,00€.
Μετά την τοποθέτησή του, θα είναι εφικτή η ασφαλής προσέγγιση του συνόλου του μνημείου, προκειμένου
να εκπονηθεί η μελέτη για την αποκατάσταση και αναστήλωσή του.
Η δαπάνη για τις ανωτέρω εργασίες θα καλυφθούν από τις ακόλουθες δράσεις του επιχειρησιακού
προγράμματος 2021 του ΥΠΠΟΑ:
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1. Εγκατάσταση του ικριώματος για την προστασία και αποκατάσταση του Πύργου του Αγίου
Πέτρου (α’ φάση), προϋπολογισμού 100.000,00 € (δράση 113).
2. Παράλληλα, η δαπάνη για τις επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες στο μνημείο
θα καλυφθούν από τη δράση “Επείγουσες στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες”, προϋπολογισμού
300.000,00 € (δράση 105) και τη δράση “Επείγουσες στερεώσεις μνημείων” 400.000,00 € (δράση 14).
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