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Από ηο πρακηικό ηης σπ’αριθμ. 5ης / 2019 Σσνεδρίαζης ηοσ Σσμβοσλίοσ 
Δημοηικής Κοινόηηηας Μεζολογγίοσ 

 

Αριθμ. Απόφασης : 17/ 2019 
    

 
ήμερα την 23η του μηνός Οκτώβριου  του έτους 2019 ημέρα της εβδομάδος τετάρτη  και 
ώρα 17:00 συνήλθε το υμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου σε τακτική 

συνεδρίαση ύστερα από την υπ’αριθμ. 06/18-10-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου. 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 

έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα επτά (9) μέλη δηλαδή : 
 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

ΔΑΚΑΛΗ       ΟΛΓΑ   
ΔΕΝΔΡΙΝΟ 

ΕΤΘΤΜ. 
 

ΣΑΜΑΣΗ   

ΝΙΚΟΛΑΟ 
 ΥΡΙΚΑΕ  ΔΗΜ.  

ΦΑΛΑΖΙΑ–
ΒΑΛΛΙΑΝΑΣΟΤ  

ΑΝΔΡΙΑΝΗ 

  

ΥΟΤΝΣΑ   ΦΡΗΣΟ     
ΠΑΝΟ   ΑΝΔΡΕΑ    

ΚΑΡΑΔΗΜΑ    
ΓΕΩΡΓΙΟ 

    

ΜΠΑΡΜΠΕΣΑΚΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟ 

    

        ΥΡΑΓΚΟΤΛΗ  ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

         ΓΚΑΝΙΑΣΟ  ΙΩΑΝΝΗ 
 

Ως ειδικός Γραμματέας παρέστη ο ορισθείς σύμφωνα με την υπ’αριθμ.1289/2019 
απόφαση Δημάρχου Δημοτικός υπάλληλος Ντρέλιας Αριστείδης .  

 

 
 
 

Διαπιστωθείσης νόμιμης απαρτίας η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως και 
εισάγει το 2ο  θέμα Ημερησίας Διατάξεως. <<Εγκαταλελειμμένα κτίρια εντός Κοινότητας 

Μεσολογγίου>>. 
   Η Πξόεδξνο μεθίλεζε ηελ εηζήγεζή ηεο αλαθέξνληαο όηη: 

ν λόκνο 1512/1985 ζην άξζξν 1 επηβάιιεη ππνρξέσζε ησλ ηδηνθηεηώλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ αθηλήησλ ηνπο. 

Η απηνδηνίθεζε πξώηνπ βαζκνύ όζνλ αθνξά ηα εγθαηαιειεηκέλα θηίξηα εκπιέθεηαη κε ηνπο εμήο ηξόπνπο:  

α) Κηήξηα πνπ ραξαθηεξίδνληαη θαηόπηλ θάπνηαο θαηαγγειίαο ή αλαθνξάο σο επηθίλδπλα βάζεη ηνπ 

Πξνεδξηθνύ Γηαηάγκαηνο (ΠΓ) «πεξί επηθίλδπλσλ νηθνδνκώλ» (153/Α/1929) από άπνςε ζηαηηθή, δνκηθή, 

πγηεηλήο (Τγεηνλνκηθό Πεξηθέξεηαο) θαη θαηά ηνπ ππξόο (αξκνδηόηεηα ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο). Σα 

θηήξηα ραξαθηεξίδνληαη σο επηθίλδπλα βάζεη απηνςίαο ηεο Τπεξεζίαο Γόκεζεο ησλ δήκσλ θαη 
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ζπγθεθξηκέλα από ην Γξαθείν Δπηθηλδύλσλ ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Καηαζθεπώλ. Οη εθζέζεηο απηνςίαο 

θνηλνπνηνύληαη ζηνλ εηζαγγειέα θαη ην ηνπηθό αζηπλνκηθό ηκήκα. Βάζεη ησλ εθζέζεσλ απηώλ, απαηηείηαη 

άκεζε ιήςε πξνζσξηλώλ κέηξσλ από ηνλ ηδηνθηήηε θαη ππνρξέσζε ηνπ γηα κόληκε άξζε ηεο 

επηθηλδπλόηεηαο, εληόο εμακήλνπ.Βάζεη ηνπ ΠΓ, αλ ν ηδηνθηήηεο δελ πξνβεί εκπξνζέζκσο ζηελ εθαξκνγή 

ησλ ππνδεηθλπόκελσλ κέηξσλ, ε Πνιενδνκηθή Τπεξεζία πξνβαίλεη ζηελ άξζε ηνπ θηλδύλνπ, εθαξκόδνληαο 

ηα κέηξα ηεο αλαγθαζηηθήο εθθέλσζεο θαη ηεο θαηεδάθηζεο ησλ επηθίλδπλσλ κεξώλ ηεο θαηαζθεπήο, 

εθόζνλ ε αρξεζία δελ θξίλεηαη επαξθήο γηα ηελ απνζόβεζε ηνπ θηλδύλνπ. 

β) Κηήξηα πνπ, αθνύ έρνπλ ραξαθηεξηζηεί σο επηθίλδπλα, έρνπλ θξηζεί από ηελ αξκόδηα επηηξνπή (ηξηκειήο 

κε ζπκκεηνρή θαη ηνπ ΣΔΔ) όηη ρξήδνπλ θαηεδάθηζεο σο εηνηκόξξνπα, θαηεδαθίδνληαη. πλεξγεία ηνπ 

δήκνπ, γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο, πξνρσξνύλ ζε παξεκβάζεηο αζθάιεηαο αθαηξώληαο ην κέξνο ηεο 

νηθνδνκήο πνπ θξίλεηαη αθαηάιιειν ή θαηεδαθίδνπλ ηέηνηα θηήξηα. 

Η Πξόεδξνο πξόηεηλε:  

1. Να ελεξγνπνηεζεί ην Γξαθείν Δπηθηλδύλσλ ηνπ Σκήκαηνο Διέγρνπ Καηαζθεπώλ, ώζηε λα 

αθνινπζεζεί ε λόκηκε δηαδηθαζία. Αλ θξηζεί όηη ην 6κελν απνηειεί ρξόλν κέζα ζηνλ νπνίν κπνξεί λα 

γίλεη αηύρεκα, ηόηε ε Τπεξεζία λα πξνβεί ζηηο εξγαζίεο γηα ηελ θαηεδάθηζε ησλ ηκεκάησλ ησλ 

θηηξίσλ πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ αηύρεκα.  

2. Να γίλεη άκεζε θαηαγξαθή- θαηακέηξεζε όισλ ησλ επηθίλδπλσλ θηηξίσλ ζηελ Κνηλόηεηα. Τπάξρνπλ 

κηζνηειεησκέλεο νηθνδνκέο πνπ είλαη παξαηεκέλεο, ζηηο νπνίεο παίδνπλ κέζα παηδηά.  

3. Να γίλεη επαθή κε άιινπο Γήκνπο ηεο ρώξαο, ώζηε λα βξεζεί ε θαιύηεξε ιύζε δηαρείξηζεο γηα ηελ 

δηακόξθσζε ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηελ δηακόξθσζε ρεδίνπ Οινθιεξσκέλεο  Αζηηθήο 

Παξέκβαζεο γηα ηα εγθαηαιειεηκκέλα θηίξηα. 

 
 

τη συνέχεια το λόγο έλαβαν και άλλα μέλη του υμβουλίου.  
 

 
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το υμβούλιο για τη λήψη σχετικής αποφάσεως. 

 

 
 

Σο υμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Μεσολογγίου  
μετά από διαλογική συζήτηση και σκέψη 

ΟΜΟΦΩΝΑ    Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 

 
Εγκρίνει Σις προτάσεις για τα Εγκαταλελειμμένα κτίρια εντός Κοινότητας Μεσολογγίου. 

 

 

 

               Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    17 / 2019. 
 

Η ΠΡΟΔΓΡΟ 

 

ΓΑΚΑΛΗ  ΟΛΓΑ 

ΣΑ ΜΔΛΗ 

 

Αθξηβέο αληίγξαθν 

Ιεξή  Πόιε Μεζνινγγίνπ  29 – 10 – 2019 
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Ο  Δηδ. Γξακκαηέαο 
 
 

ΝΣΡΔΛΙΑ ΑΡΙΣΔΙΓΗ 
 

ΑΔΑ: ΨΩ82ΩΡΖ-ΦΗΕ


		2019-10-29T13:43:43+0200
	Athens




