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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ   15/2014 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ   65/2014 

 

Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η Νοεµβρίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 14:00 

στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28, συνέρχεται στην 15η/2014 

συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την υπ’ αριθµ. 

πρωτ. 65642/21-11-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το 

νόµο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Καραγιάννης Ανδρέας, Αντιδήµαρχος 

Καλαµάτας, Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 

1) Βεργόπουλος ∆ηµήτριος, 2) Γυφτέας Ηλίας, 3) ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος, 4) Μάκαρης 

Εµµανουήλ – Λεονάρδος, 5) Μαρινάκης Σαράντος και 6) Χριστόπουλος Ιωάννης.   

 

∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ. 1) Αντωνόπουλος 

Μιχαήλ και 2) Ντίντα Παναγιώτα.  

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη όπως 

συνεδρίασης.  

 

 

 

 

 



Συνεδρίαση :  15/2014 Τρίτη  25 / 11 / 2014 ΑΠΟΦΑΣΗ   65/2014 

Πρακτικά Επιτροπής Ποιότητας Ζωής   2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ακολούθως ο  κ. Πρόεδρος  ζητάει και το Σώµα αποδέχεται, την εκτός ηµερήσιας 

διάταξης συζήτηση του κατεπείγοντος θέµατος µε τίτλο : 

 Έγκριση κατεδάφισης επικινδύνως ετοιµόρροπου ηµιερειπωµένου 
κτίσµατος, στην Τοπική Κοινότητα Άριος ∆ήµου Καλαµάτας. 

 
Η υπ’ αριθµ. πρωτ. 66142/25-11-2014 εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων & 
Συντήρησης Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Καλαµάτας 
έχει αναλυτικά ως εξής:  
 
ΘΕΜΑ : ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΕ∆ΑΦΙΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΣ 
ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΟΥ ΗΜΙΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟΥ  ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ  Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΚΑΛΕΚΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΡΙΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
               
ΣΧΕΤ.:α)To υπ’ αρ. πρωτ. 8657/2013 Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα   

Ετοιµόρροπης        οικοδοµής  της ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Καλαµάτας. 
            β) To υπ’ αρ. πρωτ. 73776/673/11-2-2014 έγγραφο µας προς τον κ. Π. Καλέκα.  
            γ) To υπ’ αρ. πρωτ. 11451/28-2-2014 έγγραφο του ιδιοκτήτη κ. Π. Καλέκα.                  

δ) ) Η υπ. αρθ. πρωτ. 51599 /2014 αναφορά του  κ. Γούλου Γρηγόριου . 
            ε) Το Π.∆. 13/22-4-1929 (ΦΕΚ 153 Α) <Περί επικίνδυνων οικοδοµών>.   
           ζ) Το Ν. 3852/2010(Νόµος Καλλικράτη). 
           η) Την εγκύκλιο 6/27610/21.6.2011 του ΥΠΕΚΑ. 
 

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η 

Μετά την αυτοψία, η τριµελής Επιτροπή Επικινδύνων Ετοιµόρροπων κτισµάτων 
συνέταξε Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα   Ετοιµόρροπης οικοδοµής  (σχετ.2.) , 
σύµφωνα µε το οποίο το παλαιό ερειπωµένο  κτήριο είναι επικινδύνως ετοιµόρροπο για 
περιοίκους και διερχοµένους και απειλεί την δηµόσια ασφάλεια και υγεία και απαιτείται 
η κατεδάφιση του. 

      Με τo υπ’ αρ. πρωτ. 8657/2013 Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιµόρροπης 
οικοδοµής  της ∆/νσης Πολεοδοµίας ∆ήµου Καλαµάτας που έχει αποσταλεί στον 
ιδιοκτήτη την 13-12-2013  ,ενηµερώθηκε ο ιδιοκτήτης για την επικινδυνότητα του 
κτίσµατος και την  δυνατότητα να προβεί στην κατεδάφιση του εντός προθεσµίας 30 
ηµερών .   

Ακολούθως µε τo υπ’ αρ. πρωτ. 73776/673-11-2-2014 έγγραφο µας 
ενηµερώσαµε τον ιδιοκτήτη για την ανάγκη εφαρµογής του µε το 2) σχετ. Πρωτόκολλο 
και τον καλέσαµε εντός προθεσµίας 20 ηµερών να προβεί στην κατεδάφιση του 
επικίνδυνα ετοιµόρροπου, αφού προηγουµένως ορίσει υπεύθυνο µηχανικό για την 
επίβλεψη των εργασιών κατεδάφισης.   

     Ο ιδιοκτήτης υποχρεούνται να εφαρµόζει ταχέως και εµπροθέσµως τα 
υποδεικνυόµενα στην έκθεση αυτοψίας µέτρα (άρθρο 4 του Π.∆.13/22-4-1929). Ο 
ιδιοκτήτης µε την υποβολή αιτήµατος την 28-2-2014 προς τον ∆ήµο Καλαµάτας δεν  
συµφωνεί για την κατεδάφιση του κτίσµατος τους  και προτίθεται να το επισκευάσει 
άµεσα. Μέχρι σήµερα παρά τις συνεχείς τηλεφωνικές επικοινωνίες µας , δεν έχουν 
πραγµατοποιηθεί ουσιώδεις εργασίες  στο ακίνητο και παραµένει ο κίνδυνος 
κατάρρευσής του. 

    Σε περίπτωση αµέλειας του ιδιοκτήτη, γίνεται αναγκαστική άρση του κινδύνου µε 
παρέµβαση της αρχής, η οποία προκαταβάλλει τις αναγκαίες σχετικές δαπάνες και τις 
εισπράττει από τον ιδιοκτήτη µε απλές καταστάσεις, σύµφωνα µε τις διατάξεις για την 
είσπραξη των δηµόσιων εσόδων. Πάντως η αναγκαστική άρση του κινδύνου από την 
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αρχή πρέπει να επιδιώκεται µε τον οικονοµικότερο τρόπο (άρθρο 6 του Π.∆.13/22-4-
1929). 

     Σύµφωνα µε την αριθ. 6/27610/21.06.2011 Εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, στις πρόσθετες 
αρµοδιότητες των ∆ήµων που ορίζονται στο άρθρο 94 του Ν.3852/2010, ως 
«συναφούς χαρακτήρα πολεοδοµικές αρµοδιότητες» είναι και η κατεδάφιση των 
επικίνδυνων οικοδοµών βάση των διατάξεων του Π.∆.13/22.04.1929 (ΦΕΚ 153Α’), 
«Περί επικινδύνων οικοδοµών». 

Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 73 του 
Ν.3852/2010 απαιτείται η λήψη απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την 
έγκριση της κατεδάφισης του επικινδύνως ετοιµόρροπου κτίσµατος, καθώς, επίσης και 
η εισήγηση της ανωτέρω Επιτροπής, προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

         Κατόπιν των ανωτέρω, σας γνωρίζουµε ότι απαιτείται λήψη απόφασης, από τα 
αρµόδια όργανα, για την κατεδάφιση  του επικινδύνως ετοιµόρροπου κτίσµατος 
ιδιοκτησίας Καλέκα Ν. Παναγιώτη και την αποµάκρυνση των προϊόντων κατεδαφίσεων.
  
 

Ο ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 
ΜΑΛΑΜΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ   ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ    Τ.Ε 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ                    
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

ΛΥΚΟΥΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ           
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

Ο ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ 
∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΤΖΑΜΟΥΡΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ                                                                        
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 
Συν/να : α) Τα α),β),γ),δ) σχετικά. 
                 
              
ΚΟΙΝ. : 1) ∆ηµοτικό Συµβούλιο ∆ήµου Καλαµάτας  
                 (µαζί µε τα συνηµµένα) 

             2)Τµήµα Εκτέλεσης Έργων  
                (µαζί µε τα συνηµµένα) 
 

 
Συνηµµένο στην παραπάνω εισήγηση είναι και το πρωτόκολλο αυτοψίας επικίνδυνα 
ετοιµόρροπης οικοδοµής το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ 

 

  

  

Οικοδοµές φερόµενης ιδιοκτησίας 
κ. Παναγιώτη Καλέκα στην Τ.Κ. 
Άριος του ∆ήµου Καλαµάτας 

 

Ταχ. ∆ιεύθυνση: 

Ταχ. Κώδικας: 

Πληροφορίες: 

 

 

 

Τηλέφωνο: 

 

Αριθ. Πρωτ.:   
Σχετ.: 

Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας 
Ν. Μεσσηνίας 
24100 
Επιτροπή Επικινδύνων 
1. Κυριακοπούλου Αναστασία 
2. Χριστόπουλος Ιωάννης 
3. Βρεττού Πολυξένη 

2721361827-787 
 
8657/13 

 

 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  

ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ 
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Στις 26-11-2013 ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 οι υπάλληλοι του ∆ήµου 
Καλαµάτας α)Κυριακοπούλου Αναστασία Πολιτικός Μηχανικός, β)Ιωάννης 
Χριστόπουλος Πολιτικός Μηχανικός και γ)Βρεττού Πολυξένη Πολιτικός Μηχανικός, 
που ορισθήκαµε µε την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 8168/13-9-2011 Απόφαση του ∆ηµάρχου 
Καλαµάτας για να εξετάσουµε επικίνδυνα ετοιµόρροπες οικοδοµές, διενεργήσαµε 
αυτοψία στην οικοδοµή φερόµενης ιδιοκτησίας κ. Καλέκα Παναγιώτη, που βρίσκονται 
στην Τ.Κ. Άριος του ∆ήµου Καλαµάτας και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1 
(παρ.2) και 7 του Π.∆./τος 13/22-4-1929 «Περί επικινδύνων οικοδοµών» (ΦΕΚ 
153Α/1929)                                           

                                                ∆ιαπιστώσαµε 

Ότι πρόκειται για διώροφο ηµιερειπωµένο και  εγκαταλελειµµένο κτίριο, 
κατασκευασµένο µε το σύστηµα της φέρουσας τοιχοποιίας από ωµοπλινθοδοµή, µε 
ξύλινη κεραµοσκεπή και ξύλινα διαζώµατα.  

 Το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές βλάβες οι οποίες συνοψίζονται σε: 

1. Φούσκωµα της τοιχοποιίας, αποσάρθρωση των ωµοπλίνθων και απόκλιση από 
την κατακόρυφο. 

2. Κατάρρευση της πίσω όψης του κτιρίου, µε σαφή τον κίνδυνο ανατροπής των 
εγκαρσίων τοίχων.  

3. Εκτεταµένη αποσάρθρωση και διάβρωση του ξύλινου σκελετού της στέγης. 

4. Τµηµατική κατάρρευση της στέγης, αποδιοργάνωση και αποκόλληση κεραµιδιών. 

5. Αποσάρθρωση των επιχρισµάτων και αστοχία των ξύλινων διαζωµάτων. 

Οι παραπάνω βλάβες είναι αποτέλεσµα της παλαιότητας, των κατά καιρούς 
σεισµικών καταπονήσεων, των περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής (υγρασία, 
βροχοπτώσεις), της κακότεχνης εργασίας δόµησης, της εγκατάλειψης και έλλειψης 
συντήρησης. 

Για τους παραπάνω λόγους αποφαινόµαστε οµόφωνα 

Ότι το κτίριο είναι «Επικινδύνως Ετοιµόρροπο» και απαιτείται η κατεδάφισή του. 

Μέτρα ασφαλείας 

Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν µέσα σε 30 ηµέρες από τη νόµιµη 
κοινοποίηση του εγγράφου αυτού, κατά του οποίου δεν επιτρέπεται ένσταση και µε την 
υπεύθυνη επίβλεψη αρµοδίου τεχνικού, αφού υποβληθούν οι σχετικές δηλώσεις στη 
∆/νση Πολεοδοµίας. Εφ’ όσον περάσει άπρακτη η προθεσµία αυτή ο ιδιοκτήτης θα 
διωχθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 286 και 434 του Ποινικού Κώδικα και 
θα κατεδαφιστεί κάθε επικίνδυνο µέρος της οικοδοµής σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4 του από 13-4-29 Π. ∆/τος «Περί Επικινδύνων Οικοδοµών» 
 

      Οι υπάλληλοι που έκαναν την αυτοψία 

α) Κυριακοπούλου Αναστασία  
    Πολιτικός Μηχανικός 

β) Χριστόπουλος Ιωάννης 
    Πολιτικός Μηχανικός 
γ) Βρεττού Πολυξένη 
    Πολιτικός Μηχανικός 
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Η εισήγηση του κ. Προέδρου καθώς και η διαλογική συζήτηση που διεξάγεται επί του 
θέµατος έχουν αναλυτικά ως εξής:  
 
 

 
Όπως βλέπετε, υπάρχει έγκριση αυτοψίας, η οποία έγινε από την 
Πολεοδοµία, που αφορά το συγκεκριµένο ακίνητο, ιδιοκτησίας Καλέκα, 

το οποίο έχει µία ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα αυτή, είναι ότι είναι µεσοτοιχία, είναι 
ένα διώροφο κτίσµα, το οποίο στο ισόγειο είναι µε πέτρα. Ο πρώτος όροφος είναι µε 
πλίθα. Είναι µια ιδιοκτησία µακρόστενη, που το µισό, ήδη είχε πέσει, είχε πέσει. Ο 
ιδιοκτήτης Καλέκας, βρίσκεται στον Καναδά, ήρθε ο γείτονας, που έχει ουσιαστικά την 
µεσοτοιχία και κατοικεί, ο κ. Γούλος, έκανε µια αίτηση και από εκεί και µετά έγινε η 
αυτοψία, από τους 3 υπαλλήλους που η απόφαση αυτών, είναι αµετάκλητη και το 
βλέπετε βάση της νοµοθεσίας, είναι σαφέστατη.  

«Βέβαια, ειδοποιήσαµε τον κ. Καλέκα, ο οποίος γράφει ότι, «εγώ προτίθεµαι να το 
επισκευάσω». Αυτό λοιπόν, δεν γίνεται να επισκευαστεί. Εκτιµώ ότι αυτόν τον 
ενδιαφέρει, να το τρενάρει κ.λπ., όµως επειδή είναι επάνω σε κεντρικό δρόµο, 
εγκυµονεί µεγάλους κινδύνους. Εµείς ως Υπηρεσία, θα κάνουµε τα αδύνατα, δυνατά να 
τον πείσουµε ότι πρέπει να το κατεδαφίσει. Εάν δεν το κατεδαφίσει, θα προβούµε, στις 
ενέργειες που προβλέπει ο νόµος και ήδη γράφεται στην εισήγηση, την οποία έχετε 
µπροστά σας, διότι, αν δεν πάρουµε την απόφαση αυτή και επειδή το πρωτόκολλο 
αυτό είναι εδώ και αρκετό καιρό και φύγει καµιά πέτρα από εκεί πάνω, που ήδη έχει 
φύγει και σκοτώσει κανέναν, εγώ δεν προτίθεµαι να πάω να απολογηθώ, γιατί ο κ. 
Καλέκας, δεν τον ενδιαφέρει, επειδή δεν κατοικεί εδώ πέρα.  

Παρ’ ότι είχαν γίνει µεγάλες προσπάθειες και µε τον προηγούµενο Πρόεδρο, τον 
Μπρούµα τον Θανάση, µεγάλες προσπάθειες, τον πήραµε στην Αµερική, το ένα, το 
άλλο κ.λπ., κ.λπ., κ.λπ., ο  κ. Καλέκας, είπε, «εγώ θα το επισκευάσω, θα βγάλω άδεια 
επισκευής». Ποια άδεια επισκευής; Τον πήρα τηλέφωνο στην Αµερική. Ποια άδεια 
επισκευής του λέω. Αυτό το έγγραφο, το οποίο σου έχει κοινοποιηθεί, του λέω, είναι 
αµετάκλητο. ∆εν µπορείς να κάνεις τίποτα. Μα … Αφού άφησες το σπίτι σου και έπεσε; 
Άφησες το σπίτι σου και έπεσε, εµείς φταίµε; Λοιπόν, έβαλε κάποιο βούλγαρο, να πάει 
να γκρεµίσει ένα κοµµάτι, έγινε αυτοψία από εµάς, δύο φορές, µε τον Μπάµπη τον 
Μάλαµα, κ.λπ., κ.λπ., δηλαδή µία κοροϊδία.  

Εγώ το φέρνω στην Ποιότητας Ζωής και θα πάει και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το 
επόµενο, για να πάρουµε την απόφαση αυτή, ώστε να είµαστε και εν µέρει 
καλυµµένοι, για οτιδήποτε ατυχήµατα. Από εκεί και µετά, µε ευθύνη ο ∆ήµος, θα πάει 
να το κατεδαφίσει, όπως κάναµε και για άλλα κτίσµατα ετοιµόρροπα. Και  να σας 
ανακοινώσω και σήµερα, µας ήρθε ένα χαρτί από τον εισαγγελέα, για άλλο ένα 
ετοιµόρροπο, που είναι κάπου στη Λυκούργου και πρέπει να προχωρήσουµε και στην 
διαδικασία αυτή πάλι. Ευχαριστώ.  

 
Μια ερώτηση. Υπάρχει κάποια σχετική φωτογραφία; Απλά για να βλέπαµε 
και το οίκηµα αυτό το γκρεµισµένο, να βλέπαµε ξέρεις, άµα ………. 
 
∆εν έχω φωτογραφία. Έχει γίνει αυτοψία.  
 
Έχει γίνει αυτοψία. Να ρωτήσω, έχει ειδοποιηθεί ο συγκεκριµένος και είπε 
δεν …… Προτίθεται, αλλά, πόσο καιρό του έχουµε δώσει; 
 
Από τις 27/02/2014. 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ: 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Του έχουµε δώσει αρκετό διάστηµα. 
 
Του λέει: «Κύριε Μάλαµα, αναφέροµαι στο γράµµα που έλαβα, µε 
αριθµό πρωτοκόλλου τάδε, το πατρικό µου σπίτι που έχω στον Άρι, στο 

γράµµα λέει που πήρα έχει εγκριθεί επικίνδυνα ετοιµόρροπης οικοδοµής, αλλά εγώ δεν 
επιθυµώ να κατεδαφιστεί αυτό το σπίτι ……». 

 
Το είδα, το είδα, το είδαµε.    

 
Αν τώρα, πάρουµε απόφαση σήµερα, χρονικά αυτός ειδοποιείται 
και πόσο χρονικό περιθώριο; 

 
Γράφει ακριβώς, εντός κάποιων ηµερών κ.λπ., το γράφει µέσα η 
εισήγηση.  

 
Εποµένως θα ειδοποιηθεί.  
 

Θα ειδοποιηθεί βέβαια.  
Στον όροφο, δηλαδή το πάνω είναι πλίθα, είναι διαλυµένο, το κάτω που 

είναι µε πέτρα, εν κατακλείδι, αν θέλει να το κρατήσει, σαν κάτω, θα µπορεί 
παράδειγµα να το επισκευάσει ξέρω ‘γω, να πάει και η πολεοδοµία, να το ξαναδεί το 
θέµα. ∆ηλαδή µε ψέµατα, γιατί σας είπα είναι ένα πράγµα που κρέµεται.  

 
Εγώ έκανα την ερώτηση, λέγοντας ότι επειδή είναι στο εξωτερικό, 
από την επιστολή που είδαµε εδώ µε τον κ. Μάκαρη. 

 
Όχι, όχι, έχει ειδοποιηθεί.   

 
Να δοθεί η τελευταία ευκαιρία. Εγώ ψηφίζω υπέρ.  
 

Εφόσον η εισήγηση της Υπηρεσίας, είναι να γκρεµιστεί και υπάρχει, 
τίθεται θέµα ασφάλειας των περιοίκων, εντάξει και εµείς θα πούµε. Απλά 

να δοθεί και ο χρόνος, έτσι ώστε αν θέλει ο άνθρωπος ακόµα και τώρα να σώσει, κάτι 
από το σπίτι του, να υπάρχει αυτή η δυνατότητα.  

Ας βγάλουµε µια απόφαση, οριστικής κατεδάφισης µε µια επισήµανση, ότι αν µέχρι 
τότε, δεν έχετε προβεί σε καµιά ενέργεια, θα γίνει εφαρµοστέα η απόφαση. ∆εν ξέρω, 
τι λέτε εσείς; 

 
Μανώλη, το γράφει σαφέστατα ο νόµος. Ότι αν δεν προβείς ο ίδιος, θα 
πάει ο ∆ήµος. 
 
Τουλάχιστον να γίνει προσπάθεια επικοινωνίας.  
 
Εννοείται, αφού έχουµε τα τηλέφωνά του και µιλήσαµε ήδη. Είδες η 
αλληλογραφία είναι πάρα πολύ καιρό.  

Λοιπόν, πάµε σε ψηφοφορία. Η πλειοψηφία υπέρ, οµόφωνα, οµόφωνα.  
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας  Ζωής  µε  την  ολοκλήρωση  της  διαλογικής  συζήτησης,  
αφού λαµβάνει  υπόψη της τα προαναφερόµενα,   
 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ: 

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

ΜΑΚΑΡΗΣ:  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Καλαµάτας την κατεδάφιση επικινδύνως 
ετοιµόρροπου ηµιερειπωµένου κτίσµατος, στην Τοπική Κοινότητα Άριος του 
∆ήµου Καλαµάτας,  ιδιοκτησίας κ. Παναγιώτη Καλέκα, καθώς και την 
αποµάκρυνση των προϊόντων κατεδαφίσεων, για λόγους υγιεινής και 
ασφάλειας, σύµφωνα µε την µε  αριθµ. πρωτ. του ∆ήµου 66142/25-11-2014 
υπηρεσιακή εισήγηση του Τµήµατος Εκτέλεσης Έργων και Συντήρησης 
Υποδοµών της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και το   πρωτόκολλο 
αυτοψίας επικίνδυνα ετοιµόρροπης οικοδοµής της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµίας 
του ∆ήµου Καλαµάτας, τα  οποία αναλυτικά καταχωρούνται στο ιστορικό της 
απόφασης αυτής.    
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ανδρέας Καραγιάννης  1. Βεργόπουλος ∆ηµήτριος 

  2. Γυφτέας Ηλίας  

  3. ∆ηµόπουλος ∆ηµήτριος 

  4. Μάκαρης Εµµανουήλ – Λεονάρδος   

  5. Μαρινάκης Σαράντος  

  6. Χριστόπουλος Ιωάννης  

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 3 ∆εκεµβρίου 2014 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 
(ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


