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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   1/2014 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   1/2014 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 14η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται στην 1η/2014 

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

πρωτ. 1264/10-1-2014 πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το 

νόμο.  

 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Δημόπουλος Δημήτριος, Αντιδήμαρχος 

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

1) Καραγιάννης Ανδρέας, 2) Μανδηλάρης Ιωάννης,  3) Ριζάς Χρίστος και 4) 

Μιχαλόπουλος Κων/νος. 

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη κ.κ. 1) Βασιλόπουλος 

Παναγιώτης, 2) Ντίντα Παναγιώτα, 3)  Μωρακέας Σπυρίδων και 4) Χριστόπουλος 

Ιωάννης.  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται επίσης τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής 

Επιτροπής κ.κ. Αθανασόπουλος Κων/νος και Δικαιουλάκος Βασίλειος, οι οποίοι 

συμμετέχουν στη συνεδρίαση αυτή  αναπληρώνοντας τους κ.κ. Ντίντα Παναγιώτα και 

Χριστόπουλο Ιωάννη.   

 

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

συνεδρίασης.  
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Στην αρχή της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος ενημερώνει ότι υπάρχουν προ ημερησίας 
διάταξης δύο πρωτόκολλα αυτοψίας για κατεδάφιση επικίνδυνων κτηρίων, για την 
εκτός ημερήσια διάταξης συζήτηση των οποίων θα πρέπει να αποφανθεί το Σώμα, και  
ακολούθως το λόγο παίρνει ο Αντιδήμαρχος κ. Ριζάς ο οποίος ενημερώνει το Σώμα επ΄ 
αυτών λέγοντας τα εξής:  

    
Είναι δυο ακίνητα μικρά, ένα ισόγειο καμιά 25αριά μέτρα και ένα διώροφο 
τριάντα και τριάντα, εξήντα μέτρα, στην οδό Σταδίου κοντά στο Θάρρος, 

βιζαβί είναι, το ένα απέναντι από το άλλο. 
Επειδή υπάρχουν προβλήματα και με ξένους που πάνε και καταλαμβάνουν, προχθές 
είχαμε και μια πυρκαγιά σε ένα απ’ αυτό, όλη η γειτονιά εξανέστησε και μας ζήτησαν 
άμεσα να προχωρήσουμε στην κατεδάφιση και παρακαλώ να δεχθείτε να τα 
συζητήσουμε… 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Ποιοι σας ζήτησαν; 
 
ΡΙΖΑΣ: Οι περίοικοι, οι περίοικοι. 
 
ΔΙΚΑΙΟΥΛΑΚΟΣ: Οι ιδιοκτήτες;  

 
Και οι ιδιοκτήτες, έχουμε τη συναίνεση και των δύο ιδιοκτητών. Θα το πω, 
άμα θέλετε να τα συζητήσουμε θα τα πούμε. Είναι τυπικό το θέμα. 

 

Στο σημείο αυτό το Σώμα ομόφωνα αποδέχεται την εκτός ημερήσιας διάταξη 
συζήτηση του εν λόγω θέματος.   

 
Ακολούθως εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το εκτός ημερήσιας διάταξης 
θέμα που το Σώμα ομόφωνα δέχθηκε να συζητηθεί μαζί με τα τακτικά θέματα, λόγω 
του επείγοντος χαρακτήρα του, με τίτλο : 
 

Έγκριση πρωτοκόλλων αυτοψίας επικίνδυνα ετοιμόρροπων κτηρίων. 
 

Επί του θέματος διεξάγεται διαλογική συζήτηση ως εξής: 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ριζάς να εισηγηθεί το θέμα.  

 
Για το ακίνητο, διώροφη οικοδομή, ιδιοκτησίας Αγγέλου Κατσιρέα στην οδό 
Σταδίου 54 στην Καλαμάτα, είναι ένα κτήριο το οποίο μάλιστα πρόσφατα 

είχαμε και μια πυρκαγιά με στρώματα που κοιμόντουσαν μέσα αλλοδαποί και υπήρξε 
πρόβλημα και παρέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Και στατικώς ανεπαρκές είναι 
το κτίριο, αλλά έχουμε και θέματα που συσχετίζονται με τη δημόσια υγεία και 
ασφάλεια. Αυτό είναι το ένα.  
Και το άλλο είναι οικοδομή φερόμενης ιδιοκτησίας Ιερού Ναού Υπαπαντής του 
Σωτήρος  επί της οδού Σταδίου 39 και Κρεσφόντου 2 στην Καλαμάτα. Και αυτό είναι 
ένα ισόγειο μικρό καμιά 25αριά, 30 μέτρα, ένα κτήριο το οποίο είναι επικινδύνως 
ετοιμόρροπο και προτείνουμε λοιπόν την κατεδάφιση, όπως έχουμε και τα πρωτόκολλα 
κατεδάφισης τα οποία έχω και σας επισυνάπτω, από την Πολεοδομία.  
Υπάρχουν πρωτόκολλα επικινδύνως ετοιμόρροπων, προκειμένου…  
 

ΡΙΖΑΣ:  

ΡΙΖΑΣ:   

ΡΙΖΑΣ:  
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Αποδεχόμαστε την εφαρμογή των πρωτοκόλλων επικίνδυνων κτηρίων. 
 

Ναι των πρωτοκόλλων, και προκειμένου να προχωρήσουμε εις την 
κατεδάφιση, οι ιδιοκτήτες φυσικά.  

Αυτά.  
 
 
Στο σημείο αυτό ο Αντιδήμαρχος κ. Ριζάς, καταθέτει τα σχετικά πρωτόκολλα αυτοψίας 
επικίνδυνα ετοιμόρροπων οικοδομών, τα οποία συντάχθηκαν από την Επιτροπή του 
Δήμου για την εξέταση  επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών και τα οποία 
συνοδεύονται και από τα έγγραφα της Διεύθυνσης Πολεοδομίας,  με τα οποία 
διαβιβάζονται τα πρωτόκολλα αυτά στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες, που έχουν όλα 
αναλυτικά ως εξής: 
 
 
 (αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ. 7474/2013) 
 
 

 
 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

Στις 11-10-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 οι υπάλληλοι του Δήμου 
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 Δημάρχου 
Καλαμάτας για να εξετάσουμε επικίνδυνα ετοιμόρροπες οικοδομές, διενεργήσαμε 
αυτοψία στην οικοδομή, που βρίσκεται στην Καλαμάτα επί των οδών Σταδίου 39 & 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  

ΡΙΖΑΣ:   

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

  
Οικοδομή φερόμενης 
ιδιοκτησίας Ιερού 
ναού Υπαπαντής του 
Σωτήρος επί των 
οδών Σταδίου 39 & 
Κρεσφόντου 2 στην 
Καλαμάτα 
 
 

Ταχ. 
Διεύθυνση: 
Ταχ. Κώδικας: 
Πληροφορίες: 
 
 
 
 
Τηλέφωνο: 
 
Αριθ. Πρωτ.:   

Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Ν. 
Μεσσηνίας 
24100 
Επιτροπή Επικινδύνων 

1. Κυριακοπούλου Αναστασία 
2. Χριστόπουλος Ιωάννης 
3. Βρεττού Πολυξένη 

 
2721361827 - 2721361787 
 
ΟΙΚ.:7474/2013 
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Κρεσφόντου 2 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1 (παρ.2) και 7 του 
Π.Δ./τος 13/22-4-1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών» (ΦΕΚ 153Α/1929) 

Διαπιστώσαμε 

Ότι πρόκειται για εγκαταλελειμμένο ερειπωμένο κτίριο, το οποίο βρίσκεται σε 
κεντρικό δρόμο της πόλης και είναι κατασκευασμένο με το σύστημα της φέρουσας 
τοιχοποιίας με οριζόντια φέροντα στοιχεία από σκυρόδεμα. Το ισόγειο του κτιρίου είναι 
κατασκευασμένο από λιθοδομή, ενώ ο όροφος από οπτοπλινθοδομή. Ο όροφος του 
κτιρίου έχει καταρρεύσει κατά το μεγαλύτερο τμήμα του και ο τοίχος που έχει απομείνει 
παρουσιάζει απόκλιση από την κατακόρυφο με σαφή τον κίνδυνο ανατροπής του. 

 

Το κτίριο παρουσιάζει σοβαρές βλάβες, οι οποίες  συνοψίζονται σε: 

1. Κατακόρυφη διαμπερής ρωγμή στα σημεία συνάντησης των τοίχων και απόκλιση 
από την κατακόρυφο. 

2. Απώλεια μάζας της τοιχοποιίας και αποδιοργάνωση των λιθοσωμάτων. Μερική 
κατάρρευση εξωτερικής στρώσης της τοιχοποιίας, λόγω της εντός επιπέδου 
εντάσεως. 

3. Στην πρόσοψη του κτιρίου, επί της οδού Σταδίου, υπάρχει εξώστης με πλάκα από 
οπλισμένο σκυρόδεμα. Παρατηρείται αποσάρθρωση και διάβρωση του 
σκυροδέματος της πλάκας του εξώστη και λόγω της πλημμελούς σύνδεσής του με 
το φέροντα οργανισμό του κτιρίου είναι υπαρκτός ο κίνδυνος αποκόλλησης και 
πτώσεώς του στους διερχομένους και τα οχήματα. 

4. Αποσάρθρωση και ρηγμάτωση των επιχρισμάτων, σήψη των ξύλινων κουφωμάτων 
του κτιρίου. 

5. Ο χώρος του ακαλύπτου και του εσωτερικού του κτιρίου αποτελείται από έντονη 
βλάστηση, οικοδομικά απόβλητα από την κατάρρευση του κτιρίου και απορρίμματα, 
γεγονός που ευνοεί τη συγκέντρωση τρωκτικών και ερπετών, με κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια.  

Οι παραπάνω βλάβες είναι αποτέλεσμα της παλαιότητας, των κατά καιρούς 
σεισμικών καταπονήσεων, της κακότεχνης εργασίας δόμησης, της ακατάλληλης 
σύνθεσης και σύνδεσης των υλικών που αποτελούν την τοιχοποιία, των 
περιβαλλοντικών συνθηκών της περιοχής, της εγκατάλειψης και έλλειψης συντήρησης 
αυτού. 

Για τους παραπάνω λόγους αποφαινόμαστε ομόφωνα 

Ότι το κτίριο είναι «Επικινδύνως Ετοιμόρροπο».  

 

Για την άρση της επικινδυνότητας απαιτείται η άμεση κατεδάφιση του.  

Μέτρα ασφαλείας 

  Για την ακίνδυνη εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης απαιτείται η λήψη μέτρων 
ασφαλείας για την προστασία των διερχομένων. 

Οι εργασίες αυτές πρέπει να γίνουν μέσα σε 15 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 
Δ/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 
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κατεδαφιστεί κάθε επικίνδυνο μέρος της οικοδομής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 4 παρ. 4 του από 13-4-29 Π. Δ/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 
 
 

 
 

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αρ. πρωτ. ΟΙΚ  7474 πρωτόκολλο που 
συντάχθηκε από την επιτροπή επικινδύνων ετοιμορρόπων οικοδομών και 
παρακαλούμε να προβείτε εμπροθέσμως στις απαραίτητες για την άρση του κινδύνου 
ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 3, 4 (παρ. 4) και 7 (παρ.1) του από 
13.4.29 «Περί επικινδύνων οικοδομών» Προεδρικού Διατάγματος. 

 

          Με εντολή Δημάρχου 
          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

  
Κουράκλη Παναγιώτα 
Τοπογράφος Μηχανικός 

  
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜOΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

   
Εξαιρετικά επείγον 

 
Καλαμάτα          14 /10/2013 

 
 

 
Αριθ. Πρωτ.:    
 
Σχ.: 

 
ΟΙΚ. 7474/2013 
 
 

  
Προς: 
 
 
Κοιν: 

 
 
 

 
Ιερός ναός Υπαπαντής του 
Σωτήρος 

 
 

1. Δήμος Καλαμάτας 
Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών 

 
2. Α.Τ. Καλαμάτας 
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Ε. Δ. 
1. Αρχείο Επικινδύνων 
2. Επιτροπή Επικινδύνων  α) Κυριακοπούλου Αναστασία 

   β) Χριστόπουλος Ιωάννης 
   γ) Βρεττού Πολυξένη 

 
 
 
 (αριθμ. πρωτ. 73/2014) 
 

 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ  
ΑΥΤΟΨΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 

 

Στις 10-01-2013 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 οι υπάλληλοι του Δήμου 
Καλαμάτας α)Κυριακοπούλου Αναστασία Πολιτικός Μηχανικός, β)Ιωάννης 
Χριστόπουλος Πολιτικός Μηχανικός και γ)Χρονόπουλος Βασίλειος Πολιτικός 
Μηχανικός, που ορισθήκαμε με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ 8168/13-9-2011 Απόφαση του 
Δημάρχου Καλαμάτας για να εξετάσουμε επικίνδυνα ετοιμόρροπες οικοδομές, 
διενεργήσαμε αυτοψία στην οικοδομή ιδιοκτησίας κ. Άγγελου Κατσιρέα, που βρίσκεται 
στην Καλαμάτα επί της οδού Σταδίου 54 και έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 1 
(παρ.2) και 7 του Π.Δ./τος 13/22-4-1929 «Περί επικινδύνων οικοδομών» (ΦΕΚ 
153Α/1929) 

Διαπιστώσαμε 
Ότι πρόκειται για διώροφο εγκαταλελειμμένο κτίριο, το ισόγειο του οποίου είναι 

κατασκευασμένο με φέρουσα τοιχοποιία από λιθοδομή, ενώ ο όροφος αποτελεί 
μεταγενέστερη προσθήκη και είναι κατασκευασμένος από φέροντα οργανισμό με 
οπλισμένο σκυρόδεμα και τοίχους πληρώσεως από οπτοπλινθοδομή. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 
 

  
  

Οικοδομή 
ιδιοκτησίας κ. 

Άγγελου Κατσιρέα 
επί της οδού 

Σταδίου 54 στην 
Καλαμάτα 

 
 
Ταχ. 
Διεύθυνση: 
Ταχ. Κώδικας: 
Πληροφορίες: 
 
 
 
 
Τηλέφωνο: 
 
Αριθ. Πρωτ.:   
 

 
Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Ν. 
Μεσσηνίας 
24100 
Επιτροπή Επικινδύνων 

4. Κυριακοπούλου Αναστασία 
5. Χριστόπουλος Ιωάννης 
6. Χρονόπουλος Βασίλειος 

 
2721361827-2721361787 
 
73/2014 
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Το κτίριο φέρει σοβαρές βλάβες, οι οποίες αφορούν στο ισόγειο και συνοψίζονται 
σε: 

1. Απώλεια μάζας της τοιχοποιίας και απόκλιση από την κατακόρυφο.  

2. Τοπική θλιπτική αστοχία της τοιχοποιίας κυρίως στον πόδα των πεσσών, 
αποσάρθρωση του συνδετικού κονιάματος και αποδιοργάνωση των λιθοσωμάτων 
της λιθοδομής. 

3. Αποσάρθρωση και ρηγμάτωση των επιχρισμάτων, σήψη των ξύλινων κουφωμάτων 
του κτιρίου. 

4. Αποκολλημένα κεραμίδια στην οροφή του κτιρίου. 

5. Ο αύλειος χώρος του κτιρίου αποτελείται από έντονη βλάστηση και απορρίμματα. 
Επιπροσθέτως το εν λόγω κτίριο αποτελεί ‘καταφύγιο’ περιθωριακών στοιχείων ή 
και στέκι τοξικοεξαρτημένων ατόμων. Τα παραπάνω αποτελούν κίνδυνο για τη 
δημόσια υγεία και ασφάλεια.  

Οι παραπάνω βλάβες, ως αποτέλεσμα της εγκατάλειψης και έλλειψης συντήρησης, 
προσβάλουν το φυσικό, πολεοδομικό και πολιτιστικό περιβάλλον και γενικότερα 
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής της περιοχής. 

 

Για τους παραπάνω λόγους αποφαινόμαστε ομόφωνα 
Ότι το κτίριο είναι «Επικινδύνως Ετοιμόρροπο».  

Για την άρση της επικινδυνότητας απαιτείται η άμεση κατεδάφιση του.  

 

Μέτρα ασφαλείας 
  Για την ακίνδυνη εκτέλεση των εργασιών κατεδάφισης απαιτείται η λήψη μέτρων 
ασφαλείας για την προστασία των διερχομένων. 

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 
Δ/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. Δ/τος «Περί Επικινδύνων Οικοδομών» 

 

         Οι υπάλληλοι που έκαναν την αυτοψία 

α) Κυριακοπούλου Αναστασία  

    Πολιτικός Μηχανικός 

β) Χριστόπουλος Ιωάννης 

    Πολιτικός Μηχανικός 

γ) Χρονόπουλος Βασίλειος 

    Πολιτικός Μηχανικός 
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Σας διαβιβάζουμε συνημμένα το υπ’ αρ. πρωτ. 73/2014  πρωτόκολλο που 

συντάχθηκε από την επιτροπή επικινδύνων ετοιμορρόπων οικοδομών και 
παρακαλούμε να προβείτε εμπροθέσμως στις απαραίτητες για την άρση του κινδύνου 
ενέργειες, σύμφωνα με τις διατάξεις των  άρθρων 3, 4 (παρ. 4) και 7 (παρ.1) του από 
13.4.29 «Περί επικινδύνων οικοδομών» Προεδρικού Διατάγματος. 

 
         Με εντολή Δημάρχου 
          Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  

      κ.α.α. 
 

Ντόγκας Δημήτριος 
Πολιτικός Μηχανικός 

 

Ε. Δ. 
1. Αρχείο Επικινδύνων 
2. Επιτροπή Επικινδύνων  α) Κυριακοπούλου Αναστασία 

   β) Χριστόπουλος Ιωάννης 
   γ) Χρονόπουλος Βασίλειος 

 

 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ σχόλια, ερωτήσεις.  
 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ: Τα έξοδα κατεδάφισης; Θα βάλουμε τους ιδιώτες ή αυτά τα …. 

 
Τα έξοδα κατεδάφισης τα δίνουμε πάντα στους ιδιώτες, τους δίνουμε και 
προθεσμία 15 – 20 ημερών να συμμορφωθούν, ειδάλλως τα κατεδαφίζουμε 

εμείς και τους στέλνουμε το ανάλογο τίμημα.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία: Ομόφωνα έτσι; Ομόφωνα.   
 
 
Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την ολοκλήρωση της διαλογικής συζήτησης, αφού 
λαμβάνει υπόψη της τα προαναφερόμενα, καθώς επίσης και τις διατάξεις του άρθρου 
73 του Ν. 3852/2010, 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜOΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ 

   
Εξαιρετικά επείγον 

 
Καλαμάτα         10/01/2014 

 
 

 
Αριθ. Πρωτ.:    
 
Σχ.: 

 
73/2014 
 

  
Προς: 
 
 
 
Κοιν: 

 
 
 

 
κ. Άγγελο Κατσιρέα  

       Ομήρου 47, Αθήνα 
 Τ.Κ. 10672 
 
1. Γραφείο Δημάρχου 
2. Δήμος Καλαμάτας 

Δ/νση τεχνικών 
Υπηρεσιών 

3. Α.Τ. Καλαμάτας 

ΡΙΖΑΣ:  
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Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
Αποδέχεται την εφαρμογή των με αριθμ. πρωτ. ΟΙΚ 7474/2013 και 73/2014 
Πρωτοκόλλων Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπων Οικοδομών που 
συντάχθηκαν από την  Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας για την εξέταση  
επικίνδυνων ετοιμόρροπων οικοδομών,  τα οποία και καταχωρούνται 
αναλυτικά στο ιστορικό της απόφασης αυτής μαζί με τα έγγραφα της 
Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καλαμάτας που τα συνοδεύουν και  με 
τα οποία διαβιβάζονται τα πρωτόκολλα αυτά στους ιδιοκτήτες των 
οικοδομών τις οποίες αφορούν,  και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Καλαμάτας για τη λήψη απόφασης σχετικά.     
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως 
ακολουθεί : 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Δημήτριος Δημόπουλος  1. Αθανασόπουλος Κων/νος  

  2. Δικαιουλάκος Βασίλειος 

  3. Καραγιάννης Ανδρέας 

  4. Μανδηλάρης Ιωάννης 

  5. Ριζάς Χρήστος  

  6. Μιχαλόπουλος Κων/νος  

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 27 Ιανουαρίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 
 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 
(ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

  
 
 


