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Πληροφορίες: κα Μαρία Γιαννακουλοπούλου
Κύριο
***

Θέµα: Επικινδύνως ετοιµόρροπος λιθόκτιστος τοίχος στην Παραµυθιά Σουλίου
Σχετ.: 1) Η υπ΄αρ. 236513/48192/01-11-2017 αναφορά του ***
2) Η υπ΄αρ. 27/15-12-2017 Έκθεση Αυτοψίας της Επιτροπής Επικινδύνως Ετοιµορρόπων
Κατασκευών (υπ΄αρ. Ε.Ε. 2/2017)
3) Το υπ΄αρ. 236513/7174/14-02-2018 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
4) Το υπ΄αρ. 236513/18010/23-04-2018 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
5) Το υπ΄αρ. 236513/31500/10-07-2018 έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.
6) Το υπ΄αρ. 2320/03-10-2018 έγγραφο της ∆/νσης Υπηρεσίας ∆όµησης του ∆ήµου
Ηγουµενίτσας.
Αγαπητέ κύριε ***,
∆ια της υπ΄αρ. 236513/48192/01-11-2017 αναφοράς σας ενηµερώσατε την Αρχή
σχετικά µε την µη τήρηση της διαδικασίας περί επικινδύνων κατασκευών για τοιχοποιία στην
Παραµυθιά Σουλίου καίτοι, σε συνέχεια σχετικών ενεργειών σας η ∆/νση Πολεοδοµίας του
∆ήµου Ηγουµενίτσας είχε αποστείλει1, αρµοδίως, την υπόθεση στην Επιτροπή Επικινδύνως
Ετοιµορρόπων Κατασκευών.
Επί τη βάσει των αναφεροµένων σας, σας γνωρίζουµε ότι στο πλαίσιο των
αρµοδιοτήτων της Αρχής, η χειρίστρια της υποθέσεως επικοινώνησε τηλεφωνικώς τόσο µε
την προρρηθείσα υπηρεσία όσο και µε ένα εκ των µελών της προρρηθείσης Επιτροπής και
ζήτησε όπως ενηµερωθεί σχετικά.
Σε συνέχεια της ως άνω τηλεφωνικής επικοινωνίας, η Επιτροπή Επικινδύνως
Ετοιµορρόπων Κατασκευών προέβη στην σύνταξη της υπό στοιχείο (2) σχετικής Εκθέσεως
Αυτοψίας2 δια της οποίας γνωµοδότησε οµοφώνως, εκτός των άλλων, ότι, η επίµαχη
κατασκευή «…είναι επικινδύνως ετοιµόρροπη και πρέπει να κατεδαφιστεί..».
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη τα επί της ανωτέρω αναφερόµενης
Εκθέσεως ορισθέντα σας γνωρίζουµε ότι, στο πλαίσιο της περαιτέρω παρακολούθησης της
εν λόγω υποθέσεως, δια των υπό στοιχείο (3) , (4) και (5) σχετικών εγγράφων µας ζητήθηκε
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Σχετ. το υπ΄αρ. 27/27-01-2017 έγγραφο της ∆/νσης Πολεοδοµίας του ∆ήµου Ηγουµενίτσας.
Αντίγραφο της οποίας απεστάλη στην Αρχή µέσω τηλεοµοιοτυπίας.
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από την ανωτέρω αναφεροµένη πολεοδοµική υπηρεσία όπως ενηµερώσει την Αρχή σχετικά
µε την επί του προκειµένου εξέλιξη της υποθέσεως.
Η ∆/νση Υπηρεσία ∆όµησης (πρώην ∆/νση Πολεοδοµίας) του ∆ήµου Ηγουµενίτσας δια
του κοινοποιηθέντος και σε εσάς υπ΄αρ. 2320/03-10-2018 εγγράφου της ενηµέρωσε την
Αρχή ότι, σε συνέχεια αυτοψίας «..που διενήργησε τεχνικός υπάλληλος της υπηρεσίας µας,
στην ιδιοκτησία του κ. *** που βρίσκεται στην Παραµυθιά του ∆ήµου Σουλίου, σας
ενηµερώνουµε ότι έχει κατεδαφιστεί το ετοιµόρροπο τοιχίο και έχουν αποµακρυνθεί όλα τα
απορρίµµατα,

όπως

προβλέπονταν

από

την

υπ΄αριθµ.2/2017

Έκθεση..Αυτοψίας

Επικινδύνως Ετοιµόρροπου.».
Κατόπιν

τούτου,

σας

γνωρίζουµε

ότι,

δεν υφίσταται

πλέον

πεδίο

περαιτέρω

διαµεσολάβησης της Αρχής ως προς την υπόθεσή σας και η αναφορά σας, δια του παρόντος
τίθεται στο αρχείο, δεδοµένου ότι, κατά τα ανωτέρω, µετά την παρέµβαση της Αρχής, το
αίτηµά σας ικανοποιήθηκε αρµοδίως3.

Με εκτίµηση
Ιωάννης Π. Σαγιάς
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
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∆ια της τήρησης της διαδικασίας περί επικινδύνων και, επί τη συµµορφώσει των ενδιαφεροµένων εις τα
προβλεπόµενα επί της σχετικώς συνταχθείσης εκθέσεως, δια της διαπίστωσης της κατεδάφισης του
ετοιµόρροπου τοιχίου και δια της αποµάκρυνσης όλων των απορριµµάτων

