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ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΣΗ
Σύνταξη κειμένος:
Γεκήηξεο Ξνπξίδαο (κέινο επηηξνπήο), Πνιηηηθόο Μεραληθόο
Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ (κέινο επηηξνπήο), Αξρηηέθησλ κεραληθόο
Μοπυοποίηση κειμένος:
Λεσλίδαο Φξαγθνύιεο (επηκειεηήο επηηξνπήο), Αξρηηέθησλ Μεραληθόο
Μέλη τηρ επιτποπήρ απσιτεκτονικήρ κληπονομιάρ & απσιτεκτονικού παπεμβατισμού:
Εάρνο Θσκάο – Αξρηηέθησλ κεραληθόο
Κνξγηαιάο Ησάλλεο – Αξρηηέθησλ κεραληθόο
Κσζηνπνύινπ Άλλα – Αξρηηέθησλ κεραληθόο
Μπίκπα Υαξά – Αξρηηέθησλ κεραληθόο
Παπαζαλαζίνπ Θενδώξα – Αξρηηέθησλ κεραληθόο
Σζηιηκαληνύ Διηζάβεη – Αγξνλόκνο Σνπνγξάθνο κεραληθόο

ΠΗΓΕ
Φ.Δ.Κ. 350Β’/28-05-1992
Φ.Δ.Κ. 153Α’/28-06-2002
http://www.cityofagrinio.gr/city/tobacco/kapnapothikihliou.html

ΕΤΥΑΡΙΣΙΕ
Θα ζέιακε λα επραξηζηήζνπκε ηε ζπλάδειθν Ήξηλλα Νηόθα, Αξρηηέθηνλα
Μεραληθό, γηα ηελ γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπηηξνπή ηεο δηαζήθεο ηνπ εθιηπόληνο
Ζιία Ζιηνύ.
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ΕΚΘΕΗ
Ζ Μόληκε Δπηηξνπή Αξρηηεθηνληθήο Κιεξνλνκηάο θαη Αξρηηεθηνληθνύ
Παξεκβαηηζκνύ ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Σκήκαηνο Ννκνύ Αηησιναθαξλαλίαο ηνπ Σερληθνύ
Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο, θαηά ηε ζπλεδξίαζή ηεο ηελ Σεηάξηε 17/01/2018, εμέηαζε ην
αίηεκα ηεο «Πξσηνβνπιίαο Πνιηηώλ Αγξηλίνπ» γηα ηε δηάζσζε ησλ θαπλαπνζεθώλ
Ζιία Ζιηνύ, ην νπνίν καο δηαβηβάζηεθε θαη θαηαζέηεη ζηελ Γηνηθνύζα ηνπ ΣΔΔ
Αηησιναθαξλαλίαο, ηηο παξαθάησ παξαηεξήζεηο-πξνηάζεηο.
1. Απόθαζη χαρακηηριζμού ως ιζηορικό διαηηρηηέο μνημείο
Σν θηίξην ησλ απνζεθώλ θαπλνύ Ζιηνύ, ην νπνίν βξίζθεηαη ζην Ο.Σ. 189 ζηελ νδό
Μεζνινγγίνπ ζην Αγξίλην, είλαη ραξαθηεξηζκέλν σο ηζηνξηθό δηαηεξεηέν κλεκείν ζύκθσλα
κε ηελ κε αξηζκ. ΤΠΠΟ/ΓΗΛΑΠ/Γ/373/23409 Απόθαζε ηεο Τπνπξγνύ Πνιηηηζκνύ
(Φ.Δ.Κ. 350Β’/28-05-1992). ύκθσλα κε ηελ απόθαζε απηή «πξόθεηηαη γηα θηίξην κε
αμηόινγα αξρηηεθηνληθά θαη κνξθνινγηθά ζηνηρεία, εηδηθήο ρξήζεο θαη ιεηηνπξγίαο πνπ
ζεκαηνδόηεζε ηελ νηθνλνκηθή θαη θνηλωληθή δωή ηεο πόιεο ηνπ Αγξηλίνπ».
2. Ιδιοκηηζιακό καθεζηώς
Ωο πξνο ην ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, ζηελ απόθαζε ραξαθηεξηζκνύ (1992) θέξεηαη σο
ηδηνθηήηεο ν Γήκνο Αγξηλίνπ ελώ ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ (2018)
αλαθέξεηαη πσο ην θηίξην αλήθεη ζε ίδξπκα.
ύκθσλα κε ηελ ππ. αξηζκ. 3894/1937 Γηαζήθε ηνπ Ζιία Ζιηνύ, όιε ε αθίλεηε
πεξηνπζία ηνπ, κεηά ην ζάλαην ηεο πδύγνπ ηνπ, ζα δηαηίζεην γηα ηελ Ίδξπζε θαη
ζπληήξεζε ζην Αγξίλην, Οξθαλνηξνθείνπ «πξνο δηαηξνθήλ θαη εθπαίδεπζηλ απόξωλ
νξθαλώλ, γεγελώλ θαη πξνζθύγωλ άλεπ δηαθξίζεωο, εθ ηεο πεξηθεξείαο ηνπ Ννκνύ
Αηηωιναθαξλαλίαο».
Ζ δηνίθεζε ηνπ Οξθαλνηξνθείνπ ζα απνηειείην: «εθ ηνπ εθάζηνπ Δεκάξρνπ Αγξηλίνπ,
ηνπ Πξνέδξνπ Πξωηνδηθώλ, ηνπ Εηζαγγειέωο, ηνπ Δηεπζπληνύ ηνπ Υπνθαηαζηήκαηνο ηεο
Εζληθήο Τξαπέδεο, ηωλ ωο άλω αγαπεηώλ κνπ θίιωλ Σ.Κ. θαη Κ.Σ. ηζνβίωο, θαη ελόο εηζέηη
κέινπο, ππνδεηθλπνκέλνπ θαηά ηεηξαεηίαλ ππό ηεο ελ Αγξηλίω Τεθηνληθήο Σηνάο».
Καηά ηα θαηλόκελα, ε δηνίθεζε νπδέπνηε ζπλεζηήζε σο ζώκα, κε απνηέιεζκα ηελ
πιήξε εγθαηάιεηςε ηνπ θηηξίνπ.
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3. Τθιζηάμενη καηάζηαζη
ήκεξα ην θηίξην όπσο θαίλεηαη ζηηο θσηνγξαθίεο 1,2 θαη 3 ηνπ παξαηήκαηνο,
παξνπζηάδεη εθηεηακέλεο βιάβεο ηόζν ζε θέξνληα όζν θαη ζε κε θέξνληα ζηνηρεία θαη είλαη
εγθαηαιειεηκκέλν. Σκήκα ηεο ζηέγεο έρεη θαηαξξεύζεη, κε απνηέιεζκα ε ηπραία επίζθεςε
ζην εζσηεξηθό ηνπ, λα εγθπκνλεί ζνβαξνύο θηλδύλνπο γηα ηελ ζσκαηηθή αζθάιεηα.
4. Yποχρεώζεις ιδιοκηηηών διαηηρηηέων κηηρίων
ύκθσλα κε ηνλ ζπλδπαζκό ησλ δηαηάμεσλ ησλ άξζξσλ 11 - παξ. 2, εδ. 1, 40 θαη 41 ηνπ
Ν. 3028/2002, ν ηδηνθηήηεο ηνπ δηαηεξεηένπ βαξύλεηαη ηόζν κε ηε κέξηκλα όζν θαη κε ηελ
θαηαβνιή ηεο δαπάλεο γηα ηηο απαηηνύκελεο εξγαζίεο ζπληεξήζεσο, ζηεξεώζεσο,
απνθαηαζηάζεσο ηνπ δηαηεξεηένπ θαη/ή ηνπ θέξνληνο νξγαληζκνύ απηνύ. Δθόζνλ ην ύςνο
ηεο απαηηνύκελεο δαπάλεο ππεξβαίλεη «έλα εύινγν πνζό» θαη «ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε
ηνπ ππόρξενπ δελ ηνπ επηηξέπεη λα θαηαβάιεη ηε δαπάλε», εηζάγεηαη ε πξόβιεςε
ππνρξέσζεο ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ Ο.Σ.Α. «λα θαιύπηνπλ ην ζύλνιν ή κέξνο ηωλ
δαπαλώλ». Ωζηόζν, ε πξόβιεςε απηή ζπλαξηάηαη ακέζσο πξνο εηδηθή ππνπξγηθή
απόθαζε πεξί ηεο επηζθεςηκόηεηαο ηνπ δηαηεξεηένπ (άξζξν 11, παξ. 2 ηνπ ηδίνπ λόκνπ).
Παξαιιήισο, νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 40 παξ. 2 θαη 41 παξ. 3 ηνπ Ν. 3028/2002
εηζάγνπλ ηελ ππνρξέσζε κέξηκλαο ηεο «Υπεξεζίαο» γηα «επείγνπζεο εξγαζίεο
ζπληήξεζεο θαη ζηεξέωζεο…» ή «… πξνζηαζίαο εηνηκόξξνπωλ κλεκείωλ…».
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ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Λακβάλνληαο ππόςε ηηο παξαπάλσ παξαηεξήζεηο, δειαδή ην γεγνλόο πσο πξόθεηηαη
γηα έλα ηζηνξηθό θηίξην - δηαηεξεηέν κλεκείν ην νπνίν ρξήδεη άκεζεο ζηεξέσζεο θαη
ζπληήξεζεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο πξναλαθεξζείζεο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 11, 40 θαη 41
ηνπ Ν. 3028/2002, θξίλνπκε πσο πξέπεη λα γίλνπλ νη παξαθάησ ελέξγεηεο:

1.

Ζ «Πξσηνβνπιία Πνιηηώλ Αγξηλίνπ» κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηελ Δπηηξνπή
Δπηθηλδύλσο Δηνηκνξξόπσλ Οηθνδνκώλ Γπηηθήο Διιάδνο (ΔΔΟΓΔ),
θαηαγγέιινληαο ηελ ζνβαξή θαηάζηαζε από άπνςε ζηαηηθόηεηαο, ζηελ νπνία έρεη
πεξηέιζεη ην θηίξην ιόγσ εγθαηάιεηςεο. Ζ ηξηκειήο Δπηηξνπή, κεηά από απηνςία,
ζα ζπληάμεη «Έθζεζε Δπηθηλδύλσο Δηνηκνξξόπνπ Οηθνδνκήο» ζύκθσλα κε ην
άξζξν 7 ηνπ π.δ.13/22.04.1929, ζηελ νπνία ζα πεξηγξάθεηαη ε θαηάζηαζε ηνπ
θηηξίνπ θαη ηα πξνβιεπόκελα κέηξα πξνζηαζίαο, ζύκθσλα κε ηελ αληίζηνηρε
γλσκνδόηεζε. Ζ ΔΔΟΓΔ θαηόπηλ ζα θνηλνπνηήζεη ηελ Έθζεζε ηεο πξνο ηηο
αξκόδηεο Τπεξεζίεο, ήηνη: Τπεξεζία Γόκεζεο ηνπ Γήκνπ Αγξηλίνπ, Αζηπλνκηθό
Σκήκα Αγξηλίνπ, θαη επεηδή πξόθεηηαη γηα δηαηεξεηέν θηίξην, θαη ηελ Δθνξεία
Νεσηέξσλ Μλεκείσλ θαη Σερληθώλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδνο, Πεινπνλλήζνπ θαη
Ννηίνπ Ηνλίνπ (ΤΝΔΜΣΔΓΔΠΝΗ) κε έδξα ηελ Πάηξα. ηε ζπλέρεηα θάζε κηα
Τπεξεζία μερσξηζηά, ζα θξνληίζεη λα εηδνπνηήζεη ζρεηηθά ηνλ θεξόκελν σο
ηδηνθηήηε ηνπ θηηξίνπ. Ο θεξόκελνο σο ηδηνθηήηεο έρεη ππνρξέσζε εληόο
ζπγθεθξηκέλνπ ρξόλνπ, λα πξνβεί ζηε ιήςε κέηξσλ πξνο άξζε ηεο
επηθηλδπλόηεηαο. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ν ηδηνθηήηεο δελ ζπκκνξθσζεί
πξνο ηα ζπκπεξηιακβαλόκελα ζηελ «Έθζεζε», ηόηε θηλνύληαη ελαληίνλ ηνπ νη
λόκηκεο δηαδηθαζίεο πξνο επηβνιή θπξώζεσλ. Πηζηεύνπκε όηη είλαη επθαηξία, κε
ηελ πξνζθπγή ζηελ ΕΕΟΔΕ, λα ελεξγνπνηεζεί ε ζύζηαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ
Σπκβνπιίνπ δηαρείξηζεο ηνπ αθίλεηνπ.

2.

Παξάιιεια κε ηελ πξνζθπγή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ πξνο ηελ ΔΔΟΓΔ, κπνξεί λα
ελεκεξσζεί θαη ε αξκόδηα ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνύ θαη Αζιεηηζκνύ
(ΤΠΠΟΑ) – όπσο ήδε πξναλαθέξζεθε, δειαδή ζηελ Τπεξεζία Νεσηέξσλ
Μλεκείσλ θαη Σερληθώλ Έξγσλ Γπηηθήο Διιάδαο, Πεινπνλλήζνπ θαη Ννηίνπ Ηνλίνπ
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(ΤΝΔΜΣΔΓΔΠΝΗ) γηα ηηο όπνηεο δηθέο ηεο ελέξγεηεο, αλεμάξηεηα από εθείλεο πνπ
εθπνξεύνληαη από ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηή ηεο έθζεζεο ηεο ΔΔΟΓΔ.

3.

Αθόκε, πξνηείλνπκε ζηελ Γεκνηηθή Αξρή λα εμεηάζεη ηελ δπλαηόηεηα
ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ δηάζσζεο θαη απνθαηάζηαζεο ηνπ θηηξίνπ, κέζσ ηνπ
πξνγξάκκαηνο ΔΠΑ "Παιηά θηίξηα ζε λέα ρξήζε γηα ηελ πόιε θαη ηνπο πνιίηεο".

Αγξίλην 24 Ηαλνπαξίνπ 2018

Οη ζπληάμαληεο

Ο επηκειεηήο ηεο επηηξνπήο:
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ

Φωην 1. Άπνςε από ηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Μεζνινγγίνπ θαη Παπατσάλλνπ

Φωην 2. Αλαηνιηθή όςε
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Φωην 3. Δζσηεξηθό θηεξίνπ
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