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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΣΗΗ 

Προσ τον Τπουργό Εςωτερικϊν  

Θζμα: «Επιτακτικι ανάγκθ εξεφρεςθσ χρθματοδότθςθσ τθσ αποκατάςταςθσ των όψεων του Δθμαρχιακοφ 
Μεγάρου Ερμοφπολθσ φρου, λόγω επικινδυνότθτασ»  

Το τελευταίο διάςτθμα ο Διμαρχοσ Σφρου – Ερμοφπολθσ κ. Νίκοσ Λειβαδάρασ, ζχει προβεί ςε ςυνεχι και 
απεγνωςμζνα διαβιματα προσ τθν πολιτικι θγεςία του Υπουργείου ςασ για τθν επιτακτικι ανάγκθ 
εξεφρεςθσ κονδυλίων χρθματοδότθςθσ τθσ αποκατάςταςθσ του Δθμαρχιακοφ Μεγάρου Ερμοφπολθσ Σφρου, 

το οποίο βρίςκεται ςε ςοβαρι επικινδυνότθτα. 
Μάλιςτα είχαμε πολφ πρόςφατα νζα πτϊςθ δομικϊν υλικϊν του κτιρίου προσ τθν πλατεία Μιαοφλθ, ενϊ θ 
Δ/ςθ Υπθρεςιϊν Δόμθςθσ του Διμου Σφρου με τθν υπ. Αρικ. 1/2016 Ζκκεςθ επικίνδυνου κτίςματοσ, ζχει 
χαρακτθρίςει ωσ «επικίνδυνο» το ιςτορικό κτίριο Τςίλλερ κυρίωσ ωσ προσ τουσ πφργουσ ςτθν 
βορειανατολικι πλευρά του και παρόλο που πραγματοποιικθκαν εργαςίεσ προςωρινισ αποκατάςταςθσ, το 
πρόβλθμα επιδεινϊνεται κακθμερινά και λόγω των καιρικϊν ςυνκθκϊν.   

Ο Διμοσ Σφρου ζχει ιδθ εγκεκριμζνθ Μελζτθ και ζχει κάνει ζκκλθςθ επανειλθμμζνωσ για άμεςθ εξεφρεςθ 
χρθματοδότθςθσ προκειμζνου να αποκαταςτακοφν οι ηθμιζσ κακϊσ οι ςυχνζσ αποκολλιςεισ δομικϊν 
ςτοιχείων του κτιρίου, αποτελοφν πλζον ςοβαρό κίνδυνο για τουσ εργαηόμενουσ εντόσ του κτιρίου αλλά και 
για τουσ περαςτικοφσ πολίτεσ ςτθν πολυςφχναςτθ Πλατεία Μιαοφλθ τθσ Ερμοφπολθσ.     

Και ενϊ ςε ςυνάντθςθ του Δθμάρχου με τον Αναπλθρωτι Υπουργόκ. Πζτςαςτισ 3/11/22 είχε δοκεί θ 
διαβεβαίωςθ για ζμπρακτθ ςτιριξθ του αιτιματοσ χρθματοδότθςθσ, θ πρόςφατθ απάντθςθ του 
αναπλθρωτι Υπουργοφ ςτισ 30/12/2022, μασ απαντάει ότι ο Διμοσ δεν αιτικθκε να χρθματοδοτθκεί από το 
Πρόγραμμα «Αντϊνθσ Τρίτςθσ» που μποροφςε να χρθματοδοτιςει τζτοιου είδουσ δράςεισ. Παραλείπει 
όμωσ να πει ότι θ προκεςμία αιτιςεων ςτο Πρόγραμμα ζλθξε λίγεσ μζρεσ πριν παραδοκεί θ εγκεκριμζνθ 
μελζτθ. 

Επειδι,το ιςτορικό κτίριο Τςίλλερ που ςτεγάηει Δθμοτικζσ Υπθρεςίεσ, τα Δικαςτιρια, το Αρχαιολογικό 
Μουςείο κακϊσ και καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ,ζχει κακθμερινι επιςκεψιμότθτα με 
κίνδυνο ςοβαρϊν τραυματιςμϊν εργαηόμενων και πολιτϊν. 

Επειδι,θελλιπισ ςυντιρθςθ του ιςτορικοφ κτιρίουοφείλεται ςτθν ζλλειψθ άμεςθσ χρθματοδότθςθσ για να 
αποκαταςτακοφν οι ηθμιζσ  με ριηικό τρόπο  
Επειδι, υπάρχει ιδθ εγκεκριμζνθ Μελζτθ που ζχει ςυνταχκεί από εξειδικευμζνο μελετθτικό γραφείο  για 
τθν  αποκατάςταςθ των ηθμιϊν  
Ερωτάται ο αρμόδιοσ υπουργόσ  
Α) Ποια οικονομικά ι και άλλα αναγκαία μζτρα προτίκεται να πάρει, προκειμζνου να αποκαταςτακεί θ 
αςφαλισ λειτουργία τουιςτορικοφ κτιρίου, ζτςι ϊςτε να μθ υπάρχει επικινδυνότθτα, τόςο για τουσ 
εργαηόμενουσ και ςυναλλαςςόμενουσ με τισ υπθρεςίεσ, όςο και για τουσ διερχόμενουσ πολίτεσ ςτο πλζον 
κεντρικό ςθμείο τθσ Ερμοφπολθσ; 

Ο ερωτϊν βουλευτισ 

Νίκοσ υρμαλζνιοσ 


