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Κατάθεση αναφοράς προς τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Χαλκίδας 

 
 
 
  Η συνεχιζόµενη απραξία της δηµοτικής αρχής στο θέµα της δηµοτικής αγοράς και η 
προκλητική άρνησή της να πάρει οποιοδήποτε µέτρο προστασίας των εγκαταλειµµένων 
ιστορικών κτηρίων  και να φροντίσει για τον καθαρισµό της, παρά τις εκκλήσεις των 
περιοίκων, έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία εστίας µόλυνσης  στο κέντρο της πόλης µας  
και τη φανερή επιδείνωση της κατάστασης του κτηριακού συγκροτήµατος, ενώ ακόµη 
εκκρεµεί η υπουργική απόφαση έγκρισης του ΚΑΣ-ΚΣΝΜ. Ο ∆ήµος Χαλκιδέων υπέχει 
κατά νόµον την από κάθε άποψη ευθύνη διότι είναι  ι δ ι ο κ τ ή τ η ς  του όλου ακινήτου. 
 
 
 Για την αποτροπή των άµεσων πλέον κινδύνων,  που εγκυµονεί η άρνηση του 
απερχόµενου δηµάρχου να αναλάβει τις ευθύνες του, η οµάδα πρωτοβουλίας για τη 
διάσωση, αποκατάσταση και επαναλειτουργία της ∆ΑΧ κατέθεσε στις 12 Μαϊου δεύτερη 
αναφορά στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας µε κοινοποίηση, εκτός των άλλων, και 
στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. 
 
Στην αναφορά καταγγέλλονται, µε επώνυµες καταγγελίες αυτοπτών µαρτύρων, οι πράξεις 
της έκθεσης σε κίνδυνο της ζωής και της υγείας των ανθρώπων που έχουν παράνοµα 
εγκατασταθεί στον αφύλακτο χώρο της ∆ηµοτικής Αγοράς από απειλούµενη κατάρρευση, η 
συστηµατική καταστροφή πολιτιστικού αγαθού, η διαρπαγή δηµόσιας περιουσίας και η 
έκθεση σε υγειονοµικό κίνδυνο των περιοίκων. Επιπλέον ζητείται από τον Εισαγγελέα να 
προβεί σε κάθε νόµιµη ενέργεια, ώστε να υποχρεωθεί ο ιδιοκτήτης της ∆ηµοτικής Αγοράς 
να ασκήσει τα καθήκοντά του ως προς την ασφαλή περίφραξη του κτηριακού 
συγκροτήµατος, την αποµάκρυνση των συσσωρευµένων σκουπιδιών και τη διενέργεια 
µυοκτονίας . 
 
 
 


