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Κφριοι, 

Σασ ενθμερώνουμε ότι ο ςειςμόσ τθσ 19θσ  Ιοφλθ 2019, ζχει 

δθμιουργιςει ςοβαρά προβλιματα ςτθν πόλθ μασ. 

Ήδθ,  ζχουν καταγραφεί πάνω από 1.600 αιτιματα για ζλεγχο ςπιτιών 

και καταςτθμάτων, αρικμόσ που είναι πολλαπλάςιοσ, αν υπολογιςτεί 

ότι κάποιεσ αιτιςεισ αφοροφν ςε κτίρια ι πολυκατοικίεσ δεκάδων 

διαμεριςμάτων. 

Από τον μζχρι ςιμερα ζλεγχο ςε 425 οικίεσ,  που ζχουν κάνει τα 

κλιμάκια του ΥΠΕΧΩΔΕ (ςτελεχωμζνα και από μθχανικοφσ τθσ Τεχνικισ 



 

 

Υπθρεςίασ του Διμου μασ),  ζχουν κρικεί ωσ ακατοίκθτεσ 42 οικίεσ, ενώ 

και ςτα υπόλοιπα υπάρχουν ρωγμζσ ςτθν τοιχοποιία και άλλεσ ηθμιζσ, 

που είναι απαραίτθτο να επιςκευαςτοφν,  προκειμζνου να υπάρχει 

αςφαλζσ περιβάλλον για όλουσ. 

 Ιδιαίτερα δε, ςτισ περιπτώςεισ όπου υπάρχουν ευαίςκθτεσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ όπωσ παιδιά, ΑΜΕΑ, θλικιωμζνοι , αςκενείσ κλπ.  

Όπωσ είναι αυτονόθτο, με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου,  ο αρικμόσ των 

ςοβαρά πλθγζντων κατοικιών κα είναι κατά πολφ μεγαλφτεροσ. 

Άρα, πρζπει να λθφκοφν άμεσα μέτρα για τθν εφρεςθ ςτζγθσ και τθν 

αποκατάςταςθ των οικογενειών των ςειςμοπλικτων. 

Επίςθσ, πολλζσ ηθμιζσ ςθμειώκθκαν ςε πολλά Σχολεία του Διμου μασ, 

ςε Παιδικοφσ Στακμοφσ και ςτο Κζντρο Πολιτιςμοφ. 

Για όλουσ αυτοφσ τουσ λόγουσ που προαναφζρκθκαν , επειδι τα 

προβλιματα είναι πολλά και χρειάηεται άμεςθ παρζμβαςθ 

προκειμζνου να βοθκθκοφν οι ςυμπολίτεσ μασ,  αλλά και  να υπάρχει θ 

δυνατότθτα λειτουργίασ όλων των δθμοτικών υπθρεςιών ςε αςφαλι 

κτίρια, ηθτοφμε να κθρυχκεί  ο Διμοσ Χαϊδαρίου ςε κατάςταςθ 

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ. 

Να τεκεί ςε πρώτθ προτεραιότθτα κάκε δυνατότθτα υποςτιριξθσ του 

Διμου μασ, για τθν αντιμετώπιςθ αυτισ τθσ δφςκολθσ κατάςταςθσ,  για 

τθν αποκατάςταςθ τθσ κοινωνικισ ςυνοχισ τθσ πόλθσ μασ.    

 

       

                      Με εκτίμθςθ, 

                                                                                                    

                                                                                                  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
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