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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 4ο πρακτικό της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 27ης Μαϊου
2011.
Αριθ. απόφασης 26

Περίληψη
Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για προτεραιότητα
κατεδαφίσεων τελεσίδικων αυθαιρέτων.

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 27 Μαϊου 2011 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα του
Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, (Δημάρχου Ξάνθης)
Στυλιανίδη Μιχαήλ, με αριθ. πρωτ.24787/20-5-11, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη
της Επιτροπής και υπό την Προεδρία του ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα
ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Στυλιανίδης Μιχαήλ (Πρόεδρος)
1) Ανταμπούφης Νικόλαος
2. Αγκόρτσας Απόστολος
2) Φανουράκης Εμμανουήλ
3. Βορίδης Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν
4. Μούρκας Χρήστος
5. Μαζαράκης Σπύρος
6. Σπυριδόπουλος Νικόλαος
7. Φωτιάδης Νικόλαος
Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και αφού εισηγήθηκε
το (1ο) θέμα της ημερησίας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ.1723/20505/4-5-11
εισήγηση του Αντιδημάρχου Ξάνθης, κ. Μούρκα Χρήστου η οποία έχει ως εξής:
Αφού έλαβα γνώση από την πολεοδομική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης, διαπίστωσα την καταγραφή
αυθαιρέτων κατασκευών διαφόρων μορφών και χρήσεων, σύμφωνα με το αρ.22 του Ν.1577/85 και τη
σχετική Νομοθεσία, εντός των διοικητικών ορίων αρμοδιότητας του Δήμου Ξάνθης.
Επειδή θεωρώ ότι θα πρέπει να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός κατεδαφίσεων αυθαιρέτων που έχουν
τελεσιδικήσει, σύμφωνα με το Π.Δ.267/6-8-98 και το Ν.3852/2010, προτείνω να ακολουθηθεί η
παρακάτω σειρά προτεραιότητας κατεδάφισης αυθαιρέτων, ανεξάρτητα της ημερομηνίας σύνταξης της
σχετικής έκθεσης αυθαιρέτων και επιβολής προστίμων από την από την Πολεοδομική Υπηρεσία του
Δήμου Ξάνθης:
1. Σε πρώτη φάση, προτείνω να καθαιρεθούν όλες οι τελεσίδικες αυθαίρετες κατασκευές
εγκαταστάσεων κεραιών κινητής τηλεφωνίας, εντός των κατοικημένων περιοχών του Δήμου
Ξάνθης, διότι κατασκευάστηκαν χωρίς τη σχετική έγκριση της Πολεοδομικής υπηρεσίας μας,
αλλά και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών Όρων από την Περιφέρεια
Α.Μ.-Θ, με σκοπό την πλήρη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από οποιονδήποτε ενδεχόμενο
κίνδυνο.
2. Ακολούθως, προτείνω να καθαιρεθούν όλες οι τελεσίδικες αυθαίρετες κατασκευές που
βρίσκονται επί κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα αυτές που παρεμποδίζουν την κίνηση, με
σκοπό τη διευκόλυνση των πεζών και των ατόμων ΑμεΑ.
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις παραπάνω προτάσεις.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, σύμφωνα με το αρ.22 του Ν.1577/85, το
Π.Δ.267/6-8-98 και το άρθρο 73 του Ν.3852/10, έχοντας υπόψη και την εισήγηση του Αντιδημάρχου
Ξάνθης, Χ. Μούρκα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο, την ενεργοποίηση του μηχανισμού κατεδαφίσεων αυθαιρέτων
κατασκευών που έχουν τελεσιδικήσει με προτεραιότητα τις παρακάτω κατασκευές ανεξάρτητα με την
ημερομηνία σύνταξης της σχετικής έκθεσης αυθαιρέτων της Πολεοδομίας,
α) την καθαίρεση όλων των τελεσίδικων αυθαιρέτων κατασκευών εγκαταστάσεων κεραιών κινητής
τηλεφωνίας εντός των κατοικημένων περιοχών, διότι κατασκευάστηκαν χωρίς τη σχετική έγκριση της
Πολεοδομικής υπηρεσίας μας, αλλά και χωρίς την απαιτούμενη έγκριση Μελέτης περιβαλλοντικών
Όρων από την Περιφέρεια Α.Μ.-Θ, με σκοπό την πλήρη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας από
οποιονδήποτε ενδεχόμενο κίνδυνο και
β) την καθαίρεση όλων των τελεσίδικων αυθαιρέτων κατασκευών που βρίσκονται επί κοινόχρηστων
χώρων και ιδιαίτερα αυτές που παρεμποδίζουν την κίνηση, με σκοπό τη διευκόλυνση των πεζών και των
ατόμων ΑμεΑ.
………………………………………………………………………………………………….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Τα Μέλη
Ο πρόεδρος
Μιχαήλ Στυλιανίδης
(Ακολουθούν
(Υπογραφή)
των παρόντων μελών)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 30-5-2011
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Γκούμα Δέσποινα

υπογραφές

