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ΠΟΣΟ ΑΓΝΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΟΛΗ Η ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜ-
ΜΕΝΗ;
Σωστή η πρωτοβουλία του Δήμου αλλά … Τηλεφωνική γραμμή για τον καθαρισμό 
εγκαταλειμμένων οικοπέδων από τον Δήμο Ξάνθης

Τι ακριβώς ζητά ο δήμος Ξάνθης με 
την ανακοίνωσή του από τους πολί-
τες;

Στην ανακοίνωση του δήμου Ξάνθης 
αυτό, «τεχνηέντως» δεν ξεκαθαρίζε-
ται.

Να συμφωνήσουμε ότι ένα σπίτι κινδυνεύει 
από πυρκαγιά αν το γειτονικό οικόπεδο είναι 
εγκαταλειμμένο και χρήση πρωτίστως την 
παρέμβαση του δήμου και στην συνέχεια ο 
δήμος να βρει σε ποιόν ανήκει το οικόπεδο 
και να επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώ-
σεις από τον νόμο καθώς και την πληρωμή 
του κόστους εκκαθάρισης του οικοπέδου 
και  αυτό γίνεται κατανοητό εν μέρει.

Μήπως ο δήμος – και αυτό δεν γίνεται κα-
τανοητό από την ανακοίνωση που διαβάζου-
με – θέλει οι γείτονες που κινδυνεύουν τα 
σπίτια τους από ακατοίκητα και απρόσεκτα 
ακίνητα και τα στοιχεία σε ποιόν ανήκουν;

Αν θέλει κάτι τέτοιο ο δήμος τότε ποιος ο ρό-
λος των υπηρεσιών;

Μήπως για να δημιουργήσει υποχρεώσεις 
και στον καταγγέλλοντα αλλά και στον κα-
ταγγελλόμενο;

Τι εννοούμε;

Μήπως ο δήμος της Ξάνθης, άλλωστε το 
συνηθίζει, αν καθαρίσει το εγκαταλειμμένο 
οικόπεδο, μετά θα έχει την ευγνωμοσύνη 
του δημότη που τον «γλύτωσε» από τον κακό 
γείτονα;

Ή μήπως θα δημιουργήσει κατάσταση ομη-
ρίας του ιδιοκτήτη του οικοπέδου θα πλη-
ρώσει το πρόστιμο και είναι βέβαιο ότι δεν 
θα το πληρώσει μέχρι και τις εκλογές του 23 
οπότε και θα υποχρεωθεί τα ψηφίσει Τσέ-
πελη και ΣΙΑ;

Παρατραβηγμένο;

Ίσως

Αλλά σε πονηρές διοικήσεις, οι πο-
λίτες πρέπει να τις αντιμετωπίζουν 
με πονηριά. Διαφορετικά, μέσω του 
πολιτικού εκβιασμού, θα βρεθούν 
να ξαναψηφίσουν Μ. Τσέπελη & ΣΙΑ.

Όπως και να έχει όμως το θέμα, οι 
πολίτες πρέπει να είναι αν τάξη απέ-
ναντι στους νόμους του κράτους 
αλλά και στις περιουσίες των γειτό-
νων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του 
δήμου Ξάνθης που από αυτήν 
κρατούμε μόνο την υποχρέ-
ωση των πολιτών να καθαρί-

ζουν να οικόπεδά τους.

Ο Δήμος Ξάνθης, ήδη από τον 
Μάρτιο του 2022 και ενόψει της 
αντιπυρικής περιόδου, είχε καλέ-
σει τους ιδιοκτήτες, νομείς, επι-
καρπωτές και μισθωτές οικοπέ-
δων και άλλων ακάλυπτων χώρων 
που βρίσκονται εντός των ορίων 
του Δήμου να προβούν έγκαιρα 
-και μέχρι τις 30 Απριλίου 2022- 
στον καθαρισμό τους, απομακρύ-
νοντας χόρτα, κλαδιά, διάφορα 
υλικά, όπως και να λάβουν κάθε, 
κατά περίπτωση, μέτρο, για την 
αποφυγή πυρκαγιάς, κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο.

 

Με δεδομένο ότι πολλά οικόπεδα 
είναι εγκαταλελειμμένα και οι ιδι-
οκτήτες τους ζουν σε άλλες περι-

οχές της χώρας, αδιαφορώντας 
ή αδυνατώντας να αναλάβουν 
την ευθύνη απέναντι στο κοι-
νωνικό σύνολο, τη δημόσια 
υγεία και ασφάλεια, καλούνται 
οι πολίτες να συμμετάσχουν 
στην προσπάθεια του Δήμου, 
ενημερώνοντας τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του για οικόπεδα ή 
ακάλυπτους χώρους που χρή-
ζουν καθαρισμό

Για τον σκοπό αυτό, μπο-
ρούν να καλούν στο τηλέφωνο 
25410 28398 – υπεύθυνος Ιω-
άννης Παπαδόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι στην υπ’α-
ριθμ. 20/2022 Πυροσβεστι-
κή Διάταξη (ΦΕΚ 1301/τ.
Β΄/18.03.2022) αναγράφεται 
ρητά η υποχρέωση καθαρι-
σμού των οικοπέδων ως ακο-
λούθως

Οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρ-
πωτές και μισθωτές οικοπε-
δικών και λοιπών ακάλυπτων 
χώρων, εντός εγκεκριμένων 
ρυμοτομικών σχεδίων και οι-
κισμών, υποχρεούνται, μέχρι 
την 30η Απριλίου εκάστου 
έτους, να προβαίνουν σε κα-
θαρισμό των ιδιοκτησιών τους 
προς αποτροπή κινδύνου πρό-
κλησης πυρκαγιάς ή ταχείας 
επέκτασής της.

Ο καθαρισμός περιλαμβά-
νει:

α. Υλοτομία και απομάκρυνση 
των ξερών και σπασμένων δέ-
ντρων και κλαδιών, καθώς και 
των κλαδιών που βρίσκονται σε 
μικρή απόσταση από κτίσματα 
(τουλάχιστον 3μ.) δημιουργώ-
ντας κίνδυνο μετάδοσης της 
πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της 
καύσιμης φυτικής ύλης που 
βρίσκεται στην επιφάνεια του 

εδάφους, όπως ενδεικτικά 
το φυλλόστρωμα, τα ξερά 
χόρτα και τα κατακείμενα 
ξερά κλαδιά.
β. Κλάδεμα της κόμης των 
δέντρων από το έδαφος εξα-
σφαλίζοντας σε κάθε περί-
πτωση το ύψος της στηθιαίας 
διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) 
και το 50% της κόμης τους.

γ. Απομάκρυνση τυχόν άλ-
λων εγκαταλελειμμένων 
καυστών ή εκρήξιμων υλι-
κών ή αντικειμένων εντός 
των ως άνω χώρων.

δ. Συλλογή και απομάκρυν-
ση όλων των υπολειμμάτων 
καθαρισμού.

Σε περίπτωση μη συμμόρ-
φωσης των υπόχρεων, ο Δή-
μος θα προβαίνει στον κα-
θαρισμό των χώρων και θα 
εφαρμόζονται οι προβλεπό-
μενες κυρώσεις (άρθρο 94 
ν.3852/2010, Πυροσβεστι-
κή Διάταξη 20/2022, άρθρο 
433 Ποινικού Κώδικα).
Ο καθαρισμός των οικοπέ-
δων και των ακάλυπτων χώ-
ρων αποτελεί υποχρέωση 
όλων μας, βάσει νόμων και 
διατάξεων, αλλά πάνω απ’ 
όλα, αποτελεί ΠΡΑΞΗ ΕΥ-
ΘΥΝΗΣ απέναντι στο κοινω-
νικό σύνολο, το περιβάλλον 
και τους συμπολίτες μας.

Οφείλουμε να κρατήσουμε 
το Δήμο μας ασφαλή και 
καθαρό ώστε να μειώσουμε 
τις πιθανότητες εκδήλωσης 
πυρκαγιάς και των επιπτώ-
σεών της.

 
Ως Δήμος ευελπιστούμε 
στην καλή συνεργασία και 
στην άμεση ανταπόκριση 
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