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Κάτοικοι του ∆ήµου Γλυφάδας κατήγγειλαν αδράνεια της ∆ιοίκησης σχετικά µε
παράνοµη

εγκατάσταση

και

λειτουργία

κεραιών

κινητής

τηλεφωνίας

και

διαφηµιστικών πινακίδων σε ταράτσα ακινήτου στη Λ. Βουλιαγµένης. Οι πολίτες
είχαν απευθυνθεί επανειληµµένως στη ∆ιεύθυνση Πολεοδοµίας του ∆ήµου
Γλυφάδας, αρχικά το 2007, όταν διαπίστωσαν την εγκατάσταση τριών κεραιών και
στη συνέχεια το 2008 µετά την εγκατάσταση άλλων δύο κεραιών, καθώς και δύο
µεγάλων φωτιζόµενων διαφηµιστικών πινακίδων. Η υπηρεσία σε ορισµένες από τις
αιτήσεις δεν απάντησε, ενώ για κάποιες προέβη σε διενέργεια αυτοψιών, σε έκδοση
πρακτικού κατεδάφισης µίας κεραίας και σε καθορισµό ηµεροµηνίας κατεδάφισης για
κάποιες από τις υπόλοιπες κεραίες.
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε καταρχήν έγγραφη και αναλυτική ενηµέρωση για
την υπόθεση. Η ∆/νση Πολεοδοµίας στο απαντητικό έγγραφό της προς την Αρχή,
ανέφερε µεταξύ άλλων, ότι επειδή δεν διαθέτει εξειδικευµένο συνεργείο κατεδάφισης
κεραιών, χρησιµοποιεί τα έγγραφα καθορισµού ηµεροµηνίας κατεδάφισης ως µέσο
πίεσης προς τις εταιρίες, ώστε να προβούν οι ίδιες σε αποµάκρυνση των κεραιών.
Ο νόµος προβλέπει τη δυνατότητα αρωγής άλλων υπηρεσιών στη συγκρότηση του
κατάλληλου συνεργείου ή της σύναψης ειδικής εργολαβίας για το σκοπό αυτό (π.δ.
267/1998, ΦΕΚ 195Α΄, άρθρο 6 παρ. 1 & 2) .
Η Αρχή ζήτησε από τη ∆/νση Πολεοδοµίας την ενεργοποίηση της δυνατότητας
αυτής, επισηµαίνοντας ότι απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφηµιστικών πινακίδων σε
οροφές κτιρίων (αρ. 11 παρ. 10 ν. 2946/2001).
Μετά την παρέµβασή του, ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε εγγράφως από τη
∆/νση Πολεοδοµίας του ∆ήµου Γλυφάδας για την αποµάκρυνση από τις εταιρίες
όλων

των

παράνοµων

εγκαταστάσεων,

τόσο

των

κεραιών

διαφηµιστικών πινακίδων από την ταράτσα του εν λόγω ακινήτου.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο:
Τµήµα Επικοινωνίας
Τζαβάρα Καλιρρόη τηλ.210 7289610 κιν. 6979448887
Παπαγεωργοπούλου ∆ηµητρία τηλ.210 7289604 κιν. 6979362413
Παραγυιός Πέτρος τηλ 210 7289625 κιν. 6977366424
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