ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΕΑΑΣ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ
Βενιζέλου 60, ΞΑΝΘΗ,67100.Τηλέφωνο/FAX:25410-25425
e-mail: eaasxanthis@gmail.com
Ιστοσελίδα : www.eaasxanthis.gr
Ξάνθη 2 Oκτ.2014
Αριθ. Πρωτοκ. 888
ΘΕΜΑ :ΑΙΤΗΣΗ, για Έγκριση Τοποθέτησης Ιστού 18μ και Μεγάλης ΣΗΜΑΙΑΣ ( 7Χ10)
στο Υψ. ΑΥΓΟ Ξάνθης)ΣΧΕΤ : α. ΦΕΚ 731 / Β/ 30-8-1979
β. Ν.3028 / 2002 ( άρθρα 12 και 13).
γ. Αρ.Πρωτ.24788 / ΥΠΑ / Δνση Αερολιμένων Τμήμα χαρτών και
Εμποδίων
δ. Αριθ.Πρωτ.11 Αυγ.2014/ ΛΑ΄ Εφορεία Προϊστορικών Αρχαιοτήτων
ε. Αριθ. Πρωτ. 807 / 20 Αυγ.2014 / ΕΑΑΣ Ξάνθης
στ. Έκθεση 2 Οκτ. 2014 / Τεχνικό Γραφείο Αριστείδη ΣΙΓΓΛΙΔΗ
Το Παράρτημα της ΕΑΑΣ Ν. Ξάνθης (ΝΠΔΔ) και οι ‘’ Φίλοι της Σημαίας της
Ξάνθης’’, ύστερα από την κοινή αναγνώριση που πραγματοποιήθηκε στις 10 Σεπ.2014, με
τους αρχαιολόγους που ορίστηκαν από τις δικές σας Υπηρεσίες, σε υλοποίηση του (ε)
σχετικού, σας αποστέλλουμε την, παρούσα αίτηση, καθώς και τα στοιχεία που
καθορίζονται στο ( δ) όμοιο και σας παρακαλούμε, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, (β)
σχετικό, για την έγκριση της «Τοποθέτησης Μεταλλικού Ιστού ύψους 18μ στη κορυφή
του υψώματος ‘’ Αυγό’’», που υπέρκειται της πόλης της Ξάνθης, με σκοπό να αναρτηθεί
μεγάλη(*) Ελληνική Σημαία διαστάσεων(7Χ10μ), για να είναι ευκρινώς ορατή από την
Ξάνθη.
1.

2.
Τεχνικά στοιχεία και άλλες εδαφικές λεπτομέρειες, όπως στα συνημμένα
(Τεχνική Έκθεση, Τοπογραφικό και Φωτογραφίες).
3.
Συμπληρωματικά, στα στοιχεία του Τοπογραφικού και της Τεχνικής Έκθεσης,
θέτουμε υπόψη των Υπηρεσιών σας, ως ενισχυτικά στοιχεία στην αιτούμενη έγκριση , τα
ακόλουθα :
α. Το μοναδικό υπάρχον συμπαγές και διασωζόμενο τμήμα του ‘’Φρουριακού
Περίβολου’’ του συγκεκριμένου αρχαιολογικού χώρου, (α/α: 8 του ΦΕΚ), που διατρέχει
τις ΒΔ παρυφές του υψώματος, δεν είναι ορατό από την κορυφή, καθόσον αυτό βρίσκεται
σε απόλυτο ύψος 25,33μ χαμηλότερα από την κορυφή, ενώ απέχει από 150,0μ ( στο δυτικό
άκρο) μέχρι και 82,0 ( στο ανατολικό άκρο) και συνεπώς ουδόλως επηρεάζεται από την
τοποθέτηση του νέου ιστού (18μ) της σημαίας.
./.

β.
Στην κορυφή δεν υπάρχει άλλο
αρχαιολογικό εύρημα, όπως φαίνεται στις συνημμένες
θραύσματα διαφόρων κεραμικών, που περισυνέλεξαν,
(10Σεπ.’14), οι 2 αρχαιολόγοι και ενός νομίσματος
αρχαιοφύλακας, δεν βρέθηκαν στο σημείο τοποθέτησης
απαιτεί επιφάνεια ΜΟΝΟ ένα (1) τ.μ.

συμπαγές και κτισμένο,
φωτογραφίες. Τα μεμονωμένα
στην κοινή μας αναγνώριση
που βρήκε συμπτωματικά ο
του ιστού, που σημειωτέον,

γ.
Η τοποθέτηση και ύπαρξη του Εθνικού Συμβόλου της Πατρίδας μας,
ακόμα και στο εσωτερικό των Αρχαιολογικών Χώρων, κυρίως σε υπερυψωμένα ΦρούριαΚάστρα και άλλα Μνημεία, είναι η επικρατούσα κατάσταση, που καταδεικνύει
,προβάλλει και τιμά το χώρο (π.χ. ΑΚΡΟΠΟΛΗ, ΜΥΣΤΡΑΣ, ΛΙΝΔΟΣ, ΠΑΛΑΜΗΔΙ,
κ.ά.).Επιπροσθέτως στην υπό εξέταση περίπτωση μας, στην κορυφή του υψώματος
ΑΥΓΟ Ξάνθης, η επιλεγείσα θέση της Σημαίας, δεν επηρεάζει τον αρχαιολογικό χώρο, δεν
αντίκειται κατά μείζονα λόγο, στο πνεύμα του Ν3028/2002, αφού ο χώρος βρίσκεται
ΕΚΤΟΣ κατοικημένης περιοχής και αυτονόητα πληροί τις απαραίτητες προβλέψεις για
την έγκριση, σύμφωνα με την υφισταμένη νομοθεσία. ( άρθρα 12 και 13).
δ.
Πρόκειται απλά για την αντικατάσταση του υφισταμένου (από
πολλών δεκαετιών) των μικρών διαστάσεων Ιστού και Σημαίας, στην κορυφή του
υψώματος στην ίδια θέση ( Συντεταγμένες: Χ: 572262,088 και Ψ: 4555410,715), χωρίς να
γίνεται καμία άλλη υπέργεια κατασκευή. Επειδή ο νέος ιστός είναι μεγαλύτερος σε
ύψος, που αυξάνει το ανάγλυφο του εδάφους στο συγκεκριμένο σημείο, ενημερώθηκε και
ζητήθηκε η γνωμάτευση από την αρμόδια Διεύθυνση της ΥΠΑ, η οποία και εγκρίθηκε
με το (γ) σχετικό, ενώ διαθέτει και την προβλεπόμενη ‘’αντικεραυνική προστασία’’ και ‘’φάρο
σήμανσης’’.
ε.
Στην έκταση του ίδιου αρχαιολογικού χώρου , σε χαμηλότερο
υψόμετρο και σε μεγαλύτερη απόσταση από τη θέση της Σημαίας, εξάλλου υπάρχουν
αρκετές ημιμόνιμες κατασκευές, από ασκούμενη επαγγελματική δραστηριότητα ( μαντριά,
κλπ), που επιπλέον είναι και ορατές από τον υπάρχοντα ‘’ Φρουριακό Περίβολο’’ στις ΒΔ
παρυφές του υψ. ‘’ Αυγό’’.
ε.
Η ανταπόκριση και η χρηματική συνδρομή των Φορέων αλλά και
της Τοπικής ( και όχι μόνο) Κοινωνίας, υπήρξε χαρακτηριστικά έντονη, μαζική και
ενθουσιώδης, αρχής γενομένης από την Ιερά Μητρόπολη Ξάνθης και Περιθεωρίου, Φορείς,
Επιμελητήρια, Συλλόγους- Ενώσεις, τον Δήμαρχο Ξάνθης αλλά και 168 απλούς Πολίτες και
επαγγελματίες της Ξάνθης, αλλά και του συνόλου σχεδόν των κατοίκων, που αγκάλιασαν την
ιδέα και περιμένουν εναγωνίως, την τοποθέτηση της μεγάλης (*).Ελληνικής Σημαίας
(διαστάσεων 7 Χ 10 μ), στην προαναφερθείσα .θέση, για να είναι πάντα ευκρινώς ορατή
τουλάχιστον, από την Πλατεία της Ξάνθης, που απέχει απόσταση 2,3 χλμ.

4.
Ύστερα από τα παραπάνω, παρακαλούμε για την κατά προτεραιότητα
έγκριση της αίτησης, που προαπαιτείται , προκειμένου να ζητήσουμε από το ΓΕΣ, τη
διάθεση του απαραίτητου μεταφορικού ελικοπτέρου,(αφού αποτελεί το μοναδικό μέσο
μεταφοράς υλικών και μέσων κατασκευής), για την έναρξη των εργασιών, πριν την έναρξη
της επικείμενης χειμερινής περίοδου.
Για το ΤΣ / Παράρτημα ΕΑΑΣ Ξάνθης

Υποστράτηγος ε.α Γεώργιος Γεωργιάδης
Πρόεδρος ΤΣ ΕΑΑΣ Ξάνθης
( κινητό:6937100 910).
Σημείωση
*. Οι διαστάσεις του ιστού και της μεγάλης σημαίας (7Χ10), είναι στις αναλογίες τους, σύμφωνα με το σχετικό
νόμο περί της Ελληνικής Σημαίας ( N.851/1978).

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
“1”: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ .
“2” . ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ
‘’3’’.ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΥΠΑ/ Δνση Αεροπορικών Χαρτών και Εμποδίων.
‘’4’’. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Αποδέκτες για ενέργεια
- ΛΑ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΩΝ & ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ,
(Ταχ. Δνση: Αρχαιολογικό Μουσείο Αβδήρων Ν. Ξάνθης, ΤΚ 670 61)
- 15η ΕΒΑ, Σωκράτους 11, Κομοτηνή.
Αποδέκτες για Πληροφορία
ΓΕΣ / ΕΓΑ
Δ’ΣΣ
ΕΑΑΣ/ Παράρτημα Ν. Ξάνθης.

