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Αφίδνες, 22 Φεβρουαρίου 2012
Πρός:

ΣΥΛΛΟΓΟ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Από:

ΓΕΙΤΟΝΕΣ Ο.Ε. Ι.Ε.Π.Υ.Α.

Θέµα:

Πρόταση για την προστασία της περιοχής

Αγαπητοί Οικιστές
Σε συνέχεια των τελευταίων προφορικών και τηλεφωνικών συζητήσεων
που είχαµε το τελευταίο διάστηµα σας παρουσιάζουµε παρακάτω τις
προτάσεις µας για την ασφαλή φύλαξη της περιοχής.
Πρόταση Α ( 50€ / ανά µήνα ανεξαρτήτως αριθµού οικιστών)
• Συνεχής 8ωρη παρουσία αυτοκινήτου-Φύλακα
• Ευέλικτο 8ωρο που σηµαίνει διαφορετικές ώρες εκκίνησης της
Φύλαξης (24:00-08:00 ή 23:00-07:00 ή 22:00-06:00 κτλ)
• Άµεση επέµβαση σε περίπτωση Συναγερµού
• Ο Φύλακας θα διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία που
επιβάλει η φύλαξη (φάρο στην οροφή του αυτοκινήτου µε τα
εµβλήµατα των «ΓΕΙΤΟΝΩΝ», κινητό τηλέφωνο, φακούς για τον
έλεγχο των Οικιών, VHF για την επικοινωνία του µε τον σταθµό
βάση κτλ)
Πρόταση Β ( 40€ / ανά µήνα µε συµµετοχή όλων των κατοίκων)
• Συνεχής 24ωρη παρουσία αυτοκινήτου-Φύλακα
• Έξτρα παρουσία κι ∆ΕΥΤΕΡΟΥ αυτοκινήτου κατά την διάρκεια της
νυχτερινής περιπόλου
• Άµεση επέµβαση σε περίπτωση Συναγερµού των αυτοκινήτων
• Ο Φύλακας θα διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία που
επιβάλει η φύλαξη (φάρο στην οροφή του αυτοκινήτου µε τα
εµβλήµατα των «ΓΕΙΤΟΝΩΝ», κινητό τηλέφωνο, φακούς για τον
έλεγχο των Οικιών, VHF για την επικοινωνία του µε τον σταθµό
βάση κτλ)
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Πρόταση Γ ( 35€ / ανά µήνα µε συµµετοχή όλων των κατοίκων)
• Συνεχής 24ωρη παρουσία αυτοκινήτου-Φύλακα
• Άµεση επέµβαση σε περίπτωση Συναγερµού
• Ο Φύλακας θα διαθέτει όλα εκείνα τα απαραίτητα εργαλεία που
επιβάλει η φύλαξη (φάρο στην οροφή του αυτοκινήτου µε τα
εµβλήµατα των «ΓΕΙΤΟΝΩΝ», κινητό τηλέφωνο, φακούς για τον
έλεγχο των Οικιών, VHF για την επικοινωνία του µε τον σταθµό
βάση κτλ)
Όπως έχουµε ήδη συζητήσει πρέπει να βρεθεί µία λύση στην ειδοποίηση
των οικιών κατά την διάρκεια συναγερµού ώστε να µπορούµε από την
µεριά µας να κάνουµε ΑΜΕΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ και να δώσει το κέντρο τις
σωστές πληροφορίες στον φύλακα ή στους φύλακες
Βρισκόµαστε στην διάθεσή σας για οποιεσδήποτε ερωτήσεις και
διευκρινήσεις.
Με εκτίµηση,
Τσακιρίδης Αφεντούλης

Τσακιρίδης Βαγγέλης
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