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Κε ∆ήµαρχε, από καιρό έχουµε επισηµάνει, ότι η καθαριότητα της περιοχής µας, αντιµετωπίζει πολλαπλά και σοβαρά
προβλήµατα, τόσο όσον αφορά στην αποκοµιδή των απορριµµάτων και των υλικών ανακύκλωσης, όσο και στην καθαριότητα
των δρόµων και του δάσους της περιοχής µας.
Εν όψει της καλοκαιρινής και αντιπυρικής περιόδου που ξεκίνησε την 1.5.2011 και µετά από τις πολυήµερες
βροχοπτώσεις η αντιµετώπιση αυτής της κατάστασης, πρέπει να επισπευτεί µε σοβαρότητα και µε υπευθυνότητα!
Όσο είναι ακόµα νωρίς, σας προτείνουµε τις ακόλουθες άµεσες δράσεις:
1. Καθαρισµό εκατέρωθεν των οδών της περιοχής µας από απορρίµµατα, οικοδοµικά υλικά(µπάζα) και ξερά χόρτα.
2. Έγκαιρη και συστηµατική από αποκοµιδή των σκουπιδιών από τα απορριµµατοφόρα του ∆ήµου, ώστε να µην
παρατηρείται συσσώρευσή τους, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς µήνες, δεδοµένης της επικινδυνότητας υλικών, όπως το
γυαλί και το αλουµίνιο, δίπλα σε δασικές εκτάσεις κάτω από τις υψηλές θερµοκρασίες του καλοκαιριού. Επίσης όπου
υπάρχουν κάδοι σκουπιδιών, θα πρέπει να τοποθετηθούν και µπλε κάδοι ανακύκλωσης. Εκτός από την εξοικονόµηση
πόρων µέσω της ανακύκλωσης, ο όγκος και το κόστος διαχείρισης των σκουπιδιών περιορίζεται σηµαντικά.
3. Να τοποθετηθούν πινακίδες φιλικές στο περιβάλλον (ξύλινες) µε επισηµάνσεις στα κεντρικά σηµεία της περιοχής
µας, εισόδους και εξόδους, καθώς και στους ίδιους τους χώρους απόρριψης οικιακών απορριµµάτων και υλικών
ανακύκλωσης, οι οποίες θα πρέπει να προτρέπουν τον πολίτη να σέβεται το περιβάλλον και να επισηµαίνουν την
απαγόρευση κάθε είδους απόρριψης σκουπιδιών σε κοινόχρηστους χώρους.
Ενδεικτικά θα µπορούν να αναφέρουν ότι:
α. δεν επιτρέπεται η ρίψη σκουπιδιών, οικοδοµικών υλικών, εύφλεκτων αντικειµένων, κλαδιών κ.λ.π. έξω από
τους κάδους καθαριότητας: Κίνδυνος πυρκαγιάς.
β. Το περιβάλλον ανήκει σε όλους µας, σεβάσου το.
4. Να ενηµερώσει ο ∆ήµος τους κατοίκους µε επιστολή για το πότε και πού θα µπορούν να τοποθετούν µεγάλα
αντικείµενα προς αποκοµιδή, όπως παλαιές οικιακές συσκευές, κλαδιά από κήπους, συσκευασµένα µπάζα, κλπ.
(προτείνουµε είτε µεγάλους κάδους αποκοµιδής ή ορισµός συγκεκριµένων χώρων συγκέντρωσης τους), ώστε οι κάτοικοι
να γνωρίζουν ότι κάποια καθορισµένη µέρα την εβδοµάδα θα περνά το ειδικό αυτοκίνητο για να τα παραλάβει.
5. Να σταλεί επιστολή σε όλους τους κατοίκους για τον υποχρεωτικό καθαρισµό από ξερά χόρτα και κλαδιά της
ιδιοκτησίας τους, καθώς και των όµορων χώρων. Η µη συµµόρφωση να συνεπάγεται επίπληξη από τη δηµοτική αρχή και
σε σοβαρές περιπτώσεις πρόστιµο.
Κύριε ∆ήµαρχε, πιστεύουµε ότι οι ανησυχίες και οι προτάσεις µας, θα τύχουν ιδιαίτερης και σοβαρής αντιµετώπισης από
την πλευρά σας και θα βοηθήσουν και εσάς στο έργο σας και θα συµβάλουν στην προστασία του περιβάλλοντος µιας περιοχής
µε ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, από τις ελάχιστες περιοχές της Αττικής µε πράσινο που µας απέµειναν. Όσον αφορά την δική µας
συµµετοχή, σας διαβεβαιώνουµε ότι σαν σύλλογος και σαν κάτοικοι θα πρωτοστατήσουµε και θα βοηθήσουµε µε κάθε τρόπο
στην προσπάθεια σας αυτή.
Ευχαριστούµε εκ των προτέρων και είµαστε στη διάθεσή σας.
Για το ∆.Σ.
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