Από μεθαύριο Δευτέρα 30/7/18 τίθεται σε Εφαρμογή ο Κανονισμός
Καθαριότητας με επιβολή προστίμων για τους παραβάτες.
Αγαπητοί συνδημότες,
Ο μήνας που διανύουμε είναι ένας μήνας πολύ δύσκολος για όλους τους
Δήμους της Αττικής όσο αφορά την αποκομιδή απορριμμάτων κι
εξωοικιακών αποβλήτων εξαιτίας του ρήγματος που δημιουργήθηκε στις
αρχές του μήνα στο χώρο εναπόθεσης των απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ
ΦΥΛΗΣ.
Μια απλή έρευνα στο διαδίκτυο θα επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές:
«Πνίγονται 66 δήμοι στην Αττική από τα σκουπίδια, καθώς για δεύτερη
εβδομάδα παραμένει κλειστός ο ΧΥΤΑ της Φυλής και τα
απορριμματοφόρα έχουν σταματήσει τις αποκομιδές», αναφέρει η
iefimerida.
http://www.iefimerida.gr/news/424906/i-athina-pnigetai-sta-skoypidiakindynos-gia-ti-dimosia-ygeia-eikones-vinteo
Σχετικά είναι και τα άρθρα του site της αυτοδιοίκησης.
https://www.aftodioikisi.gr/tag/xita-filis/
Κύρια αιτία του ρήγματος του σκουπιδόλοφου, για το οποίο κανείς δεν
μπορεί να προβλέψει πότε θα αποκατασταθεί, είναι η εναπόθεση
σύμμεικτων δηλ. οικιακά απορρίμματα ανακατεμένα με εξωοικιακά
στερεά απόβλητα και κλαδιά.
Αποτέλεσμα αυτού είναι ο υπεύθυνος φορέας υποδοχής και διαχείρισης
της Αττικής (ΕΔΣΝΑ) να προβεί στην οριστική απαγόρευση εναπόθεσης
εξωοικιακών και κλαδιών με συνέπεια την αδυναμία αποκομιδής των από
τα απορριμματοφόρα.
Όσο αφορά την αποκομιδή των οικιακών απορριμμάτων δεν θα υπάρξει
βασικό πρόβλημα για το Δήμο μας. Εκεί που θα υπάρξει και ήδη
δημιουργήθηκε μεγάλο πρόβλημα είναι η αποκομιδή των κάθε λογής
εξωοικιακών και κλαδιών που εναποθέτονται σε όποιο σημείο βολεύει
εκείνους που τα πετούνε.
Αγαπητοί μου συνδημότες,
Η καθαριότητα του νησιού δεν είναι μόνο θέμα των Υπηρεσιών του
Δήμου οι οποίες κάτω από αντίξοες συνθήκες καταβάλουν τεράστια
προσπάθεια για το σκοπό αυτό.
Εάν οι κάτοικοι δεν συνδράμουν το έργο του Δήμου, τότε η εικόνα θα
είναι αυτή που βλέπετε και χειρότερη. θα πρέπει όλοι μας να αλλάξουμε
την μέχρι τώρα πρακτική και συμπεριφορά μας η οποία δεν περιποιεί
τιμή σε κανέναν.

Αυτό ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι ο Δήμος μας δεν
ασχολήθηκε ποτέ σοβαρά με την καθαριότητα και ήταν ο μοναδικός
Δήμος της Ελλάδας που δεν είχε καν Κανονισμό Καθαριότητας. Ο
καθένας πίστευε και ίσως πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα να πετάει ό,τι και
όπου θέλει με αντίστοιχη υποχρέωση των Υπαλλήλων του Δήμου ως
«χαμάληδες» να τα μαζεύουν. ΜΕΓΑ ΣΦΑΛΜΑ.
Παρά τις λυσσαλέες αντιδράσεις της μείζονος αντιπολίτευσης που
πολεμάει με νύχια και με δόντια οτιδήποτε σωστό και καλό γίνεται για
τον τόπο μας, η σημερινή Δημοτική Αρχή για πρώτη φορά από
συστάσεως Δήμου τόλμησε κι έφτιαξε Κανονισμό ο οποίος ως
κανονιστική πράξη έχει ισχύ νόμου (Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
117/24-6-2015) και συγχρόνως εκπόνησε και “Τοπικό Σχέδιο
Διαχείρισης Απορριμμάτων” το οποίο έγινε αποδεκτό κι ενσωματώθηκε
στο Γενικό Στρατηγικό Σχέδιο του ΕΔΣΝΑ.
Ο κανονισμός αυτός προβλέπει τις υποχρεώσεις τόσο του Δήμου όσο και
των κατοίκων, φιλοξενουμένων και επισκεπτών αλλά και τις κυρώσεις
όσων αδιαφορούν και μολύνουν δια των πράξεων τους το περιβάλλον.
(Για ενημέρωσή σας μπορείτε να επισκεφθείτε το site του
Δήμου http://www.salamina.gr/ και συγκεκριμένα στο πεδίο “Χρήσιμοι
Σύνδεσμοι” πατώντας το “Ανακοινώσεις Δ/σης ΚαθαριότηταςΠεριβάλλοντος – Πρασίνου”.)
Η αλήθεια είναι ότι από το 2015 που ψηφίστηκε ο Κανονισμός
αποφύγαμε να μπούμε στην διαδικασία επιβολής κυρώσεων λόγω της
οικονομικής κρίσης που μαστίζει τα νοικοκυριά αλλά και διότι παρά την
οικονομική δυσπραγία του Δήμου τα καταφέρναμε να διατηρούμε σε
ικανοποιητικό βαθμό καθαρό το νησί.
Δόθηκε όμως έτσι ένα αρκετά μεγάλο διάστημα χάριτος για εξοικείωση
και αλλαγή συμπεριφοράς αλλά δυστυχώς ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι η
εικόνα που εμφανίζεται είναι απαράδεκτη κι εγκυμονεί σοβαρούς
κινδύνους.
Η ως άνω αναφερόμενη πρόσφατη απαγόρευση της ΕΔΣΝΑ, δεν
επιτρέπει άλλη ανοχή εκ μέρους μας και προκειμένου να προστατευτεί το
περιβάλλον και η δημόσια υγεία η Δήμαρχος έδωσε εντολή στην
Υπηρεσία Καθαριότητας να εφαρμόσει πάραυτα τον Κανονισμό.
Κοντολογίς, θα ισχύουν τα παρακάτω:
 Οι σακούλες των οικιακών απορριμμάτων θα τοποθετούνται μέσα
στους πράσινους κάδους.
 Τα ανακυκλώσιμα μέσα στους μπλε κάδους. Καμία σακούλα δεν
θα τοποθετείται έξω απ΄αυτούς.







Σε περίπτωση που για τον α΄ ή β΄ λόγο οι κάδοι είναι γεμάτοι, ο
μεταφέρων έχει την υποχρέωση να ψάξει για άλλον ελεύθερο
κάδο, κι αν δεν βρει να κρατήσει στο σπίτι του τη σακούλα μέχρι
να βρεθεί χώρος.
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ η εναπόθεση κλαδιών και
εξωοικιακών στερεών αποβλήτων (στρώματα, έπιπλα, είδη
υγιεινής, συσκευές, μπάζα κλπ) μέσα ή έξω από τους κάδους
απορριμμάτων, στα πεζοδρόμια, δρόμους, κοινόχρηστους χώρους
ή το πέταγμα αυτών σε αφύλαχτα οικόπεδα και χωράφια, όλα θα
κρατιώνται εντός της ιδιοκτησίας. Οποιος θελήσει να απαλλαγεί
από αυτά, θα παίρνει σε ώρες εργασίας τηλέφωνο στο Δήμο
(2132027300), θα δίνει τα στοιχεία επικοινωνίας του και το είδος,
όγκο των εξωοικιακών κι όταν και όποτε μπορέσει ο Δήμος να τα
πάρει, θα ειδοποιεί τον ενδιαφερόμενο.
Ειδικά για τα κλαδιά και τα χορτάρια (τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για προσάναμα στο μπάρμπικιου) δύναται να
καούν εκτός της αντιπυρικής περιόδου (1/5 – 31/10). Σε περίπτωση
που δεν συμβεί αυτό, τότε τα μεν χορτάρια θα πρέπει να μπουν σε
σακούλες, τα δε κλαδιά θα πρέπει να τεμαχιστούν, και σε μικρές
ποσότητες να δεθούν και να κρατηθούν εντός της ιδιοκτησίας,
μέχρι να μπορέσει ο Δήμος να τα πάρει.

Πρέπει να τονιστεί ότι ο Δήμος (όπως και κανένας Δήμος της χώρας) δεν
είναι υποχρεωμένος να περισυλλέξει κλαδιά και εξωοικιακά. Την
επιμέλεια για τη διάθεση τους την έχει αποκλειστικά ο ιδιοκτήτης ο
οποίος φέρει και την ευθύνη της ρύπανσης του περιβάλλοντος και τυχόν
άλλων απευκταίων γεγονότων σε περίπτωση που εναποθετηθούν εκτός
ιδιοκτησίας του, κατά παράβαση του Κανονισμού.
Ενημερώνουμε το κοινό ότι από την ερχόμενη Δευτέρα 30 Ιουλίου θα
τεθεί σε πλήρη και αυστηρή εφαρμογή ο Κανονισμός κι όποιος
συλληφθεί ή διαπιστωθεί να παραβιάζει τις διατάξεις του Κανονισμού,
θα του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις μαζί με πρόστιμο.
Ευελπιστούμε ότι όλοι μας θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα της
εφαρμογής του νόμου και του Κανονισμού και ότι δεν θα βρεθούμε στη
δυσάρεστη θέση να επιβληθούν πρόστιμα για κάτι που είναι αυτονόητο
κι άπτεται της ποιότητας της ίδιας της ζωής μας.
Τέλος φέρουμε σε γνώση του κοινού ότι δυστυχώς υπάρχει μία
αρρωστημένη ομάδα συνανθρώπων μας που στρατολογούν επί χρήμασι
αναξιοπαθούντες για να αδειάζουν νύκτα τους κάδους στους δρόμους της

Πόλης και να καταστρέφουν τους κάδους στην περιφέρεια πετώντας τα
στο γκρεμό ή στη θάλασσα (Αγ.Νικόλαο, ΔΕΗ Χαλιώτη, Ηλιακτή κλπ)
Ως δημοτική αρχή και η Δήμαρχος προσωπικά έχουν προσφύγει στην
αστυνομία και στα αρμόδια όργανα.
Καλούμε όλους τους συνδημότες μας να επαγρυπνούν και σε περίπτωση
κρούσματος να προσπαθήσουν να νουθετήσουν τους παραβάτες ή να
συλλέξουν αποδεικτικά στοιχεία της παραβατικότητας των και να τα
αποστείλουν στο Δήμο.
Ο Δήμος αν και δεν έχει καμία ευθύνη για τους σωρούς των κλαδιών κι
εξωοικιακών που έχουν σχηματιστεί, σε συνεργασία με Περιφέρεια και
ΕΔΣΝΑ καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης στο θέμα
που έχει προκύψει και πιστεύουμε εντός των προσεχών εβδομάδων να
έχουν συλλεχθεί και να καθαρίσει το τοπίο μια για πάντα.
Πρέπει να κατανοήσουμε όλοι ότι η εφαρμογή του Κανονισμού
αποβλέπει στην διασφάλιση της δημόσιας υγείας και την προστασία του
δικού μας περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζούμε κι ανατρέφουμε τα
παιδιά μας και οφείλουμε όλοι να το προστατεύουμε ως κόρη οφθαλμού.
Σαλαμίνα 28/7/2018
Γραφείο Δημάρχου Σαλαμίνας

