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ΠΡΟ ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ
ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΑΙΑ ΧΟΡΣΙΑΣΗ
κ. Γεώργιο Μπαμπαράτςα, Αντιδήμαρχο

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ:
α) κ. Ιγνάτιο Καΰτεζίδη, Δήμαρχο & Πρβεδρο Επιτροπήσ Ποιβτητασ Ζωήσ Δήμου
Πυλαίασ – Χορτιάτη
β) Μέλη Δημοτικογ υμβουλίου
γ) κ. Δανιήλ Σουφέγγη, Πρβεδρο Σοπικογ υμβουλίου Πυλαίασ
δ) Μέλη Σοπικογ υμβουλίου Πυλαίασ

Κωνςταντινουπολίτικα Πυλαίασ, 20/7/2016
Αρ.Πρωτ.: 272

Αξιβτιμε κ. Αντιδήμαρχε,
Με την απβ 31/5/2016 ζητήςαμε να προβείτε ςτον καθαριςμβ των κενών
οικοπέδων εντβσ του υνοικιςμογ, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνοσ
πυρκαγιών.
γμφωνα με το νβμο 3852/2010 «Πρβγραμμα Καλλικράτησ» Άρθρο 94 παρ.
26 και την Πυροςβεςτική Διάταξη Αρ. 4/2012-Άρθρο 1, προβλέπεται η υποχρέωςη
των ιδιοκτητών να προβαίνουν ςε τακτικβ καθαριςμβ, καθώσ και η υποχρέωςη
αυτεπάγγελτου καθαριςμογ απβ τουσ Δήμουσ, ςε περίπτωςη μη ςυμμβρφωςησ
των υπβχρεων. Προβλέπεται επίςησ η επιβολή προςτίμου ςε βάροσ εκείνων που

δεν ςυμμορφώνονται καθώσ και η υποβολή μήνυςησ για το αδίκημα του άρθρου
433ΠΚ.
Παρακαλογμε να μασ γνωςτοποιήςετε τισ ενέργειεσ που έχει κάνει η
Αντιδημαρχία ςχετικά με τα οικβπεδα που περιλαμβανβταν ςτην επιςτολή μασ,
ήτοι τα κάτωθι:
Α) περικλειβμενα απβ τισ οδογσ Βάρναλη – Παπανικολάου – Μενάνδρου – Παλαμά
Β) πάρκο οδογ Ιπποκράτουσ (απβ την οδβ υμεωνίδη έωσ την οδβ Κάλβου)
Γ) πγρου Λογη & εφέρη
Δ) Βυζαντίου & Θεοφίλου
Ε) εφέρη & Βοςπβρου
Ιδιαίτερα δε για το υπβ Α) θεωρογμε βτι η ςυγγενική ςασ ςχέςη με τουσ
ιδιοκτήτεσ – διεκδικητέσ ςε ένα απβ αυτά, βπωσ είχατε ο ίδιοσ δηλώςει ςτο
Δημοτικβ υμβογλιο, δεν θα εμποδίςει τον καθαριςμβ του, έςτω τώρα που
έχουμε φτάςει ήδη ςτα μέςα καλοκαιριογ. Πολγ δε περιςςβτερο που ςτον
γειτνιάζοντα πεζβδρομο παίζουν καθημερινά παιδιά, είχε δε ξεςπάςει πυρκαγιά
περί τα μέςα του περαςμένου Μααου.
Ευχαριςτογμε για την κατανβηςη και για τη ςυνεργαςία.

Με εκτίμηςη,

Σο δ.ς. του ΚΚ
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