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ΘΕΜΑ: Απάντηση σε “ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ”
ΣΧΕΤ: Η υπ΄αριθμ. πρωτ: 16/29-7-2018 ανοιχτή επιστολή του Εξωραϊστικού Συλλόγου 
Ανθούσας.

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου,

Απαντώντας στην υπ΄ αριθμ. πρωτ: 16/29-7-2018 (εισερχ.23757/30-7-2018) “ανοιχτή 
επιστολή” του Συλλόγου σας, κατανοώντας και συμμεριζόμενοι απολύτως τις εύλογες ανησυχίες 
σας, θα θέλαμε να ενημερώσουμε και να διαβεβαιώσουμε τόσο εσάς και τα μέλη σας, όσο και το 
σύνολο των δημοτών και κατοίκων της πόλης μας, για τα παρακάτω:

α) Ο Δήμος μας προβαίνει καθημερινά στην περισυλλογή προϊόντων κλαδέματος και αποψίλωσης 
ώστε οι κοινόχρηστοι χώροι ( δρόμοι, πεζοδρόμια, πλατείες κ.λ.π.) να διατηρούνται καθαροί.
Η προσπάθεια αυτή δυστυχώς αντιμετωπίζει τη δυσχέρεια ότι αρκετοί ή και σχεδόν όλοι όσοι 
προβαίνουν σε κλαδέματα ή αποψιλώσεις να το κάνουν εντελώς απρογραμμάτιστα σε καθημερινή 
βάση (ακόμη και Σαββατοκύριακο) με αποτέλεσμα να εντοπίζουμε ή να ενημερωνόμαστε αρκετά 
αργότερα για το γεγονός ώστε να παρέμβουμε.
Με αφορμή αυτή την επιστολή, παρακαλούμε τόσο εσάς και τα μέλη σας, αλλά και όσους 
συμπολίτες μας λάβουν γνώση αυτής, να προγραμματίζουν τους καθαρισμούς των ακινήτων 
τους σε συνεννόηση με το Δήμο στο τηλέφωνο 210-6662148 ώστε να φροντίζουμε για την άμεση 
αποκομιδή τους.
Περαιτέρω, επί του ιδίου θέματος, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι το ΕΜΑΚ της Φυλής όπου 
εναποθέτουμε για επεξεργασία τα σχετικά προϊόντα, παραμένει κλειστό από 28/7/18 έως 5/8/18 για 
λόγους συντήρησης των εγκαταστάσεών του.
Όπως γίνεται κατανοητό, το γεγονός αυτό εμποδίζει την περισυλλογή σε αυτό το χρονικό διάστημα 
και για αυτό παρακαλούμε μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, να γίνει προσπάθεια ώστε να μην 
απορρίπτονται ανεξέλεγκτα προϊόντα αποψίλωσης και κλαδεμάτων στους Κοινόχρηστους χώρους.

β) Ο Δήμος μας, όπως και κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προγραμμάτισε έγκαιρα το έργο της 
αποψίλωσης όλων ανεξαιρέτως των κοινοχρήστων και δημόσιων χώρων σε ολόκληρη την επικράτειά
του.
Αν και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό έχει υποπέσει στην αντίληψή σας, παρά ταύτα, σας ενημερώνουμε 
και δια της παρούσης προς απάντηση της επιστολής σας, ότι ο Δήμος έχει προβεί έγκαιρα και έχει 
ήδη ολοκληρώσει από τις αρχές του προηγούμενου μήνα (Ιουλίου) την αποψίλωση και στην 
Ανθούσα στο σύνολό της εντός σχεδίου και της εκτός περιοχής και όχι μόνο στις ελάχιστες εκτάσεις 
(οικόπεδα) που κατέχει στη μικρή εντός σχεδίου έκταση των 125 στρεμμάτων που αναφέρετε στην 
επιστολή σας.



γ) Πέραν των ανωτέρω ο Δήμος μας, στο πλαίσιο λήψης μέτρων πρόληψης και καταστολής των 
πυρκαγιών έχει ήδη ολοκληρώσει από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου τις διαδικασίες  
λειτουργίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας τόσο ως προς τη στελέχωσή της σε ανθρώπινο 
δυναμικό ( μόνιμο και εποχικό προσωπικό), όσο και σε αναγκαίο μηχανολογικό εξοπλισμό.

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι:
1)  Λειτουργούν σε μόνιμη καθημερινή βάση πυροφυλάκια σε καίρια υψηλά σημεία του 

Δήμου, δύο εκ των οποίων στην Ανθούσα, και γίνονται  καθημερινά συνεχείς περιπολίες 
και κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και καθ΄ όλη τη διάρκεια της νύχτας σε όλη την 
επικράτεια του Δήμου, τόσο από Δασοπυροσβεστικό όχημα του Δήμου, όσο και από 
όχημα του ΣΠΑΠ του οποίου είμαστε μέλος.

2) Όλος ο μηχανοκίνητος εξοπλισμός του Δήμου (υδροφόρα, πυροσβεστικά οχήματα κ.λ.π) 
είναι σε πλήρη λειτουργία και ετοιμότητα και έχουν ήδη παρέμβει αποτελεσματικά σε 
διάφορες μικρές εστίες φωτιάς που έχουν συμβεί μέχρι τώρα.

Ωσαύτως και τα συστήματα αποθήκευσης και προμήθειας νερού (δεξαμενές νερού, μεταξύ των 
οποίων και δύο των 60 m2 εκάστη με δυνατότητα προμήθειας ελικοπτέρων, και πυροσβεστικοί 
κρουνοί) είναι ελεγμένα, σε πλήρη λειτουργία με σχετική ενημέρωση και της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας.

3) Συνεργαζόμαστε άριστα και αποδοτικά με τον Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης 
Πεντελικού ( ΣΠΑΠ) του οποίου είμαστε μέλος τόσο για την πρόληψη των πυρκαγιών, 
όσο και για την άμεση παρέμβαση όταν χρειασθεί.

4) Για τον συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανισμού πρόληψης και 
καταστολής δασικών πυρκαγιών έχει συγκληθεί και έχει συνεδριάσει το Τοπικό 
Συντονιστικό Όργανο  υπό την προεδρία του Δημάρχου Παλλήνης και με συμμετοχή των 
Διοικητών του 12ου Πυροσβεστικού Σταθμού Παλλήνης, του Α.Τ. Παλλήνης, 
εκπροσώπου του Δασάρχη Πεντέλης, του Προέδρου του ΣΠΑΠ και του αρμοδίου 
Αντιδημάρχου και στελεχών της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας.

Ακόμη, για την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των κατοίκων μας, έχουμε αναρτήσει στην 
ιστοσελίδα του Δήμου, τα μηνύματα της Ανεξάρτητης Αρχής Πολιτικής Προστασίας.

δ) Στο βαθμό που υπάρχουν μέλη σας που επιθυμούν εθελοντικά να συμμετάσχουν σε ομάδες 
πολιτικής προστασίας, είμαστε έτοιμοι να τις εντάξουμε στις ήδη υπάρχουσες ομάδες εθελοντών, 
ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε σχετικά με το θέμα αυτό, με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο κ. 
Αλέξανδρο Πυργιώτη στο τηλέφωνο: 6982448989. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πληροφόρηση ή διευκρίνιση.
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