
1 

 

1 

 

                         

 

  
Μαραθώνας,  22/05/2020 
Αρ. Πρωτ. : 7606 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΟ: Αντιπεριφερειάρχθ Αττικισ                                        
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ  Κο Αυγερινό Ακανάςιο                                 
ΔΗΜΟ ΜΑΡΑΘΩΝΟ  Σαχ. Δ/νςθ : 17ο χλμ. Λ. Μαρακϊνοσ      
Δ/ΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ, ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ,  Σ.Κ. : 15351 Παλλινθ                          
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΠΡΑΙΝΟΤ &   Σθλ.: 213 2005122-24                                               
ΤΝΣΗΡΗΗ ΤΠΟΔΟΜΩΝ  Email:ant.anatolikis@patt.gov.gr    

Σαχ. Δ/νςθ:  Οινόθσ 6,    
Σαχ. Κωδ.: 19007 Μαρακϊνασ    
Σθλ.: +3022904-974   
Email: kathariotita@marathon.gr   
 
 
Θέμα: Απάντθςθ ςτο υπ. αρ.320289/20-05-2020 ζγγραφό ςασ  
 
Κφριε Αντιπεριφερειάρχθ, 
  
χετικά με το υπ. αρ. 320289/20-05-2020 ζγγραφό ςασ ςασ κάνουμε γνωςτό ότι ο 
Διμοσ μασ αδυνατεί να προςφζρει οποιαδιποτε υπθρεςία εκτόσ τθσ αποκομιδισ 
των απορριμμάτων και αυτό με πολφ δυςκολία λόγω τθσ ζλλειψθσ μθχανικοφ και 
ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
 
θμειωτζων δε από τουσ χιλιάδεσ επιςκζπτεσ που ςυρρζουν ςτον μοναδικό 
εναπομζνοντα πνεφμονα πραςίνου και ςτθν ωραιότερθ παραλία τθσ Αττικισ ο 
Διμοσ μασ δεν ζχει κανζνα ανταποδοτικό όφελοσ. Σα δε αββατοκφριακα 
χρειάηονται τουλάχιςτον (12) δϊδεκα απορριμματοφόρα για τθν αποκομιδι. Ακόμα 
θ αυκαίρετθ και ανεξζλεγκτθ είςοδοσ των αυτοκινιτων μζςα ςτο πευκοδάςοσ, όχι 
μόνο καταςτρζφει το ριηικό ςφςτθμα τθσ πευκοκουκουναριάσ και του ςχίνου αλλά 
εγκυμονεί κινδφνουσ ςε περίπτωςθ πυρκαγιάσ να εγκλωβιςτοφν χιλιάδεσ λουόμενοι 
και να ζχουμε ζνα νζο «ΜΑΣΙ». Σο ότι ακόμα δεν ζχει ςυμβεί το μοιραίο που όλοι 
απευχόμαςτε είναι θ κοντινότθτα τθσ κάλαςςασ, θ άμεςθ παρζμβαςθ τθσ 
πυροςβεςτικισ υπθρεςίασ, τθσ εκελοντικισ ομάδασ δαςοπυρόςβεςθσ του Διμου 
μασ και άλλων εκελοντικϊν ομάδων προςταςίασ και φφλαξθσ ςτισ (10) δζκα 
τουλάχιςτον φωτιζσ που ζχουν εκδθλωκεί τθν τελευταία διετία. 
 
Πρζπει δε να ςασ κάνουμε γνωςτό ακόμα ότι το ςπάνιο αυτό πευκοδάςοσ όπωσ 
προαναφζραμε ζχει γίνει απζραντοσ ςκουπιδότοποσ και θ αποκομιδι τουσ δεν είναι 
δυνατι από τα απορριμματοφόρα, παρά μόνο με ειδικά οχιματα 4x4 λόγω του 
αμμϊδουσ εδάφουσ. 
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Κφριε Αντιπεριφερειάρχθ, 
Για τουσ παραπάνω λόγουσ που ςασ ανζφερα το πρόβλθμα είναι ςφνκετο και πολφ 
ςοβαρό ενόψει μάλιςτα του καλοκαιριοφ και ο Διμοσ είναι πάντα αποδζκτθσ που 
ςθκϊνει το μεγαλφτερο βάροσ. Καλό κα ιταν και το προτείνουμε να γίνει άμεςα 
ςφςκεψθ με όλουσ τουσ αποδζκτεσ για τθ ςωτθρία του δάςουσ αλλιϊσ θ 
καταςτροφι του κα είναι γριγορθ.   
 

 
                    
                                                                             Με εκτίμθςθ, 

 
 
 
 
 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ              
ΔΙΚΣΤΩΝ & ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΣΗΣΑ 
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