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Ξεκίνησε ξανά στις αρχές Φεβρουαρίου η περισυλλογή εγκαταλελειμμένων αυτοκινήτων
στο Δήμο Ν. Σμύρνης. Σύμφωνα με πρόσφατη ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου από το
Δήμαρχο κ. Κουτελάκη, η περισυλλογή είχε σταματήσει από τον Οκτώβριο λόγω κορεσμού
των αποθηκευτικών χώρων της συνεργαζόμενης με το Δήμο μας εταιρίας ανακύκλωσης
αυτοκινήτων. Το πρόβλημα προκάλεσε το μέτρο της απόσυρσης αυτοκινήτων, αλλά και η
αύξηση των τελών κυκλοφορίας που αύξησαν θεαματικά τα προς ανακύκλωση οχήματα και
μπλόκαραν τις ιδιωτικές αλλά και τις δημόσιες αρμόδιες εταιρίες....
Η περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο μας ξεκίνησε ξανά. Την πρώτη
εβδομάδα του μήνα μαζεύτηκαν 9 αυτοκίνητα, ενώ στις 16/2 έχει προγραμματιστεί η
περισυλλογή άλλων 9 αυτοκινήτων.
«Δυστυχώς, είμαστε σε ομηρία των εταιριών ανακύκλωσης, με τις οποίες κάθε Δήμος
υποχρεούται σύμφωνα με το νόμο να συνεργάζεται... Μετά από 4 μήνες στασιμότητας, που
όξυναν το πρόβλημα, η περισυλλογή ξεκίνησε ξανά. Ελπίζουμε ότι οι νέοι αργοί, αλλά
σταθεροί, ρυθμοί περισυλλογής οχημάτων θα μπορέσουν να αυξηθούν σύντομα και να
ελευθερώσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα τις πολύτιμες θέσεις παρκαρίσματος που
καταλαμβάνουν...» ανέφερε σχετικά ο Δήμαρχος κ. Κουτελάκης. Ο Προϊστάμενος της
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας η οποία είναι υπεύθυνη για τα εγκαταλελειμμένα
αυτοκίνητα σχολιάζοντας το θέμα μας ανέφερε «Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2009, πριν
ανακοινωθούν τα μέτρα για τις αποσύρσεις οχημάτων, το πρόβλημα των
εγκαταλελειμμένων ήταν ελεγχόμενο. Τους 9 πρώτους μήνες του 2009 είχαμε στείλει για
ανακύκλωση 80 αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες και απέμειναν μόνο 5-6 που δεν είχαν
αποσυρθεί. Υπήρχαν επίσης 90 περίπου οχήματα με πινακίδες των οποίων η διαδικασία δεν
είχε ακόμα οριστικοποιηθεί. Μετά το μέτρο της απόσυρσης, αλλά και αργότερα της
αύξησης των τελών που οδήγησε σε ακινησία πολλά αυτοκίνητα, οι υπηρεσίες του Δήμου σε
συνεργασία με τη Δημ. Αστυνομία και τις καταγγελίες των δημοτών έχει καταγράψει 90-100
νέα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα χωρίς πινακίδες. Αμέσως μόλις επιτράπηκε ξανά η
απόσυρση αυτοκινήτων, ο Δήμος ξεκίνησε τη διαδικασία περισυλλογής. Προτεραιότητα
δίνουμε στα οχήματα που βρίσκονται στην χειρότερη κατάσταση και αποτελούν εστίες
μόλυνσης.» τόνισε ο
κ.
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Μάντζιος
και συμπλήρωσε «Ζητάμε την κατανόηση αλλά και τη συνεργασία των δημοτών στο έργο
αυτό. Όλοι οι δημότες μπορούν να ενημερώνουν άμεσα τη Δημ. Αστυνομία για οποιοδήποτε
εγκαταλελειμμένο όχημα υποπέσει στην αντίληψή τους στο τηλέφωνο
210 9409954
...»
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