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Πεντέλη 22/02/2021.
Προς:

1. Αντιδήμαρχο Τεχνικών
Υπηρεσιών κ. Παλαιοδήμο

Κοιν:

Δήμαρχο Πεντέλης κα Δήμητρα
Κεχαγιά

2. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ.
Ηλιόπουλο
Καλαμβόκη, 2 Μελίσσια

Θέμα: Χωματουργικές εργασίες στον προοριζόμενο για ΣΜΑ χώρ,ο στο Κοιμητήριο
Μελισσίων.

Αξιότιμoι Κύριοι,
Τις τελευταίες ημέρες έχει επιταχυνθεί ανησυχητικά η επίχωση του χώρου που προορίζετε
για ΣΜΑ, δίπλα στο Κοιμητήριο Μελισσίων. Η διάστρωση των επιχώσεων είναι αναμενόμενο
ότι θα επεκτείνει τον χώρο προς την παραρεμάτια περιοχή του Βαθυρέματος και πολύ
πιθανόν οι επιχώσεις να παρασυρθούν στην κοίτη, ενδεχόμενο για το οποίο δεν έχει ληφθεί
κανένα προστατευτικό μέτρο.
Διαπιστώνουμε επίσης, επιτόπου του έργου δεν υπάρχει επιβλέπων μηχανικός της τεχνικής
σας υπηρεσίας για παροχή οδηγιών στους εμπλεκόμενους και διευκρινήσεων στο κοινό.
Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να μας ενημερώσετε άμεσα:
•
•
•

Αν οι εργασίες εκτελούνται εν γνώσει και με εντολή των αρμόδιων υπηρεσιών του
Δήμου Πεντέλης.
Αν υπάρχει ανάθεση σε συγκεκριμένο επώνυμο και υπεύθυνο εργολήπτη για τις
ανωτέρω εργασίες, είτε με διαγωνιστική διαδικασία είτε με ανάθεση.
Αν υπάρχει εγκεκριμένη μελέτη για την συγκεκριμένη εργασία και επιβλέπων
τεχνικός.

Σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσουμε στις άμεσα προβλεπόμενες από το θεσμικό
πλαίσιο «περί εκτέλεσης δημοσίων έργων» νομικές διαδικασίες, είτε ενάντια της
Δημόσιας Αρχής η οποία δεν περιφρουρεί ή δεν επιβλέπει χωματουργικές εργασίες σε
χώρο της, είτε για παράνομη απόθεση και διάστρωση προϊόντων εκσκαφής από τους
ιδιοκτήτες των φορτηγών με αριθμούς κυκλοφορίας ΙΤΒ 6079 και ΚΧΑ 5973 και
προωθητήρα γαιών ο οποίος παρανόμως δεν φέρει αριθμό κυκλοφορίας και διακριτικά
στοιχεία. Υπενθυμιζουμε ότι το φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΧΑ 5973, εναπόθετε
προϊόντα εκσκαφής στον ίδιο χώρο και στις 30/01/2021.
Οι Πρόεδροι των Συλλόγων,
1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Δ.ΠΕΝΤΕΛΗΣ - «Η Πεντέλη μας», ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΣΟΒΙΤΣΑΣ, τηλ. 693
704 8499,e-mail: kkosobits@gmail.com
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