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Καλούμε ηοσς ιδιοκηήηες οικοπέδωμ μα ζσμεργαζηούμ
για ηο καλύηερο δσμαηό αποηέλεζμα
Σηα πιαίζηα εκεμένςζεξ ηςκ δεμμηώκ ημο Δήμξρ Ικαοίαπ με δεδμμέκμ όηη ε
ακηηπονηθή πενίμδμξ δηανθεί από ηεκ 1ε Μάε μέπνη ηεκ 31ε Οθηώβνε θάζε έημοξ,
ποξκύπηει η αμάγκη ηηπ απξσίλτζηπ και ηξρ καθαοιζμξύ ητμ δημόζιτμ και
ιδιτηικώμ ςώοτμ, για ηημ ποξθύλανη ητμ καηξίκτμ και ητμ πεοιξρζιακώμ ηξρπ
ζηξιςείτμ, από κιμδύμξρπ ποόκληζηπ προκαγιώμ, πένακ ημο πνμθακμύξ ιόγμο ηεξ
θαιήξ εηθόκαξ ηςκ μηθηζμώκ.
Η οπμπνέςζε ημο Κνάημοξ γηα πνόιερε θηκδύκςκ από πονθαγηέξ θαζώξ θαη
ανμμδηόηεηεξ ποναζθάιεηαξ θαη πονόζβεζεξ έςει μεηαθεοθεί ζηξρπ Δήμξρπ ςτοίπ
μα ζρμξδεύξμηαι από μεηαθξοά αμηίζηξιςτμ πόοτμ και ποξζλήσετμ
ποξζτπικξύ.
Ιδηαίηενα ηώνα πμο μη δεμμηηθέξ οπενεζίεξ, με ειάπηζημ πνμζςπηθό ιόγς ηεξ
ζοκεπηδόμεκεξ μκεμμκηαθήξ απαγόνεοζεξ πνμζιήρεςκ, με πμιύ δοζθμιία
πνμζπαζμύκ κα θαιύρμοκ ημ ζύκμιμ ηςκ ακαγθώκ (πλαηείεπ, ζςξλικά ζργκοξηήμαηα,
δοόμξρπ, δαζύλλια), είμαι αμάγκη μα ζρμβάλξρμε όλξι ζηημ ποξζπάθεια αρηή ηηπ
ποόλησηπ παοαγόμητμ εκδήλτζηπ προκαγιώμ .
Η απμρίιςζε θαη μ θαζανηζμόξ από εύθιεθηα οιηθά, βιάζηεζε θ.ι.π. ηςκ
μηθμπέδςκ, απξηελεί ρπξςοέτζη και ερθύμη ητμ ιδιξκηηηώμ ηξρπ.
Γη αοηό θαιμύμε όιμοξ ημοξ ηδημθηήηεξ μηθμπέδςκ κα ζοκενγαζημύκ με ηηξ ανμόδηεξ
οπενεζίεξ μαξ γηα κα έπμομε ημ θαιύηενμ δοκαηό απμηέιεζμα θαη κα απμθεοπζμύκ
ηα πνόζηημα πμο επηβάιεη μ «Καλλικράηης» ζημοξ ηδημθηήηεξ θαζώξ θαη δεηήμαηα
μεκύζεςκ από ζπεηηθμύξ κόμμοξ.

ΠΡΟΟΥΗ ΚΤΡΙΑ ΣΑ ΕΞΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΣΡΕΦΟΤΜΕ ΣΗΝ ΕΚΔΗΛΩΗ ΠΤΡΚΑΓΙΑ

 Μεκ θαίηε ζθμοπίδηα ή λενά πόνηα θαη θιαδηά θαηά ηεκ δηάνθεηα ηςκ ζενηκώκ
μεκώκ θαη ηδηαίηενα όηακ πκέμοκ ηζπονμί άκεμμη. Απαγξοερηική πεοίξδξπ 1η
Μάη μέςοι ηημ 31η Οκηώβοη.
 Μεκ ακάβεηε ημοξ ζενηκμύξ μήκεξ οπαίζνηεξ ρεζηανηέξ ζηα δάζε ή ζε πώνμοξ πμο
οπάνπμοκ λενά πόνηα.
 Απμθύγεηε ηηξ οπαίζνηεξ ενγαζίεξ πμο εκδέπεηαη κα πνμθαιέζμοκ πονθαγηά
(ξνργξμξκξλλήζειπ, ςοήζη ηοξςξύ ή άλλξρ εογαλείξρ πξρ δημιξρογεί ζπιμθήοεπ).
 Μεκ πεηάηε πμηέ ακαμμέκα ηζηγάνα όηακ βνίζθεζζε ζε οπαίζνημοξ πώνμοξ ή έλς
από ημ αοημθίκεημ εκώ είζηε ζε θίκεζε.
 Μεκ αθήκεηε ζθμοπίδηα ζημ δάζμξ. Θα οπάνλεη θίκδοκμξ ακάθιελεξ , ιόγς ηςκ
ορειώκ ζενμμθναζηώκ
 Σεβαζηείηε ηα απαγμνεοηηθά πνόζβαζεξ ζε δαζηθέξ πενημπέξ ζε πενηόδμοξ
ορειμύ θίκδοκμο
 Καζανίζηε ηηξ ηδημθηεζίεξ ζαξ από ηεκ βιάζηεζε πμο ζα γίκμοκ λενά πμνηάνηα
ημοξ ζενηκμύξ μήκεξ θαη από ζςνμύξ θιαδηώκ θαη άιιςκ εύθιεθηςκ οιηθώκ.
 Εθόζμκ ακηηιεθηείηε πονθαγηά θαιέζηε αμέζςξ ηεκ Πονμζβεζηηθή Υπενεζία ζημ
ηειέθςκμ 199 θαη δώζηε ζαθείξ πιενμθμνίεξ γηα ημ ζεμείμ όπμο βιέπεηε ηεκ
πονθαγηά.
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