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Ενημέρωση για εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων
Από αρχές Μαρτίου συνεργεία του δήμου αποτελούμενα από εργάτες του δήμου, αιρετούς
και εθελοντές, πραγματοποιούν εκτεταμένες εργασίες κλάδευσης δέντρων σε κεντρικούς
δημοτικούς δρόμους (Άγιο Κήρυκο, Αγ. Παντελημωνα, Πανάγια) και συλλογής ογκωδών
απορριμμάτων από διάφορα σημεία της Δημοτικής ενότητας Αγίου Κηρύκου (Θέρμα –

«Μεταλλείο» - Πατέλα – Εκκλησία –Γυμνάσιο - Παραλιακή οδό Αγίου Κηρύκου – Λευκάδα –
Γλαρεδο-κουντουμα- Φάρο- κλπ). Απομακρύνοντας τουλάχιστον 7 φορτηγά απορριμμάτων ,

που ασυνείδητοι συμπολίτες μας είχαν πετάξει οπού τους βόλευε.
Ο δήμος Ικαρίας απευθύνει για μια ακόμα φορά έκκληση σε όλους του δημότες, για να
σταματήσει η ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων. Υπενθυμίζοντας ότι η συμβολή των
κατοίκων του νησιού στην καθαριότητα του έχει καθοριστική σημασία, δεν είναι προαιρετική
είναι και αναγκαία και απαραίτητη. Ευθύνη του δήμου είναι η οργάνωση του τρόπου
διαχείρισης, αυτό όμως χωρίς την συμβολή σας δεν μπορεί να είναι αποτελεσματικό.
Για μια ακόμα φορά ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία καθαριότητας έχει την δυνατότητα
να απομακρύνει τα ογκώδη απορρίμματα (εκτός από οικοδομικά υλικά και μπάζα) μόνο μια
φορά το μήνα.
Για μια ακόμα φορά παρακαλούμε να μην αποθέτετε ογκώδη απορρίμματα

χωρίς συνεννόηση με τον Δήμο Ικαρίας (Στα τηλ: 2275350401-2275350431).
Ο δήμος Ικαρίας δεν διαθέτει ελεγκτικό μηχανισμό (π.χ Δημοτική Αστυνομία) για την

επίβλεψη και την άμεση επιβολή κυρώσεων, ωστόσο κάνει γνωστό πως όσοι παραβάτες
ταυτοποιηθούν θα υποστούν τις συνέπειες που προβλέπει ο κανονισμός καθαριότητας.
Όσοι αντιληφθούν παράνομη απόθεση απορριμμάτων παρακαλούνται να ενημερώνουν άμεσα
τον Δήμο για τους παραβάτες των διατάξεων του κανονισμού καθαριότητας.
Τέλος ενημερώνουμε ότι την Τέταρτη 27 και την Πέμπτη 28/3/2019 συνεργείο του
δήμου θα συνεχίσει το κλάδεμα των δέντρων της παραλιακής οδού στην χερσαία ζώνη
του λιμανιού στον Άγιο Κήρυκο (Ευκάλυπτοι). Παρακαλούνται οι οδηγοί να μην
παρκάρουν στον συγκεκριμένο χώρο από το μεσημέρι της Τρίτης 26/3 και η Αστυνομία
και το λιμενικό να διευκολύνουν το συνεργείο στην εκτέλεση των εργασιών.
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