Αττική:
Συμβολή
της
Περιφέρειας στην απομάκρυνση
των παράνομων διαφημιστικών
πινακίδων
Ηχηρό μήνυμα πως η Περιφέρεια Αττικής, στο σύνολο της έκτασης
και των 66 Δήμων της, θα αλλάξει πρόσωπο, με την επίδειξη
μηδενικής ανοχής στο συνεχιζόμενο φαινόμενο της παράνομης
ανάρτησης διαφημιστικών πινακίδων σε κεντρικούς οδικούς άξονες
του λεκανοπεδίου, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Αττικής Γ.
Πατούλης.
Με στόχο να μπει ένα τέλος στο απαράδεκτο φαινόμενο που εκτός
από την περιβαλλοντική ρύπανση που προκαλεί, απειλεί και την
ασφάλεια των οδηγών, ο κ. Πατούλης ανέλαβε την πρωτοβουλία να
συγκαλέσει σχετική σύσκεψη με τη συμμετοχή Δημάρχων που στα
διοικητικά όρια των Δήμων τους συμπεριλαμβάνονται κεντρικοί
οδικοί άξονες της Περιφέρειας , του Εκτελεστικού Γραμματέα της
Περιφέρειας Αττικής Γ. Σελίμη, του συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Σ. Κοκκινάκη, προϊσταμένων της
αρμόδιων Διευθύνσεων και υπηρεσιακών στελεχών της Περιφέρειας.
Ειδικότερα παρέστησαν οι Δήμαρχοι Μοσχάτου-Ταύρου Α. Ευθυμίου,
Αλίμου Α. Κονδύλης, Παπάγου-Χολαργού Η. Αποστολόπουλου,
Νίκαιας-Ρέντη Γ. Ιωακειμίδη, Αιγάλεω Ι. Γκίκας. Τον Δήμο
Αθηναίων εκπροσώπησε ο Διευθυντής της Δημοτικής Αστυνομίας Θ.
Τάτσης, τον Δήμο Καλλιθέας ο πρ. Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Σ.
Παπαδόπουλος, τον Δήμο Ν. Σμύρνης η πρ. Τμήματος Εσόδων Ε.
Γεωργαλά, τον Δήμο Π. Φαλήρου ο Αντιδήμαρχος Γ. Ασημακόπουλος,
τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ο Αντιδήμαρχος Λ. Τογρίδης και
ο Γ. Γραμματέας Α. Αντωνόπουλος, τον Δήμο Γλυφάδας η
Αντιδήμαρχος Α. Καφκά, τον Δήμο Αγ. Παρασκευής η Αντιδήμαρχος
Ε. Δάβαρη, τον Δήμο Καισαριανής η Αντιδήμαρχος Διοίκησης Μ.
Βούρλου και τον Δήμο Ηλιουπόλεως ο Αντιδήμαρχος Κ. Σεφτελής.

Επίσης η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος για τα θέματα των
τεχνικών έργων Ε. Κοσμίδη, ο εντεταλμένος περιφερειακός
σύμβουλος για θέματα χωρικού σχεδιασμού Θ. Κατσιγιάννης, ο
Διευθυντής Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Π. Βενετσάνος,
ο προϊστάμενος της νομικής υπηρεσίας Π. Δημητρόπουλος και ο
Προϊστάμενος Σηματοδότησης της Περιφέρειας Αττικής Π.
Καρυώτης.

«Θα φτάσουμε μέχρι και τον εισαγγελέα»
Ο κ. Πατούλης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια Αττικής έχει τη
βούληση να συνδράμει τους Δήμους στην προσπάθεια καταπολέμησης
του φαινομένου επισημαίνοντας: «Προτεραιότητα για εμάς είναι
να διατηρούμε το περιβάλλον καθαρό αλλά και να προστατεύουμε
τη ζωή των πολιτών, αποτρέποντας τροχαία ατυχήματα που μπορεί
να προκληθούν από τις παράνομες διαφημιστικές πινακίδες που
βρίσκονται στους δρόμους είτε γιατί αποσπούν την προσοχή των
οδηγών, είτε γιατί μπορεί να προκαλέσουν ατυχήματα από την
πτώση τους, εξαιτίας έκτακτων καιρικών φαινομένων» τόνισε και
πρόσθεσε χαρακτηριστικά: «Όποιος δεν συμμορφώνεται με τους
νόμους θα τον καταγγέλλουμε -φωτογραφίζοντας την παράβαση- και
θα πηγαίνει στον εισαγγελέα, ενώ θα επιβάλλονται και τα
προβλεπόμενα πρόστιμα. Όποιος θέλει να διαφημίζεται, να το
κάνει νόμιμα. Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να παίξει με τις
ζωές των πολιτών».

«Η Περιφέρεια Αττικής θα αναλάβει, όπου δεν
μπορούν οι Δήμοι, την απομάκρυνση πινακίδων από
εθνικές οδούς και μεγάλες λεωφόρους»
Σε αυτό το πλαίσιο κατά τη σύσκεψη αποφασίστηκε κατόπιν
σχετικής πρότασης του κ. Πατούλη, να αναλάβει η Περιφέρεια
Αττικής την απομάκρυνση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων
από εθνικές οδούς και κεντρικές λεωφόρους που είναι στα
διοικητικά της όρια και οι Δήμοι δεν έχουν τα απαιτούμενα μέσα
να παρέμβουν, συνδράμοντας το έργο των Δήμων. Παράλληλα όπως
ανέφερε ο Περιφερειάρχης θα υπάρξει συνδρομή προς τους Δήμους
όσον αφορά στη διαδικασία επιβολής των προστίμων.

Σε δηλώσεις του τόνισε: «Η σημερινή σύσκεψη με τους Δημάρχους
ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική. Όλοι μαζί συντονισμένα και με
στρατηγική θα συνεργαστούμε για να βάλουμε ένα τέλος στο
αδιέξοδο, που αμαυρώνει την εικόνα της Αττικής μας. Δεν θα
δείξουμε την παραμικρή ανοχή σε όσους επιμένουν σε παράνομες
ενέργειες, εις βάρος της ποιότητας ζωής και της ασφάλειας των
πολιτών».
Την ικανοποίηση τους για την πρωτοβουλία του κ. Πατούλη να
συνδράμει η Περιφέρεια Αττικής στο έργο των Δήμων για την
απομάκρυνση των παράνομων πινακίδων, εξέφρασαν σε δηλώσεις
τους οι Δήμαρχοι Νίκαιας-Ρέντη Γ. Ιωακειμίδης και Αιγάλεω Γ.
Γκίκας.

