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Φάρσαλα, 19 Απριλίου 2016
Αρ. Πρωτ. 494
Προς
Επιχειρήσεις Φαρσάλων
οδών Λαμίας - Ν. Κουκουφλή

Θέμα: Απομάκρυνση των κάδων απορριμμάτων
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά τη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία
του συλλόγου στις 31 Μαρτίου 2016 σχετικά με το θέμα της απομάκρυνσης των κάδων
στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στα σημεία των αναμονών στάθμευσης των
οχημάτων που βρίσκονται επί της οδού Λαμίας (από Β’ Συντάγματος Ιππικού έως και
Λαρίσης), προβήκαμε σε συνάντηση με το Δήμαρχο Φαρσάλων για τη συζήτηση του
θέματος.
Σας ενημερώνουμε ότι από την Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου 2016, οι κάδοι απορριμμάτων θα έχουν απομακρυνθεί από τα σημεία της ανωτέρου οδού.
Για τη καλύτερη εξυπηρέτηση όλων σας προτείνουμε τις παρακάτω λύσεις:
1.

Απόθεση των σκουπιδιών μπροστά από τα καταστήματά σας επί των ανωτέρω
οδών στις 8.00 πμ ώρα διέλευσης του απορριμματοφόρου, και μόνο τότε. Σας
γνωρίζουμε πως το απορριμματοφόρο των κοινών σκουπιδιών θα περνάει καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή στις 8:00 το πρωί και το απορριμματοφόρο
της ανακύκλωσης θα περνά Δευτέρα – Τετάρτη - Παρασκευή την ίδια ώρα.

2.

Μεταφορά με δικά σας μέσα στους κάδους που θα μεταφερθούν στο δρόμο ανάμεσα στο παρκινγκ του Δήμου και της Λαϊκής αγοράς (αλσύλλιο επί της οδού
Λαρίσης – απέναντι από το Δασαρχείο).
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Επίσης, θα πρέπει τα άδεια χαρτοκιβώτια πριν πεταχτούν, να είναι διπλωμένα.
Στόχος της ενέργειας αυτής είναι η καλαισθησία της πόλης, η αποφυγή κινδύνων
από μικρόβια που προκαλούνται από τα σκουπίδια ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες
καθώς και ελεύθερος χώρος στάθμευσης στα σημεία που βρίσκονται οι κάδοι.
Θα παρακαλούσαμε την συνεργασία και βοήθειά σας διότι η ενέργεια αυτή θα ξεκινήσει να λειτουργεί πιλοτικά από την οδό Λαμίας και αν έχει θετικά αποτελέσματα, θα
επεκταθεί και σε άλλες κεντρικές οδούς.
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε μια πόλη όμορφη , καθαρή και λειτουργική.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας και βρισκόμαστε πάντοτε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ. του Εμπορικού Επιχειρηματικού Συλλόγου
Επαρχίας Φαρσάλων
Ο Πρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Πιτσάβας Γεώργιος

Τσούλης Ιωάννης
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