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Υπ όψη:
Κ. Νικ. Σkανδαλή
Κ. Δlov~ Ρούτση
~

~AξιόTlμol κύριοι,

Διανύοντας τον τριακοστό, έβδομο χρόνο της επιτυχημένης πορείας ~ τους τα
«Αισχύλεια» ι που διοργανώνει ο Δήμος Ελευσίνας, θα ανοίξουν και φέτος τις πύλες τους σrις
26

Αυγούστου και θα μας συντροφεύουν μέχρι τα μέσα του Οκτώβρη, δίνοντας φJ~ ζωή και

χρώμα στις νύχτες μας, γιορτάζοντας και τιμώvrqς τον πολιτισμό/ προβάλλοντας r;~ηv πόλη
Ο'

μας.
\\

Οι φετινές εκδηλώσεις των Αισχυλείων,

που θα πραγματοποιηθούν

στον !ρvενεργό
;;

βιομηχανικό χώρο του Παλαιού Ελαιουργείου, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που .ξψίνησε το
2004 από το Δήμο για την προβολή και ανάδειξη ανενεργών βlομηχανικών;1 κτιρίων,

περιλαμβάνουν

ένα

πλούσιο

και

πολυδιάστατο

καλλιτεχνικό

πρόγραμμα

(βεατρικές

παραστάσεις, μουσικές συναυλίες, εικαστικά δρώμενα, ημερίδες, προβολή ντOKιμαντέ~, κλπ).
Προκειμένου να υλοποιηθούν οι εK~ηλώσεlς
λειτουργίας των παραστάσεων,

παρακαλούμε να προβείτε σε διακοπή της λειτουργίας του

εργοστασίου σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας εσωκλείουμε
Εκτιμώντας ιδιαίτερα την
ευελπιστούμε σε μία

προσφορά σας

καλή συνεργασία.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Με εκτίμησηl

..

Η

και στα πλαίσια των όρο/ν καλής

~

..

:~

στα πoλΙTισrΙKά δρώμενατης πρλης μας
~

μ

:~w
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ

Ελευσίνα 28ί9/20~.. 2
..., ,,..;)~;)~
Αρ.πρωτ.: ~~..J..,
11'0

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

+-

Τμήμα Περι~άλ/ονΤQς, Ανακύκλωσης και Πολιτικής
Προστασίας

Πληρ.: Αν. Χρηστίδης
Τηλ.: 2105537223-248
Faχ:2105537269

e-mail:grper@eIefsina.gr
ΠΡΟΣ:

ΕΛ.ΠΕ.

Υπόψη
•

Κ. Νικ. Σκαvδαλή

•

κ. Διον. Ρούτση

ΘΕΜΑ:

«Οχλήσεις από τη λειτουργία των ΕΛ.ΠΕ. (Ελευσίνας)}).

ΣΧΕΤ.:

ΈΥΥραΦό μας με αρ. πρωτ. 196CJ4 /22-8-2012.

Αξιότιμοι κύριοι,

Όπως μας έχετε ενημερώσει, οι νέες εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ. Ελευσίνας (μετά τις εργασίες
εκσυγχρονισμού - επεκτάσεων) βρίσκονται στο στάδιο εκκίνησης και δόκιμαστικής λειτουργίας.

Κατανοούμε ότι στο στάδιο αυτό είναι δυνατόν να υπάρχουν κάποιες δυσλειτουργίες και συνεπώς
οχλήσεις.

Όμως τον τελευταίο καιρό γινόμαστε δέκτες πολλών τηλεΦωνικών καταγγελιών από συμπολίτες
μας· για έντονες οχλήσεις οΦειλόμενες στη λειτουργία των εγκαταστάσεών σας. Κυρίως οι
....-.,.

καταγγελίες αΦορούν έντονη δυσοσμία αλ/ά και έντονη δραστηριότητα του πυρσού (μεγάλο ύψος

Φλόγας). Παράλληλα οι δημότες εκφράζουν τις εύλογες ανησυχίες τους για ενδεχόμενα προβλήματα
και κατά την μελ/ονπκή κανονική λειτουργία των εγκαταστάσεών σας.

Παρακαλούμε να λάβετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι οχλήσεις κατά
το μεταβατικό στάδιο λειτουργίας των εγκαταστάσεών σας αλλά Φυσικά και κατά την επικείμενη
κανονική λειτουργία.
Με Εκτίμηση,
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ΕΜΗΝΙΚΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤίΙΚΗΣ

Δ~IMOΣ

Ελευ.σίνα

ΕΛΕΥΙΙΝΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. πρωτ.

11-09-2012

21088

Πληρ.: Ιωαν. Αλμπάνη
Τηλ.:

2105537302

Fax: 2105537254
Email:grdim@elefsina.gr
ΠΡΟΣ ΕΛΠΕ Α.Ε.

Υπόψη Κ. Διον. Ρούτση

Κύριοι,

Με 9Χετlκό έγγραφό μας από 22-08-2012 (αρ. πρωτ. 19604/22-8-2012),

επισημάναμε

την ανάγκη για τη λήψη όλων των απαΙΤΟ,.ύμενων μέτρων στις:-εγκaταοτάσεις σας προκειμένου
να μην διαταραχθεί η πορεία των εκδηλώσεων «Αισχύλεια
Δήμο μας από

26-08-2012

και θα διαρκέσουν έως την

2012»

που πραγματοποιούνται στο

14-10-2012.

Παρά ταύτα, μέχρι σήμερα, έχουν σημειωθεί αρκετά περιστατικά εκπομπών καπνού και
εμφάνισης έvrονης δραστηριότητας στον πυρσό (φλόγα αρκετού ύψους) , με εντονότερο αυτό της

6

ης

Σεπτεμβρίου

2012,

τα οποία γίνονται αντιληπτά με δυσαρέσκεια

από τους

επισκέπτες των εκδηλώσεων (πολλοί εκ των οποίων είναι κάτοικοι όλης της Απικής) αλλά και
των κατοίκων του Δήμου, μας. Τα περιστατικά αυτά ι για τα οποία έχουμε δεχθεί πολλές
προφορικές καταγγελίες, δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά και ανησυχία για τη μελλοντική

λειτουργία της όλης δραστηριότητάς σας.
Εκτιμώντας την μέχρι σήμερα καλόπιστη και γόνιμη συνεργασία μας, ευελπιστούμε ότι

θα αντιμετωπίσετε τα σχετικά προβλήματα, ώοτε να μην παρουσιασθούν ξανά παρόμοια
περιστατικά στην περιοχή.
Με εκτίμηση,

EI\ΛΙ-.~NIKH

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

NOfνιOΣ ΑΠΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ

Ελευσίνα

ΕΛΕΥΙΙΝΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Αρ. πρωτ.

19-12-2012
Ε.Π. 63

Πληρ.: ΙωαΥ. Αλμπάνη

:2105537302
Fax: 2105537254

Τηλ.

EmaiI :grdim@elefsina.gr
Προς ΕΛ.ΠΕ.

Υπόψη κοu Δ. Ρούτση

~EMA: «Οχλήσεις από τη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεωνστην Ελευσίνα».
Κύριοι,

~~

'Τον τελευταίο καιρό· παρατηρούνται και ταυτόχρονα γινόμαστε αποδέκτες
καθημερινά,

πολλών

καταγγελιών

από

συμπολίτες

μας

για

έντονες

f

οχλήσεις

οφειλόμενες στη λειτουργία των νέων εγκαταστάσεων της εταιρείας σας στην
Ελευσίνα.

Παρά το γεγονός ότι

η νέα

μονάδά τέθηκε σε καθεστώς δοκιμαστ{κής

λειτουργίας από τετραμήνου, εξακολουθούν να παρατηρούνται προβλήματα που
αφορούν κυρίως σε έντονη δυσοσμία αλλά και σε μεγάλου ύψους φλ~γa στους
πuρσοUς.
ι Exovτας ως κύριο γνώμονα τις καλύτερες συνθήκες .διαβίωσης των πολιτών

,

μας

και

το

ανθρώπινο

πρόσωπο

της

πόλης

μας

παρακολουθούμε

την

όλη

δραστηριότητα, και θα συνεχίσουμε με αμείωτο ενδιαφέρον, προκειμένου να ληφθούν
όλα τα απalτοUμεva μέσα που διασφαλίζουν τις β,ιώσιμες συνθήκες ζωής στο Δήμο
μας.

Στα. πλαίσια πληρέστερης ενημέρωσής μας και αντίστοιχης ενημέρωσης των

δημοτών μας, προτιθέμεθα στις αρχές του νέου έτους σε ειδική συνεδρίαση του
Δημοτικού Συμβουλίου να σας καλέσουμε προκειμένου να μας ενημερώσετε για την
όλη

δραστηριότητα

και τα

ελαχιστοποιούνται οι οχλήσεις.
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μέτρα

που

λαμβάνονται

από

μέρους σας ώσrε να

