Τι
είπε
ο
Ανδρέας
Βασιλόπουλος για την παράταση
μίσθωσης της “βόμβας” με τα
καμένα στην Α΄ Είσοδο του
Ν.Βουτζά
Τι είπε ο Ανδρέας Βασιλόπουλος για την παράταση μίσθωσης της
“βόμβας” με τα καμένα στην Α΄ Είσοδο του Ν. Βουτζά.

Εκτενώς συζητήθηκε στη συνεδρίαση του πρόσφατου Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου την Τρίτη 16/07/2019,
το θέμα παράτασης ενοικίασης του χώρου προσωρινής εναπόθεσης &
επεξεργασίας των καμένων της πυρκαγιάς της 23ης Ιουλίου 2018
(οικόπεδο στην Α΄είσοδο του Ν. Βουτζά).

Ο επικεφαλής της Δύναμης Ανάπτυξης, Ανδρέας Βασιλόπουλος,
ανέφερε ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση απέναντι στους
οικοπεδούχους να παρατείνει τη μίσθωση, διαφορετικά οι
ιδιοκτήτες θα απαιτήσουν τα μισθώματα δικαστικά. Ήταν όμως
σαφής ότι η παράταση πρέπει να είναι 2 μήνες και όχι 6, για να
δώσουμε ένα μήνυμα στο Υπουργείο να πιέσει τους εργολάβους να
απομακρύνουν τα καμένα από το οικόπεδο.

Απαντώντας μάλιστα και στην τοποθέτηση της προέδρου του
συλλόγου του Ν. Βουτζά, κας Κροκίδη, αναγνώρισε ως βασικό
κίνδυνο
το
ενδεχόμενο
ανάφλεξης,
αναφέροντας
χαρακτηριστικά «Όταν μισθώσαμε το οικόπεδο ήταν χειμώνας, τώρα
που αποφασίζουμε για την παράταση είναι μέσα καλοκαιριού και
εάν έρθει ένας καύσωνας με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών

είναι πολύ πιθανό να έχουμε αυτανάφλεξη».

Για το θέμα της υγείας των κατοίκων είπε ότι η ομάδα του δεν
έχει κάνει πρόσφατες μετρήσεις μικροσωματιδίων, όμως εκτιμά
ότι τα αναπνεύσιμα PM2,5 μικροσωματίδια θα είναι πολύ κάτω από
το όριο.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, πρότεινε να απαιτήσουμε ως
Δήμος να δημιουργηθεί περιμετρική ζώνη ασφαλείας, να αυξηθεί η
πυροσβεστική δύναμη εντός του οικοπέδου, να μισθωθεί και
δεύτερο οικόπεδο στη Νέα Μάκρη για εναπόθεση, να σταλεί
εξώδικο στο αρμόδιο Υπουργείο αναφέροντας ότι έχει
επανειλημμένα αθετήσει την αρχική συμφωνία απομάκρυνσης και
θέτει σε καθημερινό κίνδυνο τους κατοίκους της περιοχής μας.

Κατά την ψηφοφορία, ο Ανδρέας Βασιλόπουλος ήταν ο μόνος
δημοτικός σύμβουλος που καταψήφισε την παράταση της μίσθωσης,
τονίζοντας ότι διαφωνεί με την 6μηνη παράταση και ζητώντας η
παράταση να είναι μόνο για 2 μήνες.
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