Διατηρούμε
την Πάρο
καθαρή

Φίλες & Φίλοι,
Ακολουθεί ένας δωδεκάλογος ενεργειών που θα μας
βοηθήσει να διατηρήσουμε το νησί που αγαπάμε καθαρό:
⊲

ΠΡΟΣΕΧΩ ΤΗΝ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ

1. Αποφεύγουμε να πετάμε τις γόπες των τσιγάρων στο πεζοδρόμιο, στο δρόμο ή στην άμμο.
2. Διατηρούμε καθαρά και ασπρισμένα τα πλακόστρωτα μπροστά από τα σπίτια και τις επιχειρήσεις μας.
3. Διατηρούμε καθαρό το οικόπεδό μας και το αποψιλώνουμε, πριν την θερινή περίοδο, για να περιορίσουμε
το ενδεχόμενο πυρκαγιάς.
⊲

ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ ΣΩΣΤΑ

4. Συσκευάζουμε τα απορρίμματα σε βιοδασπώμενους σάκους και τους τοποθετούμε μέσα στον κάδο.
5. Τοποθετούμε τα σκουπίδια μόνο μέσα στους κάδους και αποφεύγουμε να τα κρεμάμε σε δέντρα, κολώνες
και μπροστά από ξένες ιδιοκτησίες.
6. Τα μπάζα και τα άλλα αδρανή υλικά των οικοδομικών εργασιών τα μεταφέρουμε με δική μας ευθύνη στο
Κέντρο Ανακύκλωσης Αδρανών Υλικών, που βρίσκεται στον Άγιο Βλάσση (Αρχίλοχος).
7. Τις μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές καθώς και τις μπαταρίες τις απορρίπτουμε στους ειδικούς
κάδους που υπάρχουν σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και στα Κ.Ε.Π.
⊲

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

8. Βρίσκουμε οικολογικούς τρόπους να επικοινωνούμε τα μηνύματα που θέλουμε στην τοπική κοινωνία και
στους επισκέπτες. Αποφεύγουμε να τοποθετούμε αφίσες και αεροπανό σε δέντρα ή στις κολώνες της Δ.Ε.Η. και
του Ο.Τ.Ε. Επίσης, θυμόμαστε πάντα ότι τα φέιγ-βολάν αποτελούν εστία ρύπανσης του περιβάλλοντος.
9. Παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας σε οριοθετημένες θέσεις ή σε πάρκινγκ. Θυμόμαστε ότι αν παρκάρουμε το
όχημά μας δίπλα σε κάδους απορριμμάτων κάνουμε δύσκολη τη ζωή των υπαλλήλων καθαριότητας.
10. Ενισχύουμε στην πράξη την ανακύκλωση. Πρώτον, διαχωρίζουμε από τα συνήθη απορρίμματα τα χαρτοκιβώτια
και αυτά που είναι από γυαλί, χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο και TETRAPAK. Δεύτερον, τα τοποθετούμε στους μπλε
κάδους του Δήμου για τα ανακυκλώσιμα υλικά δίχως να περιδένουμε τη σακούλα.
⊲

ΕΙΔΟΠΟΙΩ ΤΟΝ ΔΗΜΟ

11. Όταν έχουμε υπολείμματα από τις εργασίες περιποίησης των κήπων μας, όπως είναι τα κλαδιά, τα φύλλα και το
γκαζόν, επικοινωνούμε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο 22840-24059, για να μας ενημερώσει για τα
πράσινα σημεία του Δήμου και πότε μπορούμε να τα μεταφέρουμε εκεί, με δική μας ευθύνη. Αποφεύγουμε να
τα στοιβάζουμε δίπλα στους κάδους απορριμμάτων.
12. Όταν έχουμε μεγάλες ηλεκτρικές συσκευές και ογκώδη απορρίμματα (π.χ. στρώματα) που δεν τα χρειαζόμαστε,
ενημερώνουμε την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου στο 22840-24059, για την περισυλλογή τους. Αποφεύγουμε
να τα αφήνουμε στο δρόμο ή να τα πετάμε σε άδεια οικόπεδα.

Με εκτίμηση,
Ο Δήμαρχος Πάρου Μάρκος Ι. Κωβαίος
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: 22840–24059
(λειτουργεί Δευτέρα-Παρασκευή, 07:00–14:30)
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ
ΓΙΑ ΝΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟ ΚΑΘΑΡΗ.
ΟΛΟΙ ΣΕΒΟΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΝΗΣΙ ΠΟΥ ΑΓΑΠΑΜΕ.

#kathariParos

