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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : 222/12-07-2017
ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΑΡΧΟ.
«Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΑΜΕΣΑ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΤΗΣΕΙ ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ»
Η δήμαρχος Ερέτριας μετά το δημοσίευμα (ΔΤ 213/27-06-2017) του ΠΑΚΟΕ για τις
παραλίες της Εύβοιας και ιδιαίτερα της Ερέτριας “έξαλλη” καταφέρεται κατά του
ΠΑΚΟΕ. Συγκεκριμένα γράφει στις 30-06-2017 και δημοσιεύεται σε μια ιστοσελίδα της
Εύβοιας:
«Εμείς, ως Δημος Ερετριας και ως ΔΕΥΑΕ, σεβομενοι τη δημοσια υγεια, τους δημοτες και
τους επισκεπτες και τουριστες, σεβομενοι κυριως τα παιδια μας, στις 12 Ιουνιου, στειλαμε
δειγματα θαλασσιου υδατος απο ολο το Δημο, και απο τα επιμαχα σημεια που αναφερονται
στην ανακοινωση του ΠΑΚΟΕ, σε διαπιστευμενα εργαστηρια για αναλυση και ελεγχο
ποιοτητας!
Βεβαιωνουμε οτι δεν υπαρχει μολυνση και οτι οι τιμες που βρεθηκαν ειναι πολυ κατωτερες
του οριου ! Τα αποτελεσματα αναρτωνται στην ιστοσελιδα του Δημου και της ΔΕΥΑΕ!
Τετοιες ανακοινωσεις σαν του ΠΑΚΟΕ .προβληματιζουν για το τι εξυπηρετουν και θα
κινηθουμε αρμοδιως!!»
Εμείς, αφενός της απαντάμε και αφετέρου κινούμε άμεσα την δικαστική διαδικασία σε
βάρος της, όπως και στην παλαιά (2007) Νομαρχιακή Σύμβουλο που της
“συμπαραστάθηκε” για να αποδείξουμε ότι:
α. Δε σέβεται ούτε την Δημόσια Υγεία, ούτε τους Δημότες της και ιδιαίτερα τα παιδιά.
β. Έχει εγκαταλείψει το έργο του αποχετευτικού και του βιολογικού καθαρισμού και γι’
αυτό θα διωχθεί για παράβαση καθήκοντος , επειδή το ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΕΝ
ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ και έτσι η αποχέτευση συνεχίζει να γίνεται σε βόθρους.
γ. Οι επώνυμες καταγγελίες που έχουμε τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα του ΠΑΚΟΕ.
δ. Η επισκεψιμότητα της σελίδας του ΠΑΚΟΕ (3,500,000) σε ένα μήνα (8 Ιουνίου έως 8
Ιουλίου) αποδεικνύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στον ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ
«ΠΑΚΟΕ»
ΚΥΡΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕ και ΚΥΡΙΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΜΕΤΟΧΙΑΤΗ
Πρέπει να λογοδοτήσετε στους αγανακτισμένους πολίτες που κατοικούν στο Δήμο της
Ερέτριας οι οποίοι μας καταγγέλλουν γεγονότα και φαινόμενα επικίνδυνης ρύπανσης, γι
αυτό και σας εγκαλούμε στην δικαιοσύνη
ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΚΟΕ

