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ΠΡΟΣ 
Περιφερειάρχη Αττικής 
κ. Γιώργο Πατούλη 

 
 

Κύριε Περιφερειάρχη, 
 
 Ελπίζω να είστε καλά. Μετά την αποδρομή της κακοκαιρίας «ΕΛΠΙΣ», δράττομαι της 
ευκαιρίας κατ΄ αρχήν να σας ευχαριστήσω για την συνδρομή σας, στα πλαίσια των 
αρμοδιοτήτων σας και των δυνατοτήτων της Περιφέρειας και να σας μεταφέρω κάποιες 
παρατηρήσεις της Πολιτικής Προστασίας μας, σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες που 
χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση της κακοκαιρίας.  
 

Η Περιφέρεια, αποδέσμευσε δύο μισθωμένα μικρά εκχιονιστικά προς τον Δήμο μας, με 
την υποχρέωση να κρατήσουμε ανοιχτό το εθνικό οδικό δίκτυο ευθύνης της Περιφέρειας εντός 
των ορίων του Δήμου μας. Η προσπάθεια μας αυτή, στέφθηκε με επιτυχία καθώς και τα 25 
χιλιόμετρα (παραλιακή Λεωφόρος – Λεωφόρος Βουλιαγμένης και Λεωφόρος Ευελπίδων), καθ΄ 
όλη τη διάρκεια της κρίσης, παρέμειναν εκχιονισμένα και απογοποιημένα, αν και χρειάστηκαν 
και δικά μας μέσα και εργαζόμενοι ειδικά όταν, νωρίς την Τρίτη 25 Ιανουαρίου, με εντολή σας 
τα δύο μισθωμένα εκχιονιστικά οχημάτα ανακλήθηκαν για μεγάλο χρονικό διάστημα, για να 
βοηθήσουν στην Αττική οδό και στην Λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου.  

 
Οι παρατηρήσεις μας, σχετικά με τα οχήματα αυτά, είναι οι παρακάτω έτσι ώστε να 

έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον σε αντίστοιχες περιπτώσεις: 
 
- Πρέπει να είναι μεγαλύτερης ιπποδύναμης 
- Πρέπει να μην έχουν τόσο μεγάλο βάρος (φόρτο) 
- Πρέπει να μη διαθέτουν μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων αλλά αυτόματο καθόσον, 

μετά από μακρά χρήση, παρουσιάζουν μεγάλη ευαισθησία στον δίσκο και το πλατό 
- Πρέπει οι αλατιέρες να ασφαλίζονται σωστά και σταθερά στις καρότσες των 

οχημάτων 
- Πρέπει τα οχήματα να έχουν πιστοποίηση της διαμόρφωσης τους, έτσι ώστε να 

γνωρίζουμε εάν είναι οχήματα ή μηχανήματα έργου προκειμένου, οι οδηγοί - 
χειριστές να έχουν τις αντίστοιχες άδειες για να είναι νόμιμη η κίνησή τους.  
 



Αναφέρουμε τα παραπάνω καθόσον, ένα εκ των δύο οχημάτων βγήκε εκτός 
λειτουργίας από βλάβη δίσκου – πλατό και το άλλο, έχασε την αλατιέρα του εκ κινήσει 
γεγονός  που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα.  
 

Τέλος, αν και ο Δήμος μας είχε προμηθευτεί 25 τόνους αλάτι, από ιδιώτη προμηθευτή 
από τον Δεκέμβριο, αποστείλαμε όχημα μας στο Καπανδρίτι το πρωί της Δευτέρας, 24 
Ιανουαρίου 2022 αλλά δυστυχώς, δεν κατέστη δυνατόν να πάρουμε αλάτι, παρά του ότι 
είχαμε αποστείλει και σχετικό έγγραφο αίτημα από τις 22/01/2022. Εν τέλει, την Τρίτη το πρωί 
προμηθευτήκαμε άλλους 25 τόνους από ιδιώτη προμηθευτή.  
 

Νομίζω ότι,  όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην προετοιμασία και 
διαχείριση αντίστοιχης κατάστασης στο μέλλον.  
 

Ευχαριστούμε για την προσοχή και την βοήθειά σας.   
 
 
  
                    Ο Δήμαρχος       
 
 
         Γρηγόρης  Κωνσταντέλλος               
 
 
 
 
 
 


