
ΟΜΑΔΑ  ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ  

ΠΟΛΙΤΩΝ 

“I Can't ΒΡΕΑΤΗΕ” 

 Κατερίνη, 11 Φεβρουαρίου 2022 

 

Email: anasa.katerini@gmail.com                                                                                                                                                                                                                                                                      
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ΚΟΙΝ.: 

 

Επικεφαλής συνδυασμών ΔΣ 

 του Δήμου Κατερίνης 

1. Επικεφαλής συνδυασμού  "Εκκίνηση"  

και Δήμαρχο Κατερίνης 

     κ. Κων/νο Κουκοδήμο 

2. Επικεφαλής συνδυασμού «Ανανέωση 

Τώρα» κ. Γ. Νταντάμη 

3. Επικεφαλής συνδυασμού  "Πολίτες σε 

Δράση"  κ. Σάββα Χιονίδη 

4. Επικεφαλής συνδυασμού  "Όλοι Μαζί 

Μπορούμε Καλύτερα"  κ.Αθ.Λιακόπουλο 

5. Επικεφαλής συνδυασμού  "Λαϊκή 

Συσπείρωση"  κ. Νίκο Τσουπέη 

6. Επικεφαλής συνδυασμού  "Ανατροπή - 

Αναγέννηση"  κ. Ευγένιο Παπαδόπουλο 

 

 - Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου    

Κατερίνης 

- Τοπικούς Συμβούλους Κατερίνης             

 

                                                                                                                                                           

Αξιότιμοι κύριοι 
 

Επειδή, μέχρις στιγμής, δεν έχουμε καμία σαφή ενημέρωση, παρά τα σχετικά 

ερωτήματα που έχουμε κατά καιρούς υποβάλει προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. 

Πιερίας, για τη διερεύνηση των καταγγελιών τόσο της Συντονιστικής Επιτροπής της ΟΠΠ 

"I can't Breathe" όσο και μελών της, προς τις αρμόδιες υπηρεσίες της Π.Ε. Πιερίας... 

Επειδή, ακόμα δεν έχει προγραμματισθεί, όπως έχει δηλωθεί, η ειδική συνεδρίαση 

του ΔΣ του Δήμου Κατερίνης με μόνο θέμα την προστασία του περιβάλλοντος... 

Επειδή, πρόσφατα, πληροφορηθήκαμε ότι, η δυσοσμία επανεμφανίστηκε σε 

οικισμούς πλησίον της αντιπλημμυρικής τάφρου..... 

 Επειδή, δεν υπάρχει τίποτα να μας καθησυχάσει ότι, δεν θα βιώσουμε την ίδια 

ανυπόφορη κατάσταση της δυσοσμίας, όπως πέρυσι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, 

όταν η ατμοσφαιρική θερμοκρασία ανέβει με την έλευση της άνοιξης..... 



Επειδή, για την αδειοδότηση λειτουργίας επιχειρήσεων, γνωμοδοτούν και 

υπηρεσίες του Δήμου Κατερίνης, ενώ στα κλιμάκια περιβαλλοντικών ελέγχων συμμετέχει 

και δημοτικός υπάλληλος.... 

Αιτούμαστε με την παρούσα επιστολή, συνάντηση ξεχωριστά με τον καθένα από 

εσάς ή από κοινού (εφόσον είναι εφικτό), στα πλαίσια της ευθύνης σας, να προστρέχετε 

και να συμβουλεύετε τους δημότες και να ενεργείτε για την οριστική  διευθέτηση ενός 

χρόνιου προβλήματος που αφορά σε μεγάλο μέρος της τοπικής κοινωνίας, με επιπτώσεις 

στη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής των πολιτών, στην επιχειρηματικότητα (στον 

κλάδο της εστίασης και του τουρισμού) ενώ δυναμιτίζει κάθε προσπάθεια για βιώσιμη 

ανάπτυξη στον τόπο μας.  

Παρακαλούμε να ορίσετε την ημερομηνία συνάντησης εντός εύλογου χρόνου. Ο 

καιρός γαρ εγγύς. 

Εν αναμονή της απάντησής σας. 

 

 

Με εκτίμηση 

Για τη Συντονιστική Επιτροπή 

της ΟΠΠ  

Βίκυ Ζάχου 

 


