
Αγορά και Τοποθέτηση Κάδων Απορριμμάτων στην Παραλία Τολού 

Καλησπέρα σε όλους,  

Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας σήμερα, στην Τηλεδιάσκεψη Μελών του Συλλόγου μας με το 

Θέμα την Προετοιμασία για το «άνοιγμα» της τουριστικής σεζόν 2021.  

Θα ήθελα να παρουσιάσω μια από τις φετινές δράσεις του ΣΕΤ που αφορά την καθαριότητα στο χωριό μας. 

Με σκοπό την αναβάθμιση της καθαριότητας στην παραλία, ο Σύλλογος αναλαμβάνει πρωτοβουλία για την 

αγορά ξύλινων κάδων απορριμμάτων με τασάκι με σκοπό την τοποθέτηση εξωτερικά των επιχειρήσεων της 

παραλίας.  

Πάνω του ο κάθε κάδος θα έχει μια ταμπέλα με το όνομα της επιχείρησης που τον φροντίζει και το όνομα 

του Συλλόγου. 

To κάθε μέλος του Συλλόγου, που συμμετέχει σε αυτή την δράση, θα τοποθετήσει τον κάδο στην παραλία 

μπροστά από την επιχείρηση του σε εμφανή σημείο και Θα τον φροντίζει - θα αδειάζει τα απορρίμματα και θα 

τον διατηρεί σε καλή κατάσταση. 

Με αυτή την ενέργεια θέλουμε να  επιτύχουμε τα εξής: 

1. Να μην πετιούνται σκουπίδια στην παραλία επειδή δεν υπάρχουν κάδοι … 

2. Να υπάρχει η δυνατότητα να σβήσει ο επισκέπτης κάπου το τσιγάρο του ώστε να μην το πετάει 

στην παραλία οπού δύσκολα μαζεύεται. 

3. Και βεβαίως να υπάρχει ομοιομορφία στην παραλία σ ’αυτό το θέμα 

Με λίγα λόγια – θέλουμε να βοηθήσουμε με πράξεις στην αναβάθμιση της καθαριότητας στην παραλία και 

του Τολού γενικότερα, άλλωστε η καθαρή παραλία είναι βασικός και ένας από τους καλύτερους τρόπους 

προβολής του τόπου μας… 

Αυτή την στιγμή η δήλωση να συμμετέχουν σε αυτό το project υπέβαλαν 23 επιχειρήσεις από τις οποίες 18 

βρίσκονται στην παραλία και 5 σε άλλα σημεία του Τολού. Μέχρι τέλος της εβδομάδας θα στείλουμε την 

παραγγελία και πριν το Πάσχα περιμένουμε την παραλαβή. Το κόστος της δράσεις φτάνει περίπου στα 2400 

€ και το αναλαμβάνει ο Σύλλογος μαζί με τις επιχειρήσεις.  

Σε λίγο η παραλία θα γεμίσει με 20 επιπλέον κάδους απορριμμάτων… 

Πιστεύω ότι το εγχείρημα θα λειτουργήσει φέτος με επιτυχία. 

Θέλω να πιστεύω, ότι σύντομα θα μπορεί να γίνει αντίστοιχη ενέργεια και σε άλλα σημεία του Τολού με την 

βοήθεια του Δήμου μας. 

Για ένα καθαρό χωριό που θα μας κάνει περήφανους πρέπει να φροντίσουμε όλοι μας προσωπικά και όχι 
να περιμένουμε από τον Δήμο να μας λύσει τα προβλήματα. 

Φροντίστε οι πελάτες σας να μην πετάνε τις σακούλες σκουπιδιών έξω από τους κάδους και να κάνουν την 

σωστή ανακύκλωση.  
Φροντίστε οι γείτονές σας να μην πετάνε τα σκουπίδια του κήπου τους, παλιά κλιματιστικά και έπιπλα στο 

δρόμο... 
Και κυρίως, ας φροντίσουμε να δίνουμε όλοι μας το καλύτερο παράδειγμα σε αυτό το Θέμα.  

Ευχαριστώ πολύ. 
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