Το Κοινοτικό Συμβούλιο θέλοντας να προσφέρει στη διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος ανακοινώνει την έναρξη ενός πρωτοποριακού προγράμματος που στοχεύει
παράλληλα και στην πράσινη ευαισθητοποίηση των κατοίκων
Το πρόγραμμα Adopt-A-Road στοχεύει στην ικανοποίηση της επιθυμίας των κατοίκων να
έχουν καθαρούς και όμορφους δρόμους. Ομάδες κατοίκων, Σύνδεσμοι, Σωματεία, μαθητές
και Εταιρίες μπορούν να προσφέρουν στη διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος.
Είναι ένα πρόγραμμα που δίνει την ευκαιρία στους κατοίκους, μέσω του εθελοντισμού, να
κτίσουν και να αποκτήσουν τη δική τους περηφάνεια για το χωριό τους διατηρώντας
καθαρούς τους δρόμους της κοινότητάς τους. Με τη συμμετοχή τους σε αυτό το πρόγραμμα
αναλαμβάνουν ένα πιο δυναμικό ρόλο συμβάλλοντας έτσι στη γενικότερη προσπάθεια που
γίνεται για πρόοδο και ευημερία στην κοινότητα τους.
ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΥΙΟΘΕΤΗΣΕΙ ΕΝΑ ΔΡΟΜΟ Η ΧΩΡΟ
1. Επιλογή του δρόμου ή χώρου που επιθυμεί να υιοθετήσει
2. Επικοινωνία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Κόρνου τηλ 22532170 ή μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείο στο symvouliokornos@cytanet.com.cy για περισσότερες πληροφορίες
3. Συμπλήρωση και υποβολή αίτησης που μπορεί να προμηθευτεί από το Κ.Σ. Κόρνου
ή να κατεβάσει από την ιστοσελίδα www.kornos.org.cy
4. Το Κ.Σ. Κόρνου θα εξετάσει τη διαθεσιμότητα του δρόμου ή χώρου και θα προτείνει
εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που ο δρόμος ή χώρος δεν είναι διαθέσιμος
5. Εφόσον η αίτηση σας εγκριθεί θα ειδοποιηθείτε για μια επισκόπηση του
προγράμματος και προγραμματισμό της εγκατάσταση των πινακίδων αναγνώρισης
με το όνομα ή λογότυπο σας
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Ο Ανάδοχος συμφωνεί να μαζεύει τα σκουπίδια ή άχρηστα
αντικείμενα κατά μήκος του δρόμου ή εντός του χώρου που
έχει υιοθετήσει τουλάχιστο τέσσερεις φορές το χρόνο για
μια περίοδο με ελάχιστη διάρκεια δύο ετών.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει το Κοινοτικό
Συμβούλιο Κόρνου για την ημερομηνία διεξαγωγής της
εκστρατείας καθαριότητας τουλάχιστον 15 ημέρες πριν
Μετά το πέρας των δύο ετών ο Ανάδοχος θα συνεχίσει να
θεωρείται ως ο αποκλειστικός ανάδοχος του
δρόμου/χώρου εκτός εάν αυτός ζητηθεί από άλλο Ανάδοχο
Μία εβδομάδα πριν την εκστρατεία καθαρισμού του
δρόμου/χώρου ένα μέλος της ομάδας θα πρέπει να
επικοινωνήσει με το γραφείο του Κ.Σ. Κόρνου για να
προμηθευτεί με τα αναγκαία για τον καθαρισμό υλικά
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ενθαρρύνει τα μέλη της να
διαχωρίζει τα ανακυκλώσιμα σκουπίδια για ακόμα
περισσότερη προστασία του περιβάλλοντος
Σε περίπτωση που υπάρχουν πεζοδρόμια στο δρόμο ο
Ανάδοχος θα δικαιούται να βάψει τις λίνιες με το
ασπρόμαυρο χρώμα
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν προβεί στην καθαριότητα
του δρόμου/χώρο για περίοδο πέραν των έξι μηνών το
Κ.Σ.Κόρνου θα έχει το δικαίωμα να αφαιρέσει τη πινακίδα
αναγνώρισης σας και να προσφέρει το δρόμο/χώρο σε άλλο
Ανάδοχο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ









Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα εγκαταστήσει δύο πινακίδες,
εα΄ν υπάρχει ο διαθέσιμος χώρος, με το όνομα/λογότυπο
του Ανάδοχου ως αναγνώριση της υιοθεσίας σας
Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα αναρτήσει στην ιστοσελίδα του
φωτογραφία και μια σύντομη περιγραφή του Ανάδοχου
Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα δανείσει εργαλεία καθαρισμού
και θα προμηθεύσει με υλικά ασφάλειας( γιλέκα, γάντια
κλπ) μέχρι δέκα άτομα.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προμηθεύσει σακούλια για
μάζεμα των σκουπιδιών και θα αναλάβει και το μάζεμα τους
στο τέλος της εκστρατείας. Τα σακούλια θα τοποθετούνται
κάτω από τις πινακίδες αναγνώρισης.
Το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προμηθεύσει μπογιές ή και άλλα
υλικά για καλλωπισμό δρόμων/χώρων όπου δεν υπάρχουν
ερείσματα με σκουπίδια
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Ο Ανάδοχος θα πρέπει να ορίσει τον υπεύθυνο ασφάλειας του ο
οποίος θα επιβλέπει τα θέματα ασφάλειας των μελών και θα είναι ο
υπεύθυνος επικοινωνίας για επείγοντα περιστατικά ή και μεταφορά σε
σταθμούς υγείας. Θα διασφαλίζει ότι κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας δεν θα διεξάγονται οδικά έργα που σε συνδυασμό με την
εκστρατεία θα μπορεί να προκαλέσουν σύγχυση στους διερχόμενους
οδηγούς και να προκαλέσουν δυστυχήματα.
Ο Ανάδοχος θα πρέπει κατά τη διάρκεια της εκστρατεία να εφοδιαστεί
με κουτί πρώτων βοηθειών για αντιμετώπιση ελαφρών τραυματισμών
ή γδαρσίματα.
Τα μέλη της ομάδας δεν θα πρέπει φορούν ρούχα ή ακουστικά που θα
παρεμποδίζουν την όραση και ακοή τους κατά τη διάρκεια της
εκστρατείας
Τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να φοράνε ΟΛΑ τα ευδιάκριτα και
φωσφορούχα γιλέκα και να λαμβάνουν μέτρα για προστασία από την
ηλιακή ακτινοβολία
Για την ασφάλεια τους τα μέλη να φορούν κλειστά παπούτσια και να
αποφύγουν τη χρήση ανοικτών υποδημάτων (σανδάλια)

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Η μετάβαση στο δρόμο/χώρο όπου θα διεξαχθεί η καθαριότητα θα ήταν
καλύτερα να γίνει με όσο το δυνατό λιγότερα οχήματα. Τα οχήματα δεν θα
πρέπει να σταθμεύσουν κατά μήκος του δρόμου ή σε σημείο που μπορεί να
παρεμποδίζουν την τροχαία κίνηση ή να αποτελούν κίνδυνο τόσο για τους
ιδίους αλλά και για τους διερχόμενους οδηγούς

ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ








Η καθαριότητα θα πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρα κατά
προτίμηση από 8.00 πμ μέχρι 12.0Να υπάρχει ικανοποιητική
ποσότητα πόσιμου νερού για όλους τους συμμετέχοντες στην
καθαριότητα
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κινούνται αντίθετα με την πορεία των
οχημάτων
Παιδιά κάτω των 12 ετών δεν πρέπει να βρίσκονται στο χώρο
καθαρισμού. Οι έφηβοι θα πρέπει να έχουν επιτήρηση από ενήλικες
Σε περίπτωση που εντοπιστεί ύποπτο ή ογκώδες αντικείμενο μην το
αγγίξετε και μην το μετακινήσετε. Εάν αυτό δεν αποτελεί άμεσο
κίνδυνο, ειδοποιήστε το Κοινοτικό Συμβούλιο την επόμενη εργάσιμη ημέρα για να
το μαζέψει
Οι συμμετέχοντες να μην εισέλθουν σε καμία περίπτωση στα ερείσματα ή λωρίδες
κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου
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