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Προς το
Τοπικό Συμβούλιο

της Κοινότητας Καλαβαρδών
(Δημοτική Ενότητα Καμείρου)

του Δήμου Ρόδου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ι.Χωρικό Αντιδήμαρχο
Δημοτικής Ενότητας Καμείρου

κ. Αγαπητό Πάλλα,
2. Δήμαρχο Ρόδου

κ. Ευστάθιο Κουσουρνά.

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Σύμβουλοι,
Αγαπητοί κάτοικοι των Καλαβερδών,

Στην ιδιοκτησία της εταιρείας μας, με την επωνυμία: «STORAGE
FACILITIES ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» και με το διακριτικό τίτλο:
«STORAGE FACILITIES Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην Κηφισιά, στην
οδό Ευρώτα 27 & Κηφισού και αντικείμενό της είναι η διακίνηση
πετρελαιοειδών, περιήλθε δυνάμει του υπ' αριθμόν 17994/27-2-2006
συμβολαίου της συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Μαρίας Σαξώνη -
Βλασσάκη, το ακίνητο με κτηματολογικά στοιχεία: Τόμος 4, Φύλλο 29,
Μερίδα 931 Γαιών Καλαβαρδών και Φάκελος 669, συνολικής έκτασης
6.710τ.μ., που βρίσκεται στην τοποθεσία «ΜΠΡΙΑΡΗΣ» της Κοινότητας
Καλαβαρδών Ρόδου.

Στη συγκεκριμένη κτηματολογική μερίδα, που περιήλθε στην ιδιοκτησία
μας, υπάρχει ο κτηριακός και ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός της
Εγκατάστασης αποθήκευσης και διακίνησης υγρών καυσίμων της
RODOIL Α.Ε., η οποία λειτουργούσε νόμιμα μέχρι το 1991.
Μετά την πτώχευση της παραπάνω εταιρείας «RODOIL Α.Ε.», η
Εγκατάσταση αυτή, έπαυσε να λειτουργεί.

Στην παραπάνω ιδιοκτησία μας, έχουμε σκοπό να επαναλειτουργήσουμε
την εγκατάσταση αποθήκευσης, δεσμευόμενοι απέναντί σας και απέναντι
στην τοmκή κοινωνία, ότι θα τηρήσουμε όλες τις προδιαγραφές που θέτει
ο νόμος, με πρώτο και κυρίαρχο μέλημά μας το σεβασμό στο περιβάλλον
και συνεπακόλουθα την ασφάλεια των εγκαταστάσεων, με όρους



",.

τέτοιους που θα εξασφαλίζουν, όχι
περιοχής των Καλαβαρδών, αιλά
ακτογραμμής του νησιού.

μόνο το φυσικό περιβάλλον της
και ολόκληρης της θαλάσσιας

,

Ως προς τούτο, σας ενημερώνουμε, ότι σκοπός μας είναι ο πλήρης
εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού της Εγκατάστασης, σύμφωνα όχι μόνο
με όσα_προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία, αλλά και με όσα
καθορίζονται από τους όρους και τους κανονισμούς που τίθενται από τις
Ευρωπαϊκές Κοινοτικές Οδηγίες, οι οποίες, όπως σας είναι ίσως γνωστό,
είναι ιδιαίτερα αυστηρές, ιδίως σε θέματα ασφαλείας και προστασίας του
περιβάλλοντος. Επομένως σκοπεύουμε και δεσμευόμαστε γι' αυτό, ότι
θα η επαναλειτουργία της εγκατάστασης, θα αναθεωρηθεί από μηδενική
βάση και σύμφωνα με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Η εγκατάσταση αυτή, στη νέα της μορφή, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει τα
μέγιστα στην ανάπτυξη της περιοχής, αφού τα Καλαβάρδα θα γίνουν
κέντρο τροφοδοσίας υγρών καυσίμων για όλο, το νησί της Ρόδου.
Πιστεύουμε ακράδαντα δε, στη συνεργασία μας με την τοπική κοινωνία,
με ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι στη φιλοσοφία μας και στις προθέσεις
μας, όχι μόνο να εξασφαλίσουμε την αποδοχή και τη σύμφωνη γνώμη
της τοπικής κοινωνίας, αλλά και τίποτε να μην γίνεται εκ μέρους μας
«δολίως και εν κρυπτώ», σύμφωνα πάντοτε με τους ισχύοντες νόμους και
με όσα επιβάλλουν οι κανόνες της μεταξύ μας συνεργασίας.

Από την πλευρά μας είμαστε διατεθειμένοι να πράξουμε αυτά που
απαιτούνται προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη σύμφωνη γνώμη σας,
που άλλωστε είναι προαπαιτούμενο της λειτουργίας των εγκαταστάσεών
μας. Ως προς τούτο λοιπόν και χωρίς να έχει μέχρι σήμερα
πραγματοποιηθεί καμία μεταξύ μας ουσιαστική δέσμευση ή δικό σας
αίτημα προς τούτο, ως απόδειξη των προθέσεων και των σκοπών μας:

1. Δεσμευόμαστε δια της παρούσης μας, ότι η πλειοψηφία του
προσωπικού που θα απασχοληθεί στην εγκατάσταση (περίπου 10
άτομα με βάση τις σημερινές προβλέψεις μας), θα προέρχεται από την
τοπική κοινωνία.

2. Επιπλέον δεσμευόμαστε ότι ετησίως θα σας παρέχουμε δωρεάν,
περίπου 10.000 λίτρα πετρέλαιο, για τις ανάγκες της Κοινότητας
Καλαβαρδών.



Με βάση τα παραπάνω, σας παρακαλούμε όπως προχωρήσετε άμεσα σε
όλες τις απαραίτητες ενέργειες, που θεωρείτε αναγκαίες ή αυτές που
απαιτούνται, προκειμένου να ~ς χορηγήσετε με απόφασή σας τη
σύμφωνη γνώμη σας, για την επαναλειτουργία της εγκατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση, αναμένουμε, το δυνατόν συντομότερο, τις όποιες
παρατηρήσεις και απόψεις σας ενώ εξυπακούεται ότι είμαστε στη
διάθεσi! σας για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.

Αθήνα .1...1A..t../2011
Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την «STORAGE FACILITIES Ε.Π.Ε.»
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Τ της Κοινότητας Καλαβαρδών

(Δημοτική Ενότητα Καμείρου)
του Δήμου Ρόδου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Χωρικό Αντιδήμαρχο

Δημοτικής Ενότητας Καμείρου
κ. Αγαπητό Πάλλα
2. Δήμαρχο Ρόδου

κ. Ευστάθιο Κουσουρνά

Κύριε Πρόεδρε,
Κύριοι Σύμβουλοι,
Αγαπητοί κάτοικοι των Καλαβαρδών,

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσης και μετά από τηλεφωνική
μας επικοινωνία, σας επισυνάπτουμε τις παρακάτω ειδικότητες του
προσωπικού που θα απασχοληθεί στην μελλοντική Εγκατάσταση της
STORAGE FACILITIES καθώς και την μισθολογική κλίμακα, όπως
αυτή προκύπτει από τις αντίστοιχες υυλλογικές συμβάσεις,:

1. Γραμματέα με ανάλογα τυπικά προσόντα. Αμοιβή περίπου 1052 €.
2. Λογιστή-Ταμεία (2). Αμοιβή περίπου 988 €.
3. Τέσσερις (4) ανειδίκευτοι εργάτες γενικών καθηκόντων. Αμοιβή

περίπου 945 €.
4. Πέντε (4) φύλακες Εγκατάστασης. Αμοιβή περίπου 958 €.

Στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις.

Αθήνα, 09.11.2011
Με ιδιαίτερη εκτίμηση

Για την STORAGE FACILITIES Ε.Π.Ε.
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