Νέο
απορριμματοφόρο
και
εξοπλισμός ανακύκλωσης στον
Δήμο Παλαιού Φαλήρου
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακύκλωση 2020» που έχει στόχο
την ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην πηγή, παραδόθηκαν
σήμερα στον Δήμο Παλαιού Φαλήρου από την Περιφέρεια Αττικής
ένα απορριμματοφόρο συλλογής βιο-αποβλήτων σύγχρονης
τεχνολογίας, 150 καφέ κάδοι καθώς και κομπόστ που ήδη έχει
παραχθεί από οργανικά απόβλητα.
Τόσο o Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης, όσο και ο
Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος αναφέρθηκαν
στην άριστη συνεργασία που υπάρχει μεταξύ τους και επισήμαναν
ότι από κοινού θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για να αλλάξει
ριζικά το μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική,
στηρίζοντας δράσεις και πρωτοβουλίες προστασίας του
περιβάλλοντος και ανακύκλωσης.
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χαρακτηρίσει το 2020 ως έτος ανακύκλωσης έτσι ώστε μέχρι το
2025 η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται μόνο μέσω
σύγχρονων τρόπων και μέσων ενώ ανάλογος εξοπλισμός θα διατεθεί
και σε άλλους Δήμους
Κατά τη διάρκεια της παράδοσης – παραλαβής παρόντες ήταν η
Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Δήμητρα Νάνου, ο αρμόδιος
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και
Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής
(ΕΔΣΝΑ) Βασίλης Κόκκαλης καθώς και υπηρεσιακά στελέχη του
ΕΔΣΝΑ και της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου.

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, αφού
ενημερώθηκε για τη διαδικασία λειτουργίας του νέου ρεύματος
ανακύκλωσης δήλωσε :
«Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου διαχρονικά έχει αποδείξει ότι η
προστασία του περιβάλλοντος και η ανακύκλωση αποτελούν
σημαντικές προτεραιότητες της Δημοτικής μας Πολιτικής με στόχο
μια πόλη καθαρή.
Σε αυτή την κατεύθυνση η προσπάθεια είναι συνεχής και με την
σημερινή παραλαβή του υπερσύγχρονου απορριμματοφόρου και του
λοιπού εξοπλισμού, η Περιφέρεια Αττικής και ειδικά ο Γιώργος
Πατούλης αποδεικνύουν έμπρακτα
το ενδιαφέρον τους και την
στήριξη τους στην προσπάθεια που καταβάλουμε .
Παρά τις ειδικές συνθήκες και την δύσκολη περίοδο που ζούμε,
ως Δήμος συνεχίζουμε να εργαζόμαστε, να σχεδιάζουμε και να
υλοποιούμε σημαντικές δράσεις, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι
εκτός από το κρίσιμο ζήτημα του Κορωνοϊού και της

αντιμετώπισης των συνεπειών του, εμείς έχουμε σχέδιο και
πρόγραμμα, το οποίο και
εφαρμόζουμε.
Είμαι σίγουρος, ότι όλοι οι Δημότες, όπως άλλωστε το έχουν
κάνει και κατά το παρελθόν με την υπεύθυνη στάση τους, θα
στηρίξουν την νέα δράση μας και την αλλαγή στον τρόπο
διαχείρισης των απορριμμάτων, με προφανές περιβαλλοντολογικό
όφελος για όλους».

