Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος,
απολογισμός
δράσεων, πρωτοβουλιών και
πολιτικών της Δημοτικής Αρχής
Παλαιού Φαλήρου
Φίλες και φίλοι,
H 5 η Ιουνίου, ως Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος αποτελεί
ημερομηνία ευαισθητοποίησης, υπενθύμισης, προβληματισμού και
επανατοποθέτησης όλων μας απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που
βιώνει ο Πλανήτης μας.
Ως Δήμαρχος αυτής της Πόλης, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που
σήμερα, έναν μόλις χρόνο από την ανάληψη των καθηκόντων μου,
μπορώ να σας κοιτώ στα μάτια καθώς με μια σειρά δράσεων,
πρωτοβουλιών αλλά και πολιτικών ως Δήμος εναρμονισθήκαμε με
τις σύγχρονες τάσεις και πρακτικές και αγκαλιάσαμε κάθε
πρωτοβουλία σε αυτή την κατεύθυνση.
Αναλυτικά, μέσα σε ένα χρόνο:
Αξιοποιήσαμε τα προγράμματα κοινωνικής ευθύνης διαφόρων
ιδιωτών και επιχειρήσεων και σε συνεργασία μαζί τους
αλλά και με συλλόγους, οργανώσεις και εθελοντές
περισυλλέξαμε και συγκεντρώσαμε τόνους απορριμμάτων από
την ακτογραμμή της Πόλης μας με κορυφαία δράση το
πρωτοποριακό και καινοτόμο πρόγραμμα καθαρισμού βυθού
και ακτής WE SEA MORE.
Τοποθετήθηκε στη Μαρίνα Φλοίσβου , το πρώτο Seabin στην
Ελλάδα, συσκευή που συλλέγει τα πλαστικά απορρίμματα από
την επιφάνεια της θάλασσας και προστατεύει την θαλάσσια
ζωή.

Συμμετείχαμε για πρώτη φορά φέτος στον εορτασμό της
Ευρωπαϊκής Ημέρας Πάρκων αναδεικνύοντας και προβάλλοντας
τα πάρκα και τα άλση της Πόλης μας.
Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου ξεκίνησε και θα
συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι το πρόγραμμα μηχανικού
καθαρισμού της παραλίας με ειδική επεξεργασία
αμμοκαθαρισμού και κοσκινίσματος της άμμου, προκειμένου
να αποδίδεται η ακτή καθαρή και ασφαλής στους
λουόμενους.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανακύκλωση 2020» που έχει
στόχο την ενίσχυση του συστήματος διαλογής στην πηγή,
παραλάβαμε
από
την
Περιφέρεια
Αττικής
ένα
απορριμματοφόρο συλλογής βιο-αποβλήτων σύγχρονης
τεχνολογίας, 150 καφέ κάδους καθώς και κομπόστ που ήδη
έχει παραχθεί από οργανικά απόβλητα. Αποτελεί άμεσο
στόχο μας η ενεργοποίηση του ρεύματος ανακύκλωσης των
βιο-αποβλήτων .
Προμηθευτήκαμε νέους μπλε κάδους από την Ελληνική
Εταιρεία Ανακύκλωσης επεκτείνοντας το σύστημα
ανακύκλωσης.
Προμηθευτήκαμε 765 δέντρα και καλλωπιστικά φυτά τα οποία
τοποθετήθηκαν και τοποθετούνται σε κοινόχρηστους χώρους
συμβάλλοντας στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση
της Πόλης και αναπληρώνοντας τα κενά που προκύπτουν από
την φυσιολογική γήρανση των φυτών.
Ενισχύθηκε ο μηχανισμός καθαριότητας με μεγάλο
απορριμματοφόρο 14 τόνων ενώ προμηθευτήκαμε νέα
λειτουργικά καρότσια για τους οδοκαθαριστές μας και
ανταλλακτικά καπάκια για τους κάδους προκειμένου να
επισκευάζονται όπου υπάρχουν φθορές.
Επεκτάθηκε το πρόγραμμα πλυσίματος δρόμων, πεζοδρομίων
και κοινόχρηστων χώρων ενώ κατά την περίοδο της
καραντίνας λόγω της επιδημίας του Κορωνοϊού σχεδιάσθηκε
και υλοποιήθηκε εκτεταμένο πρόγραμμα απολυμάνσεων .
Διοργανώσαμε την πρώτη ανοικτή, δημόσια, διαβούλευση για
το μέλλον της Αθηναϊκής Ριβιέρας και την θαλάσσια
οικονομία με έμφαση στην βιώσιμη ανάπτυξη, όπου

συμμετείχαν Δήμαρχοι, αυτοδιοικητικοί , στελέχη της
ναυτιλίας και της οικονομικής ζωής του τόπου καθώς και
πανεπιστημιακοί. Στο πλαίσιο της ημερίδας αναπτύχτηκαν
σημαντικά θέματα και πραγματοποιήθηκε γόνιμος και
εποικοδομητικός διάλογος για τις προτεραιότητες που
πρέπει να τεθούν .
Για πρώτη φορά συγκεντρώθηκαν και ανακυκλώθηκαν 700 kg
μη χρησιμοποιημένου εκλογικού υλικού και ψηφοδελτίων από
τα εκλογικά κέντρα του Δήμου μας σε συνεργασία και την
στήριξη των δικαστικών εκπροσώπων καθώς και των μελών
των εφορευτικών επιτροπών αλλά και των εκπροσώπων όλων
των Δημοτικών παρατάξεων.
Δείχνοντας μηδενική ανοχή σε φαινόμενα ανεξέλεγκτης
ρύπανσης και εναπόθεσης ογκωδών αντικειμένων σε
πεζοδρόμια από ασυνείδητους κατατέθηκε για πρώτη φορά
από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο καθαριότητας σχετική μήνυση
προκειμένου να εντοπιστεί ο παραβάτης και να επιβληθούν
τα προβλεπόμενα πρόστιμα.
Με συνέπεια, συνέχεια και πρόγραμμα συνεχίζουμε την προσπάθεια
καθώς μέχρι το τέλος του χρόνου έχουν δρομολογηθεί και θα
αποκτηθούν:
2 φορτηγά με γερανό με αρπάγη
2 τρέιλερ με πλυστικά -καθαριστικά πεζοδρομίου
2 μεσαία σάρωθρα
3 νέα απορριμματοφόρα 16 κυβικών
ενώ ήδη σχεδιάζεται μεγάλη καμπάνια – εκστρατεία καθαριότητας
η οποία θα ευαισθητοποιεί, θα ενημερώνει και θα κινητοποιεί
τους Δημότες σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και
ανακύκλωσης.

Φίλες και φίλοι,

Η αναβάθμιση του αστικού και
μας και
η βελτίωση της
αποκλειστικά και μόνο ήπιας
κύριους άξονες της Πολιτικής

παράκτιου περιβάλλοντος της πόλης
ποιότητας ζωής μέσα από όρους
βιώσιμης ανάπτυξης αποτελούν τους
μας.

Για την πραγματοποίηση των
παραπάνω αξιοποιούμε κάθε
δυνατότητα που μας δίνεται και εκμεταλλευόμαστε στο έπακρο
εθνικούς πόρους, κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την
εθελοντική συνεισφορά των δημοτών μας και κυρίως την
δυνατότητα αυτοχρηματοδότησης των πολιτικών μας.
Έχοντας αξιοποιήσει όλα τα παραπάνω και πάντα με την δική σας
στήριξη και προσπάθεια καταφέρνουμε σήμερα, η Παγκόσμια Ημέρα
Περιβάλλοντος στο Παλαιό Φάληρο να έχει ουσία και υπόσταση
για το παρόν αλλά κυρίως για το μέλλον.

Με εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου

Γιάννης Φωστηρόπουλος

