Γ.Φωστηρόπουλος:
«Ώρα
αντίδρασης στο μεγάλο θέμα
απόδοσης για τα οφειλόμενα
τέλη στους Ο.Τ.Α.» – Στο 1,2
εκ. ευρώ το χρέος προς τον
Δήμο Π.Φ.
Δυναμική και συντονισμένη αντίδραση των Δήμων, προκειμένου να
αποδοθούν από τους εναλλακτικούς παρόχους ενέργειας τα
οφειλόμενα δημοτικά τέλη που, όπως αποκάλυψε, ανέρχονται στο
1.200.000 ευρώ για τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου, προανήγγειλε ο
Δήμαρχος της πόλης, Γιάννης Φωστηρόπουλος, που φιλοξενήθηκε
σήμερα το πρωί (18/2) στην εκπομπή «ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» , στο
ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4 FM – ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ που
παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Γιώργος Σαραντάκος και Αλεξάνδρα
Ντούσκα.
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου τοποθετήθηκε για το σημαντικό θέμα
των προβλεπόμενων οφειλών των Εναλλακτικών Παρόχων Ενέργειας
προς τους ΟΤΑ, οι οποίες δεν αποδίδονται και επίσης αναφέρθηκε
στο πρόγραμμα των Αποκριάτικων εορταστικών εκδηλώσεων 2022 του
Δήμου Παλαιού Φαλήρου και στο «μασκέ χρώμα» που θα αποκτήσει η
πόλη από την Τσικνοπέμπτη έως και την Καθαρά Δευτέρα:
Με αποκριάτικο στολισμό των κεντρικών σημείων, του
εμπορικού κέντρου και στις μεγάλες πλατείες της πόλης
μας.
Με την καθιερωμένη πλέον διέλευση του αποκριάτικου
άρματος του Δήμου από κάθε γειτονιά, το οποίο θα δώσει
χαρά και αισιοδοξία σε μικρούς και μεγάλους.
Στην είσοδο της πλατείας της κεντρικής αγοράς, στην

Αγίου Αλεξάνδρου, θα τοποθετηθεί ο «ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ»,
ένα διασκεδαστικό παιχνίδι για τους δημότες και
περαστικούς-επισκέπτες της πόλης, να δοκιμάζουν την τύχη
τους, έχοντας την ευκαιρία να κερδίσουν τα δώρα, τα
οποία θα είναι προσφορά του επιχειρηματικού κόσμου του
Παλ. Φαλήρου.
Ο κ. Γ. Φωστηρόπουλος
έδωσε έμφαση και στην σημαντική
κοινωνική δράση του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ του Δήμου Παλαιού
Φαλήρου, ανήμερα την Καθαρά Δευτέρα, με διανομή κατ’ οίκον
(όπως και πέρυσι, ώστε να αποφεύγονται συνωστισμός και
συγχρωτισμός) των πακεταρισμένων σαρακοστιανών εδεσμάτων –
ευγενική προσφορά της φαληριώτικης εστίασης – στους οικονομικά
ευάλωτους / αδύναμους δημότες, βάσει καταγραφής τους στα
Μητρώα των Κοινωνικών Δομών του Δήμου.
Η ραδιοφωνική συνέντευξη του Δημάρχου στο ΚΑΝΑΛΙ ΕΝΑ 90,4 FM –
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΕΙΡΑΙΑ, εδώ
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 18/2/2022

