Η Περιφέρεια Αττικής παρέδωσε
στον Δήμο Παλ. Φαλήρου τρία
νέα
απορριμματοφόρα
βιοαποβλήτων
&
841
καφέ
κάδους
Τρία επιπλέον απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων – τα οποία
ανεβάζουν τον αριθμό του στόλου καθαριότητας της πόλης σε 4
συνολικά – καθώς και 841 καφέ κάδους ανακύκλωσης βιοαποβλήτων,
παρέλαβε σήμερα από τον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη,
ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος.
Η παραλαβή των απορριμματοφόρων από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου
εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος ανακύκλωσης
που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία με τον
Ε.Δ.Σ.Ν.Α. και αποτελεί την δεύτερη φάση προμήθειας του
σχετικού εξοπλισμού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων του Δήμου Π.
Φαλήρου.

Τα απορριμματοφόρα και οι καφέ κάδοι θα συμβάλλουν στην
ανάπτυξη του δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων, μέσω του οποίου
επιτυγχάνεται, τόσο η μείωση του όγκου των απορριμμάτων που
καταλήγουν στον Χ.Υ.Τ.Α., όσο και η αύξηση των ποσοτήτων
παραγωγής κομπόστ, το οποίο θα αξιοποιείται από δήμους και
πολίτες.
Τα βιοαπόβλητα είναι τα οργανικά απόβλητα κήπων, πάρκων,
πλατειών καθώς και τα απορρίμματα τροφών από μαγειρεία και
εγκαταστάσεις μεταποίησης/εμπορίας τροφίμων (π.χ. μαγειρεμένο
φαγητό, φρούτα, φλούδες και λαχανικά).

Στο ρυθμό της ανακύκλωσης και των βιοαποβλήτων
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, κατά την
παραλαβή των νέων απορριμματοφόρων δήλωσε:

«Τον Ιανουάριο του 2020 στο Ζάππειο, ανταποκρινόμενοι στην
πρόσκληση του Περιφερειάρχη κ. Πατούλη, όλοι οι Δήμαρχοι
δώσαμε μία υπόσχεση: Ότι θα δημιουργήσουμε ένα νέο ρεύμα, το
ρεύμα των καφέ κάδων των βιοαποβλήτων, προκειμένου η πόλη μας
να μην γεμίζει απορρίμματα, τα οποία μπορούν να
επαναχρησιμοποιηθούν και τα οποία παλαιότερα θάβονταν.
Αυτή η προσπάθεια ξεκίνησε το 2021 στο Δήμο του Παλαιού
Φαλήρου και, πλέον, σκουπίδια που αντιστοιχούν σε σχεδόν ένα
ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο, το οποίο θα κατέληγε στις
χωματερές, ανακυκλώνεται και κομποστοποιείται.

Ήταν εξαιρετική προσπάθεια στο δήμο του Παλαιού Φαλήρου το
2021 καθώς έγινε στοχευμένα σε καταστήματα τα οποία παράγουν
πάρα πολλά βιοαπόβλητα- όπως σούπερ μάρκετ, οπωροπωλεία,
παντοπωλεία και ανθοπωλεία, ενώ στη συνέχεια επεκταθήκαμε στα
καταστήματα
υγειονομικού
ενδιαφέροντος,
εστιατόρια,
καφετέριες.
Στόχος μας για το 2022 χάρη στα τρία καινούργια
απορριμματοφόρα και στους 850 περίπου κάδους, όλη η πόλη να
αρχίσει να μπαίνει στο ρυθμό της ανακύκλωσης και των
βιοαποβλήτων.

Το 2022 εστιάζουμε και στα οικιακά βιοαπόβλητα. Πιστεύουμε ότι
οι Παλαιοφαληριώτες θα αγκαλιάσουν την προσπάθεια μας.
Ευχαριστούμε θερμά τον Γιώργο Πατούλη που έχει βάλει ως στόχο,
την εμπέδωση της ανακύκλωσης στη συνείδηση των πολιτών».
Με το Παλαιό Φάληρο να είναι ένας από τους Δήμους που
καταγράφει αξιοζήλευτες επιδόσεις στην υπεύθυνη και φιλική
προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων, ο
Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Γ. Πατούλης, είπε τα εξής:
«Βρισκόμαστε για ακόμη μια φορά στο Παλαιό Φάληρο για να
ενισχύσουμε περαιτέρω την προσπάθεια που κάνουμε για την
«πράσινη» διαχείριση των βιοαποβλήτων. Σήμερα, παραδίδουμε
ακόμη 3 σύγχρονα απορριμματοφόρα συλλογής βιοαποβλήτων, τα
οποία προστίθενται σε αυτό που παραδώσαμε στο Δήμο κατά τον
πρώτο κύκλο διανομής από την Περιφέρειά μας. Θέλω να
επισημάνω, την άριστη συνεργασία με τον Δήμαρχο Γιάννη
Φωστηρόπουλο, ο οποίος επιδεικνύει την ίδια προσήλωση και
ευαισθησία σε ζητήματα περιβάλλοντος».

Στη σημερινή εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης η Αντιπεριφερειάρχης
Νοτίου Τομέα Δήμητρα Νάνου, ο Πρόεδρος του Ειδικού
Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής και Αντιπεριφερειάρχης
Αττικής Βασίλης Κόκκαλης, ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πόλης του
Δήμου, Δημήτρης Μητρέλλος, καθώς και υπηρεσιακά στελέχη των

Τομέων Καθαριότητας, Περιβάλλοντος και Πρασίνου του Δήμου Παλ.
Φαλήρου.
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 28/2/2022

