Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου
στην
ΕΡΤ
1:
«Οι
ΟΤΑ
καταβάλουν
υπερπροσπάθειες
μείωσης του αποτυπώματος της
παγκόσμιας
ενεργειακής
κρίσης»
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος
προσκεκλημένος σήμερα το πρωί στην Δημόσια Τηλεόραση (ΕΡΤ 1)
και στην εκπομπή «Από τις έξι», που παρουσιάζει ο
δημοσιογράφος Δημήτρης Κοτταρίδης, τοποθετήθηκε και έδωσε
απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούσαν στην ενεργειακή κρίση
και στις επιπτώσεις της στη λειτουργία των ΟΤΑ.
Ο κ. Φωστηρόπουλος εξήγησε με σαφήνεια την επιβάρυνση των
οικονομικών των Δήμων από την αύξηση του ενεργειακού κόστους,
καθώς όπως σημείωσε χαρακτηριστικά – επί τη βάσει επίσημων
υπολογισμών – οι αριθμοί κόστους έχουν διπλασιαστεί τους
τελευταίους μήνες, ως απόρροια της παγκόσμιας οικονομικής και
ενεργειακής κρίσης.
Ο Δήμαρχος της πόλης μας αναφέρθηκε
στην προσπάθεια της
Δημοτικής Αρχής για μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, με
κάθε δυνατή προσπάθεια περικοπής της σπατάλης στις δημοτικές
υποδομές, στις εγκαταστάσεις των Δήμων, ενώ τόνισε και τις
δράσεις ευαισθητοποίησης που έχουν δρομολογηθεί, προκειμένου
οι εργαζόμενοι του Δήμου αλλά και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς
να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα και να εξορθολογήσουν
την ενεργειακή κατανάλωση.

Ο Γ. Φωστηρόπουλος έκανε ειδική αναφορά, εξάλλου, στο θεσμό
του «Ενεργειακού Υπευθύνου του Δήμου Παλαιού Φαλήρου» ο οποίος
παρακολουθεί, ελέγχει , καταγράφει και παρεμβαίνει,
προκειμένου τα σχετικά προβλήματα και οι αστοχίες, όπου
υπάρχουν, να διορθώνονται.
Ο Δήμαρχος Π. Φαλήρου δεν παρέλειψε παράλληλα να τονίσει ότι
«σε όλες τις νέες κατασκευές και υποδομές υπάρχει σαφής
‘πράσινη πρόνοια’, προκειμένου να ελαχιστοποιείται η σχετική
περιβαλλοντική επιβάρυνση» και περιέγραψε «το σημαντικό έργο
αντικατάστασης του οδοφωτισμού με νέα προηγμένα φωτιστικά
σώματα led, καθώς και τα ηλεκτρονικά προγράμματα και
πλατφόρμες ελέγχου και παρακολούθησης της ενεργειακής
κατανάλωσης, που χρησιμοποιούνται, προκειμένου να ελέγχεται η
κατανάλωση ενέργειας».
Ο κ. Φωστηρόπουλος έκανε ακόμα αναφορά και στις πολιτικές που
ακολουθούνται σχετικά με τον περιορισμό της σπατάλης του νερού
στα πάρκα και τα άλση της πόλης, ανακοινώνοντας σχεδιασμό
εκμετάλλευσης και αξιοποίησης του υδροφόρου ορίζοντα της πόλης

μας.
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Γιάννης

Φωστηρόπουλος

επανέλαβε τις ιδιαίτερες αναφορές του στο μείζον θέμα των
ληξιπρόθεσμων οφειλών των εναλλακτικών παρόχων στους Δήμους,
τονίζοντας τις ενέργειες στις οποίες έχει προχωρήσει ο Δήμος
Παλαιού Φαλήρου, για άμεση είσπραξή τους.
Παρακολουθήστε ολόκληρη τη συνέντευξη του Δημάρχου Π. Φαλήρου
στην ΕΡΤ 1
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