Πεζογέφυρα Παλαιού Φαλήρου:
Το
εμβληματικό
έργο
που
πιστοποιεί
τις
μεγάλες
αλλαγές
στο
πρόσωπο
της
Αττικής
Στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής εκστρατείας επικοινωνίας «Η
Ευρώπη στην περιοχή μου, EUinMyRegion», που στοχεύει στην
ενθάρρυνση των πολιτών να ανακαλύψουν και να πληροφορηθούν
περισσότερα για τα έργα που συγχρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση
στην πόλη τους, διοργάνωσε σήμερα συνέντευξη Τύπου, στο
Δημαρχείο Παλαιού Φαλήρου, ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος
Πατούλης παρουσία του Δημάρχου Γιάννη Φωστηρόπουλου.
Η πεζογέφυρα του Φλοίσβου αποτελεί ένα από τα εμβληματικά έργα
που εκτελούνται στην Περιφέρεια Αττικής με χρηματοδότηση από
το ΠΕΠ Αττική 2014-2020 και τα οποία έχουν ενταχθεί στην
επικοινωνιακή εκστρατεία “EU In My Region”.

Στην επικοινωνιακή καμπάνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης

συμμετέχουν

πάνω από 20 χώρες μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα και στο
πλαίσιο
της
δράσης
οι
πολίτες
επισκέπτονται
συγχρηματοδοτούμενα έργα, ενημερώνονται
γι’ αυτά και
μοιράζονται εικόνες και εμπειρίες μέσα από τα social media.
Τα σημαντικά έργα που έχουν επιλεχθεί από κάθε Περιφερειακή
Ενότητα της Ευρώπης καθώς και οι σχετικές δράσεις προβολής,
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης προβάλλονται πανευρωπαϊκά και
αποτυπώνονται σε διαδικτυακό χάρτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Δείτε εδώ… την σχετική καμπάνια
Γ. Πατούλης: Η Αττική κερδίζει το στοίχημα της ανάπτυξης
Ο Περιφερειάρχης Γ. Πατούλης έκανε, μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη
αναφορά στην πεζογέφυρα Παλαιού Φαλήρου, στην απορρόφηση
κοινοτικών κονδυλίων καθώς και στα σημαντικά έργα και στις
υποδομές που σχεδιάζονται για τη νέα προγραμματική περίοδο.
Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «η Αττική αλλάζει, κερδίζει το
στοίχημα της ανάπτυξης με συστηματική δουλειά και με την
αξιοποίηση χρημάτων του ΕΣΠΑ».
Για να προσθέσει: «Η υλοποίηση αυτών των έργων αλλάζει την
εικόνα της Αττικής και την οδηγεί μπροστά. Πρόκειται για ένα
πρόγραμμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου πενήντα εκατομμυρίων ευρώ.
Που χρηματοδότησε και χρηματοδοτεί δράσεις που στηρίζουν, τη
λειτουργία πρότυπων κοινωνικών δομών, την κατασκευή σχολείων
και παιδικών σταθμών, πράσινα έργα, όπως η διαχείριση των
απορριμμάτων, την επεξεργασία των λυμάτων και την προστασία
των θαλασσών της Αττικής, την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

και τις αστικές βιοκλιματικές

αναπλάσεις».

Γ. Φωστηρόπουλος: Η πεζογέφυρα έργο ουσίας και όχι βιτρίνας
Ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου Γιάννης Φωστηρόπουλος, κατά τη
διάρκεια του χαιρετισμού του, επισήμανε μεταξύ άλλων:
«Η πεζογέφυρα του Φλοίσβου επιλέχθηκε ανάμεσα στα έργα που
προβάλλονται στο πλαίσιο της δράσης, ως έργο αποτελεσματικής
αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων, με σαφή και ευδιάκριτα οφέλη
για την τοπική κοινωνία. Ένα έργο ουσίας και όχι βιτρίνας, το
οποίο υλοποιήθηκε με την ενεργό συμμετοχή της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, η οποία συμμετείχε στην σύλληψη του, στον
σχεδιασμό του και στην υλοποίηση του, αξιοποιώντας πόρους,
εμπειρίες και γνώσεις.
Για αυτό το σημαντικό έργο εργάσθηκαν και συνεργάσθηκαν
πολλοί
– η Περιφέρεια Αττικής, η Δημοτική μας Αρχή, οι
Βουλευτές του Νότιου Τομέα, το Υπουργείο Υποδομών.

Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στον τέως Δήμαρχο Παλαιού
Φαλήρου και νυν Βουλευτή του Νότιου Τομέα Διονύση Χατζηδάκη, ο
οποίος οραματίσθηκε, εισηγήθηκε και πάλεψε για αυτό το έργο,
αποδεικνύοντας για μια ακόμα φορά έμπρακτα την αγάπη του για
αυτή την πόλη και τους ανθρώπους της.

Φυσικά στον Περιφερειάρχη Γιώργο
πραγματικό ενδιαφέρον, βοήθησε
γραφειοκρατικά προβλήματα
υλοποίησης του έργου.

που

Πατούλη, ο οποίος με
να ξεπεράσουμε τα

εμφανίσθηκαν

στην

πορεία

Θέλω επίσης από αυτό το βήμα να ευχαριστήσω τον Υπουργό
Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή, τον νυν Υφυπουργό
αρμόδιο για τις Υποδομές Γιώργο Καραγιάννη και τα υπηρεσιακά
στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, οι οποίοι
πάντα ανταποκρίνονταν άμεσα και αποτελεσματικά στις
επισημάνσεις μας καθώς και τους Βουλευτές όλων των κομμάτων,
που με σχετικές επερωτήσεις τους και παρεμβάσεις τους,
ενδιαφέρθηκαν για την εκτέλεση και την υλοποίηση του έργου».

Την εκδήλωση χαιρέτησε μέσω βίντεο, ο
Γενικός Διευθυντής
Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής Π. Πανταζάτος, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία αυτών
των εμβληματικών έργων για την αναπτυξιακή δυναμική της
Αττικής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Στη Συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν Αντιπεριφερειάρχες, ο
Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας, Περιφερειακοί
Σύμβουλοι, ο Προϊστάμενος της Διαχειριστικής Αρχής της
Περιφέρειας, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας,
εκπρόσωπος του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, η Πρόεδρος
του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» και
Αντιδήμαρχοι του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Ακολούθησε ξενάγηση στην πεζογέφυρα με τους εκπαιδευτές του
Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς» να πραγματοποιούν
σεμινάριο Οδικής Ασφάλειας σε δημότες.
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