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ΔΗΜΟ  ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ    
                                                  Π. ΦΑΛΗΡΟ, 10/4/2018 
 

 
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Εγκαινιάζηεκε ηο ζύζηεμα κοινοτρήζηων 
ποδελάηων ζηο Παλαιό Φάλερο 

Ξεθίλεζε  ε  ιεηηνπξγία  ηνπ  ζπζηήκαηνο  θνηλνρξήζηωλ  πνδειάηωλ  ηνπ  
Δήκνπ  Παιαηνύ  Φαιήξνπ  κε  ηελ  ηειεηή  εγθαηλίωλ  πνπ  

πξαγκαηνπνηήζεθε  κπξνζηά  από  ηελ  είζνδν  ηνπ  Δεκνηηθνύ  Αζιεηηθνύ  
Κέληξνπ  ηεο  Πόιεο  θαη  ηα  νπνία  ηνπνζεηήζεθαλ  ζε  ζπλεξγαζία  κε  ηελ  

Εζληθή  Τξάπεδα  ηεο  Ειιάδνο. 

 
Ο Δήκαξρνο  Διονύζες  Φαηδεδάκες, ζηνλ  ζύληνκν  ραηξεηηζκό  ηνπ, 
επηζήκαλε πωο  κε ην ζύζηεκα απηό, ε ηερλνινγία ζπλαληά ηε βηώζηκε 

κεηαθίλεζε ζην Παιαηό Φάιεξν, ελώ αλαθέξζεθε ζηα πιενλεθηήκαηα πνπ 
πξνζθέξεη ε ρξήζε ηνπ πνδειάηνπ, κε βαζηθόηεξα όιωλ ηελ επθνιία 

κεηαθίλεζεο, ηελ νηθνλνκία θαη, πάλω από όια, ηελ πγεία. Επηπιένλ δήηεζε 
λα ηεξνύλ νη ρξήζηεο ηωλ πνδειάηωλ όινπο ηνπο θαλόλεο αζθαιείαο, όπωο 

απηνί αλαθέξνληαη ζην ζρεηηθό έληππν ηνπ δήκνπ, ην νπνίν δηελεκήζε θαη 
ζηνλ θόζκν πνπ ήηαλ εθεί. 

 
Παξάιιεια, επέζηεζε ηελ πξνζνρή ζε όζνπο ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηα 

πνδήιαηα απηά θαη  δήηεζε λα ηα θξνληίδνπλ ζαλ λα είλαη  δηθά ηνπο, γηαηί 
θάζε θνξά  πνπ ζα παξνπζηάδεηαη  κηα  θζνξά  ή  βιάβε ζα απνθαζίζηαηαη 
από  ηνλ  Δήκν ,αιιά  αλ  ην  θαηλόκελν  επαλαιακβάλεηαη  είλαη  πξνθαλέο  

όηη  ε  πξνζπάζεηα  δελ  ζα  επνδωζεί  θαη  κνηξαία  ην  ζύζηεκα  ζα  
θαηαξγεζεί.    

 
Επίζεο  ηόληζε  όηη  όιε  ηελ επζύλε  γηα ηελ ηνπνζέηεζε θαη  ηελ  ιεηηνπξγία 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηωλ θνηλνρξήζηωλ πνδειάηωλ, ηελ εκπηζηεύζεθε εμ 
νινθιήξνπ ζηνλ Αληηδήκαξρν Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ, Γιώργο 

Αζεμακόποσλο, πνπ ηνλ επραξίζηεζε καδί θαη κε όινπο όζνπο εξγάζζεθαλ, 
θαη πξόηεηλε ζε όζνπο εγθαηληάζνπλ ηα πνδήιαηα, λα αθνινπζήζνπλ ηελ 

δηαδξνκή πνπ πεξλάεη κέζα από ηελ ζαπκάζηα Μαρίνα ηοσ Φλοίζβοσ, ζην 
θαηαπξάζηλν Πάρκο ηοσ Φλοίζβοσ θαη ζε νιόθιεξε ηελ ήδε δηακνξθωκέλε 

δώλε ηνπ εληαίνπ παξάθηηνπ κεηώπνπ. 
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Ταπηόρξνλα έθαλε γλωζηό πωο, ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνύ 
κεηαθόξηωζεο ν Δήκνο δηθαηώζεθε θαη όηη όια ηα πξόζηηκα δηεγξάθεζαλ θαη 

πωο, ε κόλε έθηαζε πνπ απνκέλεη πξνο δηακόξθωζε ζην  παξαιηαθό  
κέηωπν , είλαη ηα 14 ζηξέκκαηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Αζιεηηθνύ 
Οκίινπ Ακθηζέαο, θάηη πνπ θαηά ηελ γλώκε ηνπ ζα ηαθηνπνηεζεί ζύληνκα, ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ λέν Πξόεδξν θη έηζη ε Πνδειαηάδα ζα δηαξθεί 
πεξηζζόηεξν. 

 


