Αττική: Απορριμματοφόρα και
κάδοι βιοαποβλήτων για Δήμους
των Νοτίων Προαστίων
Στο πλαίσιο του προγράμματος για την ανακύκλωση που υλοποιεί η
Περιφέρεια Αττικής με στόχο να γίνει μία νέα πιο «πράσινη αρχή
στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, ο Περιφερειάρχης
Αττικής Γ. Πατούλης παρέδωσε σήμερα στον Δήμαρχο Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης Γ. Κωνσταντέλλο και στον Δήμαρχο Γλυφάδας Γ.
Παπανικολάου απορριμματοφόρα σύγχρονης τεχνολογίας και καφέ
κάδους συλλογής βιοαποβλήτων.
Ειδικότερα στον Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης παραδόθηκαν 2
οχήματα, 170 καφέ κάδοι και 90 από τους συνολικά 200 κάδους
εσωτερικής ανακύκλωσης. Στο Δήμο Γλυφάδας παραδόθηκαν επίσης 2
οχήματα και 200 καφέ κάδοι.

Σε δηλώσεις του ο Περιφερειάρχης Αττικής τόνισε:
«Σήμερα είχα τη χαρά να παραδώσω εξοπλισμό σύγχρονης
τεχνολογίας σε δύο Δήμους της Αττικής οι οποίοι σημειώνουν
εξαιρετικές επιδώσεις σε ζητήματα ανακύκλωσης και μείωσης του
όγκου των απορριμμάτων τους. Πρόκειται για δύο σημαντικούς
Δήμους που έρχονται να προστεθούν ως ισχυροί κρίκοι στην
αλυσίδα που αναπτύσσεται από την Περιφέρεια Αττικής για τα
ζητήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων και βιοαποβλήτων.
Πρόκειται για Δήμους πρότυπα στη διαχείριση οι οποίοι είμαι
βέβαιος ότι θα αξιοποιήσουν τον εξοπλισμό που τους παραδώσαμε
για να πετύχουν με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα τους στόχους που
έχουν θέσει. Οι προσπάθειες Δήμων της Αττικής, όπως της Βάρης
Βούλας Βουλιαγμένης και της Γλυφάδας αποτελούν την ατμομηχανή
για ένα καλύτερο αύριο, για μια καλύτερη πράσινη Αττική. Μαζί
εργαζόμαστε για να μπορέσει η Περιφέρεια Αττικής να γίνει
πρότυπη σε όλη την Ελλάδα και γιατί όχι, σε όλη την Ευρώπη».

Από την πλευρά τους οι Δήμαρχοι Γ. Κωνσταντέλλος και Γ.
Παπανικολάου ευχαρίστησαν τον Περιφερειάρχη για τον εξοπλισμό
που τους παρέδωσε επισημαίνοντας ότι οι δράσεις και οι
πρωτοβουλίες τους είναι ευθυγραμμισμένες με τις πολιτικές της
Περιφέρειας και του ΕΔΣΝΑ όσον αφορά στη διαχείριση
απορριμμάτων.
Αναφερόμενοι στα ποσοστά ανακύκλωσης βιοαποβλήτων επισήμαναν
ότι έχουν καταφέρει να μειώσουν στο συνολικό όγκο εκτροπής
στην ταφή σε ποσοστό 25-30%, με στόχο το να φτάσουν το επόμενο
διάστημα το 50%. Ο κ. Κωνσαντέλλος τόνισε μεταξύ άλλων ότι ο
Δήμος του τρέχει ένα πιλοτικό πρόγραμμα διαλογής στην πηγή έξι
ρευμάτων, το οποίο μπορεί να αποτελέσει και κεντρικό πυλώνα
ανάπτυξης αυτού του δικτύου στο συγκρότημα της πρωτεύουσας.
Ο κ. Παπανικολάου τόνισε ότι στο Δήμο του λειτουργεί ένα
οργανωμένο δίκτυο ανακύκλωσης σε όλα τα επίπεδα και
υπογράμμισε ότι τα απορριμματοφόρα που παρέλαβε από την
Περιφέρεια θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο το έργο του τμήματος
καθαριότητας καθώς διαθέτουν σύγχρονο σύστημα αποκομιδής και
ειδική λειτουργεία αυτόματου πλυσίματος των καφέ κάδων.
Στην τελετή παράδοσης παρόντες ήταν και οι Αντιπεριφερειάρχες
Οικονομικών Ν. Πέππας, Πολιτικής Προστασίας Β. Κόκκαλης και
Νότιου Τομέα Δ. Νάνου.
Εκ μέρους των Δήμων παρέστησαν η αντιδήμαρχος Γλυφάδας Α.
Καυκά, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βάρης Βούλας
Βουλιαγμένης Ν. Ψαλίδας, οι αντιδήμαρχοι Π. Σωτηρόπουλος, Ν.
Βάσης, Ν. Κάραγιαν, Β. Παπαμιχαήλ και Δ. Βαμβασάκης.

