Περιστέρι: 4 απορριμματοφόρα
και 500 καφέ κάδους παρέδωσε
η Περιφέρεια στο Δήμο
Η Περιφέρεια Αττικής συνεχίζει, την εφαρμογή υλοποίησης του
προγράμματος, «Ανακύκλωση 2020» με τη σταδιακή παράδοση
οχημάτων και κάδων στους Δήμους της Αττικής καθώς και την
κλιμακωτή υλοποίηση του συστήματος διαλογής στην πηγή.
Παράλληλα με τον αγώνα που δίνει η Περιφέρεια Αττικής για τον
περιορισμό του κορωνοϊού και την προστασία της ζωής των
πολιτών, εργάζεται συστηματικά για να αναπτυχθεί πλήρως το
πρόγραμμα της ανακύκλωσης.
Στο πλαίσιο αυτό ο Περιφερειάρχης παρέδωσε σήμερα το μεσημέρι
στον Δήμαρχο Περιστερίου Α. Παχατουρίδη 4 ειδικά οχήματα για
τη συλλογή οργανικών απόβλητων και 500 καφέ κάδους. Να
σημειωθεί ότι τμηματικά το επόμενο διάστημα θα διατεθεί
ανάλογος εξοπλισμός στο σύνολο των Δήμων της Αττικής.
Τόσο o Περιφερειάρχης Αττικής Γ. Πατούλης, όσο και ο Δήμαρχος
Περιστερίου Α. Παχατουρίδης, αναφέρθηκαν στο καλό κλίμα και τη
διαχρονική συνεργασία που υπάρχει μεταξύ τους και επισήμαναν
ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για να αλλάξει ριζικά το
μοντέλο διαχείρισης των απορριμμάτων στην Αττική.
Κατά τη διάρκεια της παράδοσης – παραλαβής παρόντες ήταν ο
Αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Α. Λεωτσάκος, ο αρμόδιος
Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας, Περιβάλλοντος και
Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Νομού Αττικής
(ΕΔΣΝΑ) Β. Κόκκαλης, η Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Μαίρη Τσιώτα
– Μάρκου, ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Αλέξης Σταυρούλιας, ο
Αντιδήμαρχος Οικιστικής Ανάπτυξης Παναγιώτης Λύκος, καθώς και
υπηρεσιακά στελέχη του ΕΔΣΝΑ και της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
του Δήμου Περιστερίου.

Ο Γ. Πατούλης και ο Α. Παχατουρίδης, αφού επιθεώρησαν το στόλο
των οχημάτων και ενημερώθηκαν για τη διαδικασία λειτουργίας
και παραγωγής κομπόστ προχώρησαν στις παρακάτω δηλώσεις:

Δήλωση Περιφερειάρχη Αττικής Γ. Πατούλη
«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα στον Δήμο
Περιστερίου για να παραδώσω στον συνάδελφο Α. Παχατουρίδη
εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ο οποίος θα συμβάλει στην
ενίσχυση των δράσεων ανακύκλωσης. Το Περιστέρι, με τις
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει ο Δήμαρχός του, έχει καταφέρει
να αποτελεί έναν Δήμο πρότυπο σε ζητήματα, τόσο της
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όσο και της ανακύκλωσης. Θέλω
να συγχαρώ τον κ. Παχατουρίδη και τα στελέχη του Δήμου του για
τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει. Η συνεργασία μας είναι
διαχρονικά δημιουργική.
Στόχος μας είναι η Αττική να γίνει πρότυπη Περιφέρεια και η
χώρα μας να καταφέρει να φθάσει στα επίπεδα που έχουν οι άλλες
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος.
Σήμερα από το Περιστέρι στέλνουμε
ένα μήνυμα, ότι σε μια
δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας και όλο τον πλανήτη, όλοι μαζί
δίνουμε τη μάχη της προστασίας των πολιτών από τον κορωνοϊό,
ενώ ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για την εφαρμογή της ανακύκλωσης
και τη διαλογή στην πηγή.
Είμαστε

αποφασισμένοι να κάνουμε μία νέα «πράσινη» αρχή στο

ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και να ανατρέψουμε την
υπάρχουσα κατάσταση. Με σχέδιο, δίνουμε τέλος στην αδιέξοδη
κατάσταση που παραλάβαμε.
Καλύτερο περιβάλλον σημαίνει καλύτερη ποιότητα ζωής για εμάς
και τα παιδιά μας. Είναι ανάγκη να επιδείξουμε μεγάλη προσοχή
στον κορωνοϊό και στη μεταδοτικότητά του, αλλά συγχρόνως η
ζωή συνεχίζεται και πρέπει να πάμε στην επόμενη μέρα σε
κρίσιμα ζητήματα όπως αυτό που αφορά στην ανακύκλωση».

Δήλωση Δημάρχου Περιστερίου Α. Παχατουρίδη
«Ο Δήμος Περιστερίου διαχρονικά έχει αποδείξει ότι πρώτη
προτεραιότητα έχει το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των
κατοίκων του. Η καθαρή και πράσινη πόλη ήταν και είναι
στοίχημα για μας. Με την σημερινή παραλαβή η Περιφέρεια και
προσωπικά ο Γιώργος ο Πατούλης έρχονται αρωγοί σ’ αυτή την
προσπάθεια αποδεικνύοντας περίτρανα ότι ακόμη και μέσα στην
όποια δυσκολία δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η πρόοδος και το
αύριο των παιδιών μας είναι μονόδρομος.
Η δυσκολία θα περάσει και εμείς είμαστε νικητές. Γιώργο ένα
μεγάλο ευχαριστώ σε σένα και στους συνεργάτες σου. Επίσης ένα
μεγάλο ευχαριστώ στους δικούς μου συνεργάτες, τους ανθρώπους
της καθαριότητας που διαχρονικά έχουν το βάρος της καθαρής
πόλης και τώρα είναι για ακόμη μια φορά στην πρώτη γραμμή στη
μάχη για τον κορωνοϊό.»

