ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Πέμπτη 15-2-2018

Ταχ.Δ/νση Δεκελείας 97 Νέα Φιλαδέλφεια
Τ.Κ. 14341
Τηλ.: 213 2049003-4
fax. 213 2049006
e-mail : press@dimosfx.gr
graf.dim.nfnx@gmail.com

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τοποθέτηση συστημάτων υπόγειων κάδων απορριμμάτων στην Πλατεία Πατριάρχου
Παραδόθηκαν σήμερα από τον ανάδοχο τα τέσσερα από τα έξι αυτόματα συστήματα
υπογειοποιημένων κάδων στην πλατεία Πατριάρχου και ξεκινάει άμεσα η λειτουργία τους.
Συγκεκριμένα παραδόθηκαν τα παρακάτω σημεία:





Σύστημα 3 κάδων στη γωνία των οδών Επταλόφου και Φαναρίου
Σύστημα 4 κάδων επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως κοντά στην διασταύρωση με την οδό Σάρδεων
Σύστημα 4 κάδων επί της οδού Βρυούλων κοντά στη διασταύρωση με την οδό Σάρδεων.
Σύστημα 4 κάδων στην γωνία των οδών Σ. Σταματιάδη (Ραιδεστού) και Σάρδεων.

Στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα παραδοθούν προς χρήση και τα υπόλοιπα δύο συστήματα τα
οποία καθυστέρησαν λόγω της ύπαρξης καλωδίων της ΔΕΗ στο σημείο και της ανάγκης μετατόπισης
τους.
Τα παραπάνω συστήματα παραλαμβάνουν σύμμεικτα οικιακά απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά σε
ξεχωριστές υποδοχές.
Σκοπός της υλοποίησης του έργου είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των
επισκεπτών της πόλης, η εξάλειψη της εικόνας των ξεχειλισμένων από σκουπίδια κάδων και η
υγειονομική αναβάθμιση της περιοχής. Αυτός είναι ο λόγος της επιλογής των συγκεκριμένων σημείων
της πόλης στα οποία επικεντρώνεται η μεγάλη παραγωγή ποσότητας απορριμμάτων λόγω της ύπαρξης
εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων εστίασης.
Για την καλή λειτουργία του έργου και την επίτευξη του στόχου για τον οποίο τοποθετήθηκαν, ο Δήμος
παρακαλεί τους δημότες και τους καταστηματάρχες στις περιοχές όπου θα λειτουργήσουν τα συστήματα
υπογειοποιημένων κάδων:
 να συσκευάζουν καλά τα απορρίμματά τους σε μαύρες σακούλες,
 να τα εναποθέτουν μέσα στην χοάνη και όχι έξω από αυτή, με σεβασμό στο περιβάλλον.
Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η επέκταση των παραπάνω συστημάτων και σε άλλα σημεία της πόλης
στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
Τέλος να σημειωθεί ότι το έργο κόστισε 112.500€ και χρηματοδοτήθηκε στο σύνολό του από πόρους του
Δήμου.
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