Παραλήφθηκε και το 2ο καινούργιο απορριμματοφόρο στο Μαλεβίζι

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017
Παραλήφθηκε και το δεύτερο ολοκαίνουργιο απορριμματοφόρο τύπου πρέσας,
χωρητικότητας 16 κ.μ., με υπερσύγχρονα συστήματα ασφάλειας και λειτουργίας, μάρκας
Mercedes, που ενισχύει τον στόλο οχημάτων της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου
Μαλεβιζίου.

Το συνολικό κόστος αγοράς και των δυο απορριμματοφόρων ανήλθε στο ποσό των 342.240
€, με την χρηματοδότηση να γίνεται από ίδιους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου και με
την προσθήκη των νέων οχημάτων, ανανεώνεται σημαντικά ο στόλος της υπηρεσία
καθαριότητας. Παράλληλα, καλύπτονται υπαρκτές ανάγκες αποκομιδής, αναβαθμίζεται
σημαντικά το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η καθημερινότητα και η ποιότητα ζωής
των κατοίκων, ενώ βελτιώνονται αισθητά και οι συνθήκες εργασίας των εργαζομένων της
υπηρεσίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της μεγάλης έκτασης του Δήμου Μαλεβιζίου, η αποκομιδή των
απορριμμάτων απ' όλους τους οικισμούς και τα χωριά του Δήμου είναι μια αρκετά
χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί πολλές ώρες δρομολογίων, ιδιαίτερα την θερινή
περίοδο, όπου με τους χιλιάδες ξένους επισκέπτες οι ανάγκες πολλαπλασιάζονται.

Ο Δήμαρχος Κώστας Μαμουλάκης σε δηλώσεις του τόνισε: «Παραλάβαμε με χαρά και το
δεύτερο υπερσύγχρονο απορριμματοφόρο, που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά την
υπηρεσία καθαριότητας. Και αυτή η αγορά, έγινε από ίδιους πόρους του Δήμου Μαλεβιζίου,
από χρήματα δηλαδή των δημοτών μας, που με χρηστή διαχείριση και κατάλληλο
προγραμματισμό, επιστρέφουν ξανά στους ίδιους, με σκοπό να βελτιώσουν την ποιότητα
ζωής στο Μαλεβίζι. Η Δημοτική μας Αρχή, παρά τις πολλές και σημαντικές δυσκολίες που
αντιμετωπίζει, όπως και το σύνολο των φορέων της Αυτοδιοίκησης, δεν σταματάει τις
προσπάθειες βελτίωσης της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών του
Μαλεβιζίου.
Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η μάχη για ένα πιο καθαρό Μαλεβίζι είναι συλλογική. Τα νέα
απορριμματοφόρα δίνουν μεγαλύτερη ώθηση στις προσπάθειες της αρμόδιας υπηρεσίας
του Δήμου μας, αλλά η υπεύθυνη στάση και των συμπολιτών μας, είναι απαραίτητη σε αυτό
τον τομέα.
Αξίζουν πολλά μπράβο και θα ήθελα και δημόσια να συγχαρώ τους συνεργάτες μου και όλα
τα στελέχη των υπηρεσιών του Δήμου μας, αιρετά και υπηρεσιακά, που ολοκλήρωσαν με
επιτυχία και αυτή την προσπάθεια, ιδιαίτερα δε τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης Δημήτρη Τζεδάκη που είναι επιφορτισμένος με το δύσκολο έργο του
συντονισμού του έργου της καθαριότητας».
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