Ανακοίνωση Δημάρχου - Εγκαταστάσεις νέου υπερσύγχρονου
αμαξοστασίου Δήμου
Εγκανιάστηκαν την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου και ώρα 17.00 οι εγκαταστάσεις του νέου
υπερσύγχρονου αμαξοστασίου του Δήμου Σαλαμίνας , που δίνουν λύση στο πρόβλημα
της ολοκληρωμένης διαχείρισης και λειτουργίας του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ
παράλληλα καλύπτουν πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες της διαχείρισης και συντήρησης
όλων
των
οχημάτων
του
δήμου.
Τα εγκαίνια του νέου αμαξοστασίου -καθολικό αίτημα για δεκαετίες των υπηρεσιώνπραγματοποιήθηκαν με κάθε επισημότητα από την Δήμαρχο Σαλαμίνας Ισιδώρα
Νάννου.
«Τα εγκαίνια του έργου μας δίνουν μεγάλη χαρά, καθώς αποτελούν την τελευταία πράξη
μιας μεγάλης προσπάθειας για την απομάκρυνση του αμαξοστασίου από μία
κατοικημένη περιοχή επιλύοντας ένα μεγάλο πρόβλημα . Αυτό ήταν εξαρχής ο βασικός
μας στόχος προκειμένου να ικανοποιήσουμε ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων, αλλά και
του προσωπικού του Δήμου μας» τόνισε η δήμαρχος Σαλαμίνας σημειώνοντας ότι:
«Το νέο αμαξοστάσιο είναι προγραμματισμένο ώστε να αλλάξει τη δομή και τη λειτουργία
της διεύθυνσης καθαριότητας, περιβάλλοντος και ανακύκλωσης. Επιπλέον η μεταφορά
του στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας δίνει την ευκαιρία λειτουργικής και
ποιοτικής αναβάθμισης των υπηρεσιών προς όφελος των δημοτών, αλλά και μείωσης
του λειτουργικού κόστους της υπηρεσίας μέσα από την καλύτερη οργάνωση».
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας κος Σκιαθίτης Ιωάννης επισήμανε την αναγκαιότητα της
δημιουργίας ενός σύγχρονου αμαξοστασίου ευχαρίστησε την Δήμαρχο Σαλαμίνας για την
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του καθώς τον Διευθυντή και όλο το προσωπικό της
καθαριότητας για τον καθημερινό αγώνα που δίνουν ώστε να ανταπεξέρχονται στις
μεγάλες ανάγκες που προκύπτουν καθημερινά στο νησί.
Στην συνέχεια πήρε τον λόγο ο Διευθυντής Πρασίνου – Περιβάλλοντος και Καθαριότητας
κος Βαφειαδάκης ο οποίος ευχαρίστησε την Δημοτική αρχή για την πραγματοποίηση
ενός ονείρου για όλο το προσωπικό της καθαριότητας . Στη συνέχεια ανέλυσε τα οφέλη
που θα αποκομίσει ο Δήμος από την λειτουργία του νέου αμαξοστασίου.
Στο νέο αμαξοστάσιο, φιλοξενούνται όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες της Καθαριότητας,
Ανακύκλωσης, Πρασίνου, τεχνίτες ηλεκτρολόγοι, σιδηροτεχνίτες κλπ, διαχείρισης και
κίνησης οχημάτων, καθώς και το σύνολο του στόλου των οχημάτων του δήμου
Σαλαμίνας . Επίσης οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν σύγχρονους χώρους ανάπαυσης
και υγιεινής για το προσωπικό, καθώς επίσης ευρύχωρες αποθήκες για την συγκέντρωση
και ταξινόμηση των υλικών και εν γένει εξοπλισμού.
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