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Ο Δήμος Πρέβεζας κινείται και καθαρίζει πλέον ηλεκτρικά

Το πρώτο από τα 11 οχήματα που θα προμηθευτεί συνολικά ο Δήμος μέσω του προγράμματος

«Προστασία  του  Περιβάλλοντος  και  Αειφόρος  Ανάπτυξη”  προϋπολογισμού  1.000.680,00€

παρουσίασε σήμερα ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος στο Δημαρχείο στην παραλία της

Πρέβεζας.

Πρόκειται για ένα μικρό ηλεκτροκίνητο, ιδιαίτερα ευέλικτο καθώς και αθόρυβο και με μηδενικούς

ρύπους απορριμματοφόρο, το οποίο θα πραγματοποιεί αποκομιδές στο ιστορικό κέντρο, δίνοντας

επιτέλους  τη λύση στο χρόνιο  πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι  κάτοικοι  και  οι  επαγγελματίες,

ιδιαίτερα κατά την τουριστική σαιζόν λόγω της υψηλής και αυξανόμενης επισκεψιμότητας των

τελευταίων ετών.

Το ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο συμβάλλει ουσιαστικά στη διατήρηση της καθαρής εικόνας

του Ιστορικού Κέντρου προστατεύοντας ταυτόχρονα το περιβάλλον από ρύπους, ως ένα σύγχρονο

μέσο  μιας  έξυπνης  πόλης,  στο  πλαίσιο  των  κεντρικών  εθνικών  και  ευρωπαϊκών  αξόνων  και

επιταγών του «green & smart» σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας

του Δήμου Πρέβεζας. 

Το ηλεκτροκίνητο όχημα παρέλαβαν ο Δήμαρχος Πρέβεζας κ. Νίκος Γεωργάκος και ο Διευθυντής

του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου κ. Ευάγγελος

Καζούκας.
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Ο Δήμαρχος Πρέβεζας τόνισε σχετικά :

"Ο Δήμος μας συνεχώς εξελίσσεται μέσα από δράσεις, έργα και νέα εργαλεία που αποκτά και τα

οποία τηρούν τις  προϋποθέσεις  και  καλύπτουν τις  ανάγκες  της  εποχής  των έξυπνων  βιώσιμων

Δήμων. 

Με  ιδιαίτερη  χαρά  σήμερα  12  Ιουλίου  2022  παραλάβαμε  αυτό  το  εργονομικό  ευέλικτο

ηλεκτροκίνητο απορριμματοφόρο, το οποίο και μπαίνει από σήμερα κιόλας στην πρώτη γραμμή

προσφοράς  στην  καθαριότητα  του  Ιστορικού  Κέντρου  της  τουριστικής  Πρέβεζας,  ώστε  να

συμβάλει σημαντικά στην διατήρηση της καθαρής εικόνας της πολυσύχναστης αυτής περιοχής .

Ως  ηλεκτροκίνητο  όχημα  έχει  μηδενική  εκπομπή  ρύπων,  μπορεί  να  κινείται  με  άνεση  και  να

πραγματοποιεί  αποκομιδές  απορριμμάτων  στα  γραφικά  όμορφα  στενά  της  Πρέβεζας  όπου  και

λειτουργεί μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων εστίασης, τουρισμού και εμπορικής δραστηριότητας. 

Η αντικατάσταση του στόλου των οχημάτων του Δήμου μας συνεχίζεται ως προς το στρατηγικό

μας επιχειρησιακό σχέδιο, με στόχο να περιορίσουμε τους ρύπους προστατεύοντας το περιβάλλον

και προσφέροντας τις σύγχρονες βέλτιστες υπηρεσίες τόσο προς τους δημότες μας όσο και προς

τους όλο και περισσότερους επισκέπτες μας που επιλέγουν το Δήμο Πρέβεζας για τις διακοπές

τους."
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