Έτος ανακύκλωσης το 2014 για τα Γιάννινα
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδρος θεμελης
Κυριακή, 05 Ιανουάριος 2014 12:20 -

Ολοκληρώνεται το «δίκτυο» των κάδων και ο εξοπλισμός των ειδικών
απορριμματοφόρων

Η χρόνια μέσα στην οποία ο δήμος Ιωαννιτών θα εισέλθει για τα καλά σε ρυθμούς
ανακύκλωσης θα είναι το 2014, αφού μετά το πιλοτικό πρόγραμμα που έχει αποδώσει τα
μέγιστα έρχεται η ολοκλήρωση της προσπάθειας που ξεκίνησε από την πρώτη μέρα η
Δημοτική Αρχή με την τοποθέτηση άλλων χιλίων πεντακόσιων κάδων, στο πλαίσιο
υλοποίησης του σχετικού προγράμματος από το ΕΣΠΑ κι έτσι θα καλυφθεί το σύνολο της
έκτασης του Δήμου.

Παράλληλα, από το ίδιο πρόγραμμα, θα γίνει προμήθεια οχτακοσίων κάδων συλλογής
σύμμικτων απορριμμάτων προκειμένου ν' αντικατασταθούν οι υπάρχοντες. Έτσι θα υπάρξει
σημαντική συμβολή στην αισθητική αναβάθμιση της πόλης και στις παρεχόμενες υπηρεσίες
προς τους πολίτες.

Ενώ τέλος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνει και η προμήθεια των
απορριμματοφόρων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της
ανακύκλωσης και την αντικατάσταση παλιών που χρησιμοποιεί σήμερα η υπηρεσία.
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Ο Δήμος Ιωαννιτών με μπροστάρη των αντιδήμαρχο Θωμά Μπέγκα προχωρά με
συντονισμένα βήματα σε ένα σύγχρονο σύστημα διαχείρισης απορριμμάτων, το οποίο με τη
συνδρομή και τη στήριξη των πολιτών μπορεί να στεφθεί από πλήρη επιτυχία.

Έγινε συνήθεια η ανακύκλωση

Σε ότι αφορά πάντως την ανακύκλωση οι γιαννιώτες έχουν αποδείξει ότι «αγκάλιασαν» την
κίνηση αυτή την οποία φαίνεται ότι την περίμεναν εδώ και καιρό.

Μετά από τα προβλήματα που υπήρχαν στην αρχή του προγράμματος τα οποία
ξεπεράστηκαν γρήγορα, οι ποσότητες που ανακυκλώνονται σε μηναία βάση από τους 300
κάδους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή αναπτυγμένοι στα όρια του παλιού δήμου Ιωαννιτών
φτάνουν τους 100 τόνους.

Συγκριτικά με τα απορρίμματα που καταλήγουν στον ΧΥΤΑ Ελληνικού, οι 100 τόνοι
ανακυκλώσιμων, όπως εξηγεί ο αντιδήμαρχος Δημήτρης Κατηρτσίδης, αποτελούν το
20-25% των απορριμμάτων που παράγονται στον δακτύλιο από μεγάλους δρόμους της
πόλης που έχουν τοποθετηθεί οι μπλε κάδοι.

Ήδη ο ΧΥΤΑ απαλλάσσεται από αυτά τα υλικά κάθε μήνα και αναμένεται να φτάσει το 1/3
το βάρος των ανακυκλώσιμων έναντι 2/3 των μεταφερόμενων στον ΧΥΤΑ.

Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι Γιαννιώτες έχουν ανταποκριθεί στην ανακύκλωση υλικών
και το επόμενο διάστημα, θα αναπτυχθεί σε όλο το δήμο το πρόγραμμα το οποίο
εμπλουτίζεται και τα αποτελέσματα θα είναι ακόμη καλύτερα για τις ποσότητες
ανακυκλώσιμων υλικών και την προστασία το περιβάλλοντος.

Νέα «φουρνιά» κομποστοποιητών ζητούν οι δημότες

2/3

Έτος ανακύκλωσης το 2014 για τα Γιάννινα
Συντάχθηκε απο τον/την αλεξανδρος θεμελης
Κυριακή, 05 Ιανουάριος 2014 12:20 -

Μετά την επιτυχία που γνώρισε πάντως και το πρόγραμμα με τους οικιακούς
κομποστοποιητές δεν αποκλείεται ο δήμος να προχωρήσει σε επανάληψη του εγχειρήματος
αυτού, μέσα από το οποίο θυμίζουμε 700 κάδοι διατέθηκαν μόλις σε μία μέρα σε δημότες
που ενδιαφέρθηκαν να τους αποκτήσουν.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενοίκους μονοκατοικιών, συγκροτημάτων μονοκατοικιών ή
πολυκατοικιών που διαθέτουν κήπο και έχουν τη διάθεση να συνδράμουν στην προσπάθεια
του δήμου. Προσπάθεια που αποσκοπεί στη μείωση των απορριμμάτων και στη διαχείρισή
τους με σύγχρονο και επιστημονικά ενδεδειγμένο τρόπο.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν θα παραλάβουν έναν ειδικό κάδο από το εργοτάξιο του
δήμου, θα τον τοποθετήσουν στο χώρου πρασίνου του σπιτιού τους και εκεί θα εναποθέτουν
τα απορρίμματα που προέρχονται από την προετοιμασία του φαγητού και την περιποίηση
του πρασίνου, ακολουθώντας συγκεκριμένες οδηγίες.

Τα απορρίμματα αυτά θα μετατρέπονται σε κομπόστ, δηλαδή λίπασμα για ίδια χρήση.

Η επιτυχία της πρώτης προσπάθειας έχει αυξήσει το ενδιαφέρον κι άλλων συνδημοτών μας
να εξοπλίσουν τα σπίτια τους με τέτοιους κάδους και γι' αυτό υπάρχουν ήδη αιτήματα στον
δήμο να δοθούν ακόμη περισσότεροι κάδοι, χωρίς ωστόσο μέχρι σήμερα να έχει γίνει
γνωστό αν θα υπάρξει μια νέα πρωτοβουλία.
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