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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Εθαπμογή πιλοηικού ππογπάμμαηορ
Ανακύκλωζηρ αποβλήηων ηηγανελαίων
Σηελ ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ ηεο 19εο Μαξηίνπ 2019
ζπδεηήζεθε ε ππόηαζη – ειζήγηζη ηος Σςμβοςλίος ηηρ Δημοηικήρ
Κοινόηηηαρ Μεγάπων, γηα ηελ εθαξκνγή πηινηηθνύ πξνγξάκκαηνο
αλαθύθιωζεο απνβιήηωλ ηεγαλειαίωλ, κε ηελ ζπλεξγαζία θαη ππνγξαθή
ζρεηηθήο ζύκβαζεο κε ηελ Δηαηξεία « IONIAN RECYCLE ΚΟΙΝ.Σ.Δ.Π.».
Πξόθεηηαη γηα έλα πξόγξακκα κε πολλαπλά οθέλη γηα ην Γήκν θη
επηπιένλ ζα ππάξμεη θαη αληαπνδνηηθό θνηλωληθό όθεινο κε ηελ παξνρή
δωξεάλ πιηθώλ πξνο ηα Γεκνηηθά Σρνιεία, Γπκλάζηα θαη Λύθεηα ηνπ Γήκνπ
Μεγαξέωλ.
Υζηεξα από δηεμνδηθή ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο απνθαζίζηεθε νκόθωλα
ε εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο.
Βάζεη ηεο Σπκβάζεωο πνπ ζα ππνγξαθεί κε ηελ ζπγθεθξηκέλε εηαηξεία
ζα γίλνπλ θάπνηεο ζπγθεθξηκέλεο ελέξγεηεο θαη δξάζεηο.
- Δλεκέξωζε ηωλ δεκνηώλ ώζηε λα γίλεη επξέωο γλωζηό ην
πξόγξακκα θαη ηα ζεκεία ζπιινγήο
- Οξγαλωκέλε θαη αζθαιήο ζπιινγή ηωλ πγξώλ απνβιήηωλ από ηα
θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο αλα πέληε εκέξεο θαη ηελ
αζθαιή απνζήθεπζή ηνπο
- Μεηαθνξά ηωλ απόβιεηωλ (ηεγαλόιαδωλ) ζηηο ζπλεξγαδόκελεο
βηνκεραλίεο παξαγωγήο βηνθαπζίκνπ, κε θόζηνο πνπ βαξύλεη
απνθιεηζηηθά ηελ εηαηξεία
- Από θνηλνύ (Γήκνο – Δηαηξεία) ελέξγεηεο επαηζζεηνπνίεζεο ηωλ
καζεηώλ, δαζθάιωλ αιιά θαη ηνπ ζπλόινπ ηωλ δεκνηώλ ώζηε λα
ζπκκεηάζρνπλ ζηελ ζπιινγή ηωλ ηεγαλειαίωλ ζηελ πεγή
παξαγωγήο ηνπο δειαδή ζηα ζπίηηα καο θαη ζηνπο επαγγεικαηηθνύο
ρώξνπο
Για ποζόηηηα 10.000 λίηπων θα παπέσονηαι, ανηαποδοηικά, ςλικά
αξίαρ 2.300 εςπώ ζηα Σσολεία ηος Δήμος.

Σηόσορ ηος ππογπάμμαηορ είλαη ε πξνζηαζία ηνπ πδξνθόξνπ
νξίδνληα ηεο πεξηνρήο ηωλ Μεγάξωλ από ηα πγξά απόβιεηα αιιά θαη
ε κεηαιακπάδεπζε ηωλ νξζώλ πξαθηηθώλ αλαθύθιωζεο θαη
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ζηνπο καζεηέο ηεο πξωηνβάζκηαο θαη
Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ, ζηνπο απξηαλνύο ελεξγνύο
πνιίηεο.
Το
πποζδοκόμενο
αποηέλεζμα,
ζπλίζηαηαη
ζηελ
απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα θαη ηνπ
Βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ από ηα βξώζηκα απόβιεηα ηεγαλέιαηα θαη
θπζηθά ζην θνηλωληθό αληαπνδνηηθό όθεινο κε ηελ παξνρή πιηθώλ πνπ
ρξεηάδνληαη άκεζα ηα Σρνιεία ηνπ Γήκνπ.
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