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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 « Σο έτοσ 2016 είναι για το Δήμο μασ  χρονιά ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ και Εναλλακτικήσ 

Διαχείριςησ των απορριμμάτων» 

Σο άββατο 13 Φεβρουαρίου 2016 ο Διμοσ Μεγαρζων διοργανϊνει τθν 1θ Γιορτι 
Ανακφκλωςθσ (Ηλεκτρικϊν ςυςκευϊν, Η/Τ κλπ.) ςτθν Πλατεία Ηρϊων ςτα Μζγαρα. 

Η Διοίκθςθ του Διμου απευκφνει ανοιχτι ΠΡΟΚΛΗΗ ςε όλουσ τουσ ςυμπολίτεσ 
να ςυμμετάςχουν ςε αυτι τθ δράςθ ςτο πλαίςιο ευαιςκθτοποίθςθσ τθσ κοινισ γνϊμθσ 
ςχετικά με τθν ιδζα τθσ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ. 

Ο αρμόδιοσ Αντιδιμαρχοσ  κ. ταφροσ  Φωτίου διλωςε: 
« Σο ζτοσ 2016 είναι για το Διμο μασ χρονιά αφιερωμζνθ ςτθν ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ και ςτθν 
ΕΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ των ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ.  

Με ςειρά δράςεων κα φροντίςουμε να ευαιςκθτοποιθκοφν όλοι οι δθμότεσ ςτθν 
τεράςτια αξία που ζχει για τθ Διοίκθςθ του Διμου αλλά και για όλουσ τουσ πολίτεσ των 
Μεγάρων και τθσ Νζασ Περάμου θ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ. 

Ζνα πρϊτο βιμα γίνεται το άββατο 13 Φεβρουαρίου 2016, με τθν “1θ Γιορτι 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ”,  ςτον χϊρο τθσ Πλατείασ Ηρϊων ςτα Μζγαρα. 
Προςκαλοφμε λοιπόν όλουσ να φζρουν ότι άχρθςτα υλικά ζχουν, παλιά ψυγεία, θλεκτρικζσ 
κουηίνεσ, πλυντιρια, παλιοφσ θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, υλικά από χαρτί, γυαλί, πλαςτικό 
και Αλουμίνιο ςτθν Πλατεία Ηρϊων όπου κα υπάρχουν κάδοι ξεχωριςτά  για το κάκε υλικό. 
Φυςικά κα υπάρχει και ςυνζχεια.  

Είμαςτε ςε ςυνεχι επαφι και ςυνεννόθςθ με τθν Περιφζρεια Αττικισ ςτο πλαίςιο 
τθσ εφαρμογισ πιλοτικοφ Προγράμματοσ Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ των Απορριμμάτων  
ςφμφωνα με τθ νζα πρακτικι και αντίλθψθ ότι  τα απορρίμματα πρζπει να ανακυκλϊνονται 
ςτθν πθγι τουσ και πωσ οριςτικά κα αντιμετωπιςτεί το πρόβλθμα και κα δοκεί θ πρζπουςα 
λφςθ  με τθν καταςκευι εργοςταςίου εκμετάλλευςθσ των πτθνοτροφικϊν  αποβλιτων και 
των αςτικϊν απορριμμάτων. 

Ο Διμοσ Μεγάρων ζχει διαβιβάςει ςτθν Περιφζρεια Αττικισ ςχετικι πρόταςθ και 
ςτον ευαίςκθτο τομζα τθσ Διαχείριςθσ των απορριμμάτων είμαςτε ςε καλό δρόμο και 
ςφντομα κα υπάρξουν επίςθμεσ ανακοινϊςεισ από το Διμαρχο κ. Γρθγόρθ ταμοφλθ και 
από τθν Περιφερειάρχθ Αττικισ Κα Ρζνα Δοφρου.» 
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