Αγαπθτοί Συνδθμότεσ,
Ξεκινάμε ςτο Διμο Κθφιςιάσ, για πρϊτθ φορά ςτθν Ελλάδα, τθ διαλογι ςτθν πθγι και εν ςυνεχεία τθν
κομποςτοποίθςθ των υπολειμμάτων τροφϊν. Πρακτικά αυτό ςθμαίνει ότι κα μποροφμε να
ανακυκλϊνουμε το 95% των απορριμμάτων μασ. Εκτόσ δθλαδι από τισ ςυςκευαςίεσ μασ (από χαρτί,
πλαςτικό, γυαλί) που ιδθ ρίχνουμε για ανακφκλωςθ ςτο μπλε κάδο, τϊρα όλα τα υπολείμματα τροφϊν
που περιςςεφουν κακθμερινά από το φαγθτό μασ (μαγειρεμζνα ι ωμά) κα τα εναποκζτουμε, ςε ζνα νζο,
καφζ κάδο για κομποςτοποίθςθ.
Το πρόγραμμα κομποςτοποίθςθσ ξεκινά με βάςθ τθν επιςτθμονικι κακοδιγθςθ του Εκνικοφ Μετςόβιου
Πολυτεχνείου ςε γειτονιζσ, τθσ Κάτω Κθφιςιάσ, Νζασ Κθφιςιάσ, Καςτριοφ και Εκάλθσ. Παράλλθλα δε,
επιδιϊκουμε τθν επζκταςθ του προγράμματοσ αυτοφ ςτο ςφνολο του Διμου μασ. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ
μπορείτε να βρείτε ςτο ςυνοδό ζντυπο, αλλά και ςτθν ιςτοςελίδα μασ www.biowaste.gr.
Η διανομή και τοποθζτηςη των κάδων θα γίνει:
- ςτθν περιοχι τθσ Εκάλθσ, το Σάββατο 10 Νοεμβρίου 2012.
- ςτθν περιοχι του Καςτριοφ, τθ Κυριακι 11 Νοεμβρίου 2012.
- ςτθν περιοχι, τθσ Νζασ Κθφιςιάσ, το Σάββατο 17 Νοεμβρίου 2012.
- ςτθν περιοχι τθσ Κάτω Κθφιςιάσ, τθ Κυριακι 18 Νοεμβρίου 2012.
Η διανομι των κάδων, κα πραγματοποιθκεί (μεταξφ 9.00-15.00) από ςυνεργεία του Διμου Κθφιςιάσ, τα
οποία κα ςυνοδεφονται από εκπροςϊπουσ τθσ δθμοτικισ αρχισ και επιςτθμονικό προςωπικό. Σε
περίπτωςθ που απουςιάηετε, κα γίνει κατά παραγγελία διανομι κάδου, μετά από ςχετικό ζγγραφο αίτθμα
ςασ, εντόσ 15 θμερϊν από τισ πιο πάνω θμερομθνίεσ, προσ το Διμο Κθφιςιάσ (υπ’ όψιν τθσ Διεφκυνςθσ
Κακαριότθτασ) ι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ xipolitas@kifissia.gr.
Η αποκομιδι του περιεχομζνου των καφζ κάδων κα γίνεται κάκε Τρίτθ-Πζμπτθ, για τθν Κθφιςιά, και
Τετάρτθ – Παραςκευι, για το Καςτρί και τθν Εκάλθ. Όςοι κάτοικοι κα ζχουν κάδο ατομικισ αποκλειςτικισ
χριςθσ, κα πρζπει να τον τοποκετοφν ςτο πεηοδρόμιο, ζξω από τθν οικία τουσ, το προθγοφμενο βράδυ τθσ
αποκομιδισ και να τον απομακρφνουν μετά τθν αποκομιδι. Σε περίπτωςθ που οι κάδοι αυτοί δεν
αποςφρονται, εντόσ των ιδιοκτθςιϊν, ο Διμοσ Κθφιςιάσ οφείλει να τουσ αφαιρζςει.
Ενημερωτικζσ εκδηλώςεισ:
Τζλοσ, για αναλυτικι ενθμζρωςθ και ςυηιτθςθ για το πρόγραμμα κομποςτοποίθςθσ ςασ περιμζνουμε: Για
τθν περιοχι τθσ Εκάλθσ, τθν Δευτζρα, 12 Νοεμβρίου ςτισ 19:30, ςτο Εντευκτιριο Εκάλθσ, Πλατεία Κζνεντυ.
Για τθν περιοχι του Καςτριοφ, τθν Τετάρτθ, 14 Νοεμβρίου ςτισ 19:30, ςτο Πνευματικό κζντρο Νζασ
Ερυκραίασ, Λουκι Ακρίτα 4, Καςτρί. Για τθν περιοχι τθσ Κθφιςιάσ, τθν Πζμπτθ, 22 Νοεμβρίου ςτισ 19:30,
ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο Κθφιςιάσ, Διονφςου και Μυρςίνθσ 2, Κθφιςιά.
Σε μια πολφ δφςκολθ εποχι, ο Διμοσ Κθφιςιάσ κάνει τθν υπζρβαςθ. Η επιτυχία του προγράμματοσ
(www.biowaste.gr, http://www.facebook.com/athensbiowaste), το οποίο χρθματοδοτείται από το εργαλείο
για το Περιβάλλον LIFE+ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ, εξαρτάται από όλουσ μασ.
Καλι επιτυχία,
Βαςίλθσ Ι. Ξυπολυτάσ MBA, MA, BA
Αντιδιμαρχοσ Αςτικοφ Περιβάλλοντοσ

Για διαδικτυακζσ επιςθμάνςεισ προβλθμάτων και πλθροφορίεσ,
Παρακαλοφμε να επιςκεφτείτε τθν ιςτοςελίδα μασ
http://kifissiakathariotita.kifissia.gov.gr

