Δήμος Αγλαντζιάς: Σημαντική Ανακοίνωση

Αλλάζουμε συνήθειες, εξοικονομούμε, κερδίζουμε!
Με την Ευρώπη να οδηγεί τις εξελίξεις, η χώρα μας μπαίνει σταδιακά σε μια νέα λογική στη
διαχείριση των απορριμμάτων για τη μείωση του όγκου τους, τη μείωση του κόστους και την
ενίσχυση της ανακύκλωσης.
Η Αγλαντζιά είναι η πρώτη πόλη στην Κύπρο που υιοθετεί το ευρωπαϊκό πρότυπο. Μετά από
πολύμηνο σχεδιασμό, τους επόμενους μήνες θέτουμε σε εφαρμογή το νέο, φιλόδοξο πρόγραμμά
μας για διαλογή από την πηγή. Στόχος μας είναι να ανακυκλώνουμε όλο και περισσότερα
απορρίμματα και να μειώσουμε το υπέρογκο οικονομικό και περιβαλλοντικό κόστος των
χωματερών που πλέον δεν είναι αρκετές.
Αλλάζουμε συνήθειες λοιπόν! Με τη δική σας συμμετοχή είμαστε ακόμη μια φορά στην
πρωτοπορία της μάχης για υψηλότερη ποιότητα ζωής στην πόλη!
Γιατί πρέπει να αλλάξουμε;
Γιατί η υφιστάμενη κατάσταση δεν είναι οικολογικά βιώσιμη. Με το κλείσιμο της χωματερής
Κοτσιάτη, ο Δήμος μας εξυπηρετείται για τη διάθεση των σκυβάλων στην ΟΕΔΑ Κόσιης. Αυτό μας
πρόσθεσε ένα σημαντικό επιπλέον κόστος που δεν θέλουμε να μετακυλήσουμε στη φορολογία των
δημοτών. Η παθητική αντιμετώπιση του αυξανόμενου κόστους της διαχείρισης των σκυβάλων δεν
αποτελεί λύση για το Δημοτικό Συμβούλιο.
Νέες εξελίξεις αναμένονται, οι οποίες καθιστούν την ταφή των υλικών ακόμη πιο ακριβή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με παραινέσεις αλλά και με πρόστιμα λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης,
μας καλεί να φτιάξουμε μια κυκλική οικονομία και να αξιοποιούμε τα υλικά, όχι να τα θάβουμε.
Ποια είναι η λύση
Η λύση είναι ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός διαχείρισης απορριμμάτων που επιτρέπει νέους
τρόπους διαχείρισης των υλικών, με χαμηλότερο κόστος για τον δημότη.
Για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να μάθουμε και να συνηθίσουμε κάποιες ζωτικές αλλαγές στην
καθημερινότητά μας ώστε να διαχειριστούμε πιο σωστά τα σκύβαλα μας.
Ο Δήμος μας θέλει πάντα να πρωτοπορεί, να δρα έγκαιρα και να ενημερώνει τους πολίτες του. Έτσι,
πριν από κάθε αλλαγή θα ενημερώνεστε και γενικά αλλά και συγκεκριμένα, όποτε η αλλαγή αυτή
θα αφορά και το δικό σας νοικοκυριό.
Σε γενικές γραμμές ο σχεδιασμός που προωθείται και θα εφαρμοστεί σε πιλοτική περιοχή στις
αρχές του 2020 και σε όλη την Αγλαντζιά μέσα στον χρόνο, αφορά στα ακόλουθα:
Ξεχωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων κουζίνας
Περίπου οι μισές ποσότητες των σκυβάλων μας είναι οργανικά απόβλητα κουζίνας (αποφάγια). Η
διαχείριση τους με άλλο τρόπο από την ταφή μειώνει σημαντικά το κόστος διαχείρισης των
σκυβάλων. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σωστή διαχείριση τους είναι να συλλέγονται ξεχωριστά
από τα υπόλοιπα σκύβαλα.
Το σύστημα συλλογής των οργανικών κουζίνας θα γίνεται από πόρτα σε πόρτα με ειδικούς μικρούς
κάδους. Εφόσον συλλεχθούν ξεχωριστά και είναι καθαρά, θα οδηγούνται σε μονάδα βιοαερίου η
οποία θα τα αξιοποιεί για να παράγει ηλεκτρική ενέργεια και λίπασμα.
Η υπηρεσία συλλογής θα προσφέρεται δωρεάν (χωρίς τιμολόγηση) ενώ θα υπάρχουν οικονομικά
κίνητρα για τα νοικοκυριά που συμμετέχουν σωστά και βγάζουν τα υλικά τους καθαρά για
συλλογή.

Σύστημα Πληρώνω Όσο Πετώ (ΠΟΠ) με προπληρωμένη σακούλα στη Χρέωση των σκυβάλων
Ο Δήμος μας είχε πάλι πρώτος, δοκιμάσει πιλοτικά το πρόγραμμα ΠΟΠ το 2011.
Τώρα, προγραμματίζεται η πλήρης εφαρμογή του με τη χρήση προπληρωμένης σακούλας
σκυβάλων, που θα φέρει στην τιμή της και τη χρέωση των σκυβάλων.
Οι δημότες δεν θα πληρώνουν άλλο τέλος σκυβάλων! Θα αγοράζουν μόνο όσες σακούλες θα
χρειάζονται για τα σκύβαλα τους.
Ανακυκλώνοντας συσκευασίες και οργανικά κουζίνας, τα νοικοκυριά θα χρειάζονται πολύ
λιγότερες σακούλες για τα υπόλοιπα σκύβαλα τους και άρα θα πληρώνουν χαμηλότερο
τέλος.
Θα έχουμε μειώσεις του κόστους εφόσον συμπεριφερθούμε σωστά.
Πράσινα Σημεία
Από τον Απρίλιο λειτουργούν στη Λευκωσία τα Πράσινα Σημεία. Σήμερα, η ευρύτερη περιοχή
εξυπηρετείται από ένα ΠΣ στο Στρόβολο (περιοχή Leroy Merlin). Γίνεται συντονισμένη προσπάθεια
και για άλλα ΠΣ, περιλαμβανομένου ενός στην πόλη μας.
Οι πολίτες μπορούν να μεταφέρουν υλικά με δικά τους οχήματα στα ΠΣ. Για υλικά δύσκολα στη
μεταφορά (ογκώδη, έπιπλα, μεγάλες συσκευές, στρώματα κτλ.), ο Δήμος μπορεί να αναλάβει τη
μεταφορά τους με μια μικρή χρέωση.
Παράλληλα, μέσω του Συμβουλίου Διαχείρισης Αποβλήτων Επαρχίας Λευκωσίας, γίνεται
προεργασία για δημιουργία μιας ανεξάρτητης υπηρεσίας από τον ιδιωτικό τομέα σε συνεργασία με
το Συμβούλιο για να εκτελεί με λογικές χρεώσεις προς τους δημότες αυτές τις μεταφορές στα ΠΣ.
Μόλις καταστεί δυνατόν να προσφερθεί αυτή η υπηρεσία οι δημότες θα ενημερωθούν σχετικά.
Κλαδέματα και άλλα Πράσινα (όχι κουζίνας)
Για τη συλλογή των κλαδεμάτων και άλλων πρασίνων (όχι κουζίνας) χρειάζεται και πάλι μια
υπηρεσία που να προσφέρεται με τρόπο που να πληρώνει ο καθένας ανάλογα με τα όσα πετά.
Ο Δήμος προγραμματίζει μια υπηρεσία επίσης με προπληρωμένη χάρτινη σακούλα στην τιμή της
οποίας θα περιλαμβάνεται και το κόστος συλλογής και διαχείρισης των υλικών αυτών. Η σακούλα
θα προμηθεύεται από το Δήμο και θα συλλέγεται με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα.
Η υπηρεσία θα προσφέρεται από την 1η Ιανουαρίου 2020 σε όλο το Δήμο. Όσα νοικοκυριά
επιθυμούν να περιορίσουν και αυτό το κόστος θα έχουν την εναλλακτική της οικιακής
κομποστοποίησης.
Οικιακή Κομποστοποίηση
Τα κλαδέματα και τα άλλα πράσινα (όχι κουζίνας): φύλλα, γρασίδι, χόρτα κτλ., είναι τα ιδανικά
υλικά για παραγωγή λιπάσματος που μπορεί ο καθένας εύκολα να κάνει στο σπίτι του με έναν απλό
κάδο κομποστοποίησης. Έτσι, μπορεί να πετύχει ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση στη χρέωση
του!
Ο Δήμος προγραμματίζει την δωρεάν παροχή κάδων κομποστοποίησης σε όσους δημότες
ενδιαφέρονται. Θα ακολουθήσει σχετική ενημέρωση. και εκπαίδευση
Μέχρι την εφαρμογή της νέας ολιστικής διαχείρισης απορριμμάτων στην γειτονιά σας, για την
οποία θα ενημερωθείτε εκτενέστερα, οι υπηρεσίες του Δήμου θα παρέχονται όπως πάντα.
Για τη μείωση της χρέωσης μας, την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής μας…
Αλλάζουμε συνήθειες, εξοικονομούμε, κερδίζουμε!

