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ΘΕΜΑ

Επειδή πολύ συχνά βλέπουμε εικόνες λανθασμένης διαχείρισης απορριμμάτων που μας
προσβάλουν ως κοινωνία, παρακαλούμε τους δημότες να συνδράμουν στο έργο της Υπηρεσίας
Καθαριότητας και ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την εικόνα της πόλης μας και να
προστατεύσουμε την υγεία των εργαζομένων στην καθαριότητα.
•

Οι σακούλες με τα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται δεμένες μέσα στους κάδους. Αν ο κάδος
είναι γεμάτος προχώρησε στον επόμενο.

•

Δεν απορρίπτουμε στους κάδους ή στα καλαθάκια φυτοφάρμακα, γεμάτα γκαζάκια, τοξικές,
καυστικές ή εκρηκτικές σκόνες ή υγρά, λάδια, σύριγγες ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να
προκαλέσουν ατύχημα στους εργαζόμενους της υπηρεσίας καθαριότητας.

•

Τα ανακυκλώσιμα υλικά πρέπει να τα ρίχνουμε χύμα μέσα στους μπλε κάδους. Χαρτιά μικρότερα
από μέγεθος Α4 ή χρησιμοποιημένα χαρτιά τουαλέτας και κουζίνας δεν ανακυκλώνονται. Τα
χαρτοκιβώτια συσκευασίας πρέπει οπωσδήποτε να είναι σπασμένα. Σκέψου πόσο χώρο
καταλαμβάνει στον κάδο ένα άσπαστο κουτί…

•

Τα ογκώδη αντικείμενα (ξύλα, μικροέπιπλα, στρώματα, μικρές ποσότητες από κλαδέματα κήπων
κ.α) τοποθετούνται μέσα στους μεγάλους ανοιχτούς κάδους του Δήμου. Όχι περιμετρικά αυτών.
Ούτε εγκαταλείπονται ανεξέλεγκτα κοντά σε κάδους απορριμμάτων ή σε άλλα σημεία του Δήμου.

•

Στους μεγάλους ανοιχτούς κάδους δεν πετάμε αστικά απορρίμματα, μπάζα και προϊόντα
κατεδαφίσεων και ανακαινίσεων

•

Μεγάλες ποσότητες ογκωδών αντικειμένων θα πρέπει να μεταφέρονται και να απορρίπτονται απ΄
ευθείας στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου. Ωράριο λειτουργίας: 7.30-13.30 Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη,
Παρασκευή και Σάββατο.

Σημεία τοποθέτησης των κάδων για ογκώδη αντικείμενα:
Περιοχή Αγίου Νικολάου: 1)Χώρος Parking πίσω από την Ένωση Συνεταιρισμών Μεραμβέλλου
2) Χώρος ΕΚΑΒ Περιοχή Λυκείων (οδός Γνώσεως)
3) Αλμυρός είσοδος Βιολογικού επί της επαρχιακής οδού
Νεάπολη:

Δρόμος λαϊκής αγοράς

Περιοχή Κριτσάς:

1) Κριτσά επαρχιακή οδός, Kάμπος
2) Ρούσα Λίμνη χώρος πολιτιστικού συλλόγου

Περιοχή Σισίου:

Τάρμαρος πίσω από βενζινάδικο

Ελούντα (Πάνω Χωριό), Βρουχάς, Κρούστας, Καλό Χωριό, Λίμνες, Μίλατος (δρόμος προς
Σπήλαιο)
Επιπλέον οι δημότες μπορούν να συνεννοούνται με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου για την περισυλλογή
μικρών ποσοτήτων ογκωδών (σημείο τοποθέτησης και ώρα περισυλλογής) ως εξής: α) Δημοτική Ενότητα
Αγίου Νικολάου στο τηλ. 6972209997 Δευτέρα – Παρασκευή από 7.00 – 13.30 β) Δημοτικές Ενότητες
Νεάπολης και Βραχασίου στο τηλ. 6972448526 Δευτέρα – Παρασκευή από 7.00 – 13.30
Παράπονα, παρατηρήσεις και ενημέρωση για θέματα καθαριότητας στο τηλ. 2841023839

ΣΚΕΨΟΥ:
•

Το μερίδιο της ευθύνης σου στην καθαριότητα του Δήμου

•

Μια λανθασμένη ενέργειά σου μπορεί να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα σε υπάλληλο
της υπηρεσίας καθαριότητας
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