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ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Οι συσκευασίες από χαρτί,
γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο,
λευκοσίδηρο εναποθέτονται ΧΥΜΑ στους
μπλε κάδους της
ανακύκλωσης.
Οι χάρτινες συσκευασίες
προς αποκομιδή, εναποθέτονται στους μπλε κάδους
συμπιεσμένες και δεμένες.
Δεν επιτρέπεται η εναπόθεση οργανικών και άλλων
εκτός των προς ανακύκλωση
απορριμμάτων στους μπλε
κάδους.

ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ-ΚΑΔΟΙ
ΠΗΓΑΔΙΑ
ΟΙΚΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Απορρίμματα που προέρχονται από
κατοικίες
και εμπορικές δραστηριότητες
(άχρηστα ή ακάθαρτα, τρόφιμα, προϊόντα κηπευτικών
εργασιών όπως φύλλα, ξερά
άνθη κ.α.) τα συσκευάζουμε
σε πλαστικές, ανθεκτικές
σακούλες απορριμμάτων
και τις δένουμε καλά.
Τοποθετούμε τις σακούλες
ΜΕΣΑ στους κάδους και όχι
έξω απ’ αυτούς.
Υπενθυμίζεται ότι ειδικά για τα οργανικά απόβλητα (τρόφιμα, άνθη,
ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΙ φύλλα κλπ) μπορούν να
–ΚΑΜΠΑΝΕΣ αξιοποιηθούν οι οικιακοί
Οι συσκευασί- κάδοι κομποστοποίηες από γυαλί σης που έχουν ήδη διατεεναποθέτοθεί σε δημότες, καθώς
νται ΧΥΜΑ
επίσης και ότι υπάρχουν
στους μπλε
και άλλοι κομποστοποιηκάδους—
τές οι οποίοι διατίθενται
καμπάνες της δωρεάν.
ανακύκλωσης.
Η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται από Δευτέρα
έως Σάββατο.
Παρακαλούνται οι δημότες
να μην εναποθέτουν τα
ΜΕ
σκουπίδια στους κάδους
την Κυριακή, αλλά να τα
ΚΑΘΑΡΗ ΠΟΛΗ
κρατούν στα σπίτια τους
ΕΧΟΥΜΕ
μέχρι τη Δευτέρα.

ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ!

ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΚΑΔΟΙ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ ΕΙΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ &
ΠΑΛΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ-ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Παλιά ρούχα, παπούτσια, τσάντες, Μικρές και μεγάλες οικιακές
ζώνες, κουρτίνες, συσκευές, ψυγεία, κλιματισεντόνια εναποστικά, εξοπλισμός πληροφοθέτονται χύμα
ρικής και τηλεπικοινωνιών,
στους κόκκινους
οθόνες Η/Υ, είδη φωτισμού,
κάδους.
καταναλωΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
Παλιά έπιπλα, στρώματα, κηπευτικά, υλικά συσκευασίας μεγάλου
όγκου κ.λ.π τα συγκεντρώνουμε σε
ειδικούς προσβάσιμους κοινόχρηστους χώρους,
αφού έχουμε
πρώτα ειδοποιήσει τηλεφωνικά την
Υπηρεσία Καθαριότητας για τη δήλωση της
διεύθυνσης και τον προγραμματισμό του χρόνου αποκομιδής τους.

τικός εξοπλισμός –
τηλεοράσεις, λαμπτήρες,
ηλεκτρικά – ηλεκτρονικά
εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας, ιατροτεχνολογικά προϊόντα,
όργανα παρακολούθησης
και ελέγχου, αυτόματοι διανομείς με ψύξη, ΑΤΜ,
εναποθέτονται σε κοντέινερ
στον ΧΥΤΑ Θήβας τηλ
22620-22402,22332

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ &
Απαγορεύεται η αυθαίρετη εγκατάΜΠΑΖΩΝ
λειψη οχήματος ή μηχανήματος ή
τμήματος αυτών.
Δεν αποκοΕιδοποιήστε την υπηρεσία καθαμίζονται από
ριότητας .
το Δήμο.
Δεν επιτρέπεται η ρίψη
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
τους εντός
ΟΦΕΙΛΟΥΝ
των κάδων.
Να τα διατηρούν καθαρά για λόΔεν επιτρέπεται η εναπόθεγους υγιεινής, αισθητικής και αση τους σε ακάλυπτους χώσφάλειας από πυρκαγιά.
Να έχουν ολοκληρώσει την αποψίλωση και περιοδική καθαριότητα
τους με την έναρξη της αντιπυρικής
περιόδου.

