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ΔΗΜΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΛΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018
Η συλλογή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων θα γίνει από συνεργείο του δήμου σύμφωνα με το πιο κάτω πρόγραμμα
Καλείστε όπως τηρείτε πιστά τις ημερομηνίες και να μην απορρίπτετε απόβλητα σε ανοικτούς τόπους του δήμου πολύ
πριν ή μετά την ημέρα συλλογής των αποβλήτων από την περιοχή σας. Οι περιοχές φαίνονται σε χάρτη στην πίσω πλευρά
του εντύπου αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες αποταθείτε στα τηλ. 22878688-22878675.
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ΕΙΔΟΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

Απόβλητα κήπων και πάρκων.
Δηλαδή κλαδέματα/φύλλα δέντρων και
θάμνων,
χόρτα,
γρασίδι,
ριζώματα
δέντρων, απόβλητα φλοιών και φελλών,
κατάλοιπα ξυλείας και πριονίδι, τσίπουρα,
κουκούτσια ελιών και ξεφλουδίσματα
αμυγδάλων.
Αδειοδοτημένος φορέας διαχείρισης
στην επαρχία Λευκωσίας :
Animalia Genetics Ltd τηλ. 99618356
στο χωριό Μαρκί.
Ελαστικά οχημάτων, μηχανημάτων
μοτοσικλετών,
ποδηλάτων
και
αμαξιδίων.

Αυτά θα συλλέγονται και θα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένες μονάδες
κομποστοποίησης, μέχρι τη λειτουργία πράσινων σημείων. Γι’ αυτό καλείστε
όπως τα τοποθετείτε χωριστά από άλλα απόβλητα για να γίνεται ξεχωριστά
η συλλογή τους. Καλείστε όπως κόβετε σε μικρά τεμάχια τα κλαδιά, να τα
δένετε σε δεμάτια και να τα τοποθετείτε προς συλλογή στο πεζοδρόμιο
μπροστά από την κατοικία σας το απόγευμα της ημέρας που προηγείται
των πιο πάνω ημερομηνιών. Φύλλα, χόρτα, λουλούδια να τοποθετούνται
μέσα σε σακούλες. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τα τοποθετείτε σε άλλους
ανοικτούς δημόσιους ή ιδιωτικούς τόπους. Μην τοποθετείτε προς
συλλογή οικιακά απορρίμματα και ανακυκλώσιμα υλικά.
Περιπτώσεις μεγάλων ποσοτήτων θα χρεώνονται.
Αυτά συλλέγονται στα συνεργεία αντικατάστασης των ελαστικών και στη
συνέχεια από τον αδειοδοτημένο φορέα. Αδειοδοτημένος φορέας
διαχείρισης: R.T.M. Tyres Recycling co. Ltd, τηλ.70003545.

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές
συσκευές.
Όπως ψυγεία, πλυντήρια, ηλεκτρονικοί
υπολογιστές, εκτυπωτές, εστίες ψησίματος
τροφίμων, τηλεοράσεις, θερμάστρες, και
οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες συσκευές.
Πλαστικά ή μεταλλικά δοχεία/φιάλες
ποτών, γάλακτος ή χυμών, πλαστικές
σακκούλες, χαρτί και γυαλί.

Αυτές συλλέγονται από τους ίδιους τους πωλητές/προμηθευτές τέτοιων
συσκευών, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν επιπρόσθετα και
τις συσκευασίες τους. Έτσι θα πρέπει να ζητάτε από τον
πωλητή/προμηθευτή να πάρει πίσω την παλιά ηλεκτρική συσκευή και τη
συσκευασία της. Αδειοδοτημένος φορέας διαχείρισης: WEEE
Electrocyclosis Cyprus Ltd Τηλ. 70009333.
Γίνεται συλλογή κάθε Κυριακή βράδυ από κάθε υποστατικό. Υπάρχουν
ειδικοί κάδοι για απόρριψη του γυαλιού σε διάφορα σημεία του δήμου.
Αδειοδοτημένος φορέας: Green Dot Cyprus Ltd Τηλ. 70000090.

Ηλεκτρικές στήλες/ μπαταρίες
Αδειοδοτημένος φορέας διαχείρισης:
A.Φ.Η.Σ. Κύπρος Λτδ. Τηλ 70002347
Παπούτσια, τσάντες, ζώνες, ενδύματα
και άλλος ρουχισμός.

Οι ηλεκτρικές στήλες οχημάτων συλλέγονται από τους ιδιοκτήτες των
συνεργείων αντικατάστασης τους. Για τις μικρές μπαταρίες υπάρχουν ειδικοί
κάδοι για απόρριψη τους σε διάφορα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.
Υπάρχουν ειδικοί κάδοι σε διάφορα σημεία του δήμου για απόρριψη τους.
Αδειοδοτημένοι φορείς συλλογής: Ανάκυκλος Περιβαλλοντική.
Τηλ. 99722121, ΠΑΣΥΚΑΦ Τηλ. 22345444/ 25747750.
Απόβλητα Εκσκαφών, Κατασκευών και
Τα άχρηστα θα πρέπει να μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις της
Κατεδαφίσεων ΑΕΚΚ. Περιλαμβάνει
αδειοδοτημένης εταιρείας στο Σταυροβούνι. Αδειοδοτημένος φορέας
άχρηστα οικοδομικά υλικά, πέτρες, τεμάχια
διαχείρισης: Σκύρα Λίμα Δημόσια Λτδ Πυργά. Δρόμος προς
ασφάλτου/ μπετόν και άλλα παρόμοια.
Σταυροβούνι- Παναγία Στάζουσα, τηλ. 22533637.
Παλιά οχήματα, μηχανήματα και
Αδειοδοτημένοι φορείς είναι: 1. Epiphaniou Scrap Metals Ltd.
οποιαδήποτε μεταλλικά αντικείμενα.
τηλ. 22793333, 2. Economides Metal Recycling Ltd, τηλ. 22466180,
Αυτά παραλαμβάνονται από αδειοδοτημένους 3. Ν&Γ Κολοκοτρώνη Εξαρτήματα & Ανακύκλωση Αυτ. Λτδ. τηλ.22511214,
φορείς έναντι καταβολής κάποιου τιμήματος. 4. Χρύσανθος Αντωνίου Ανακύκλωση Μετάλλων Λτδ, τηλ.: 22438152.
Έπιπλα, στρώματα ή οποιαδήποτε άλλα Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό “RETO
αντικείμενα που δεν σας είναι χρήσιμα.
Κύπρου” για την παραλαβή τους: Τηλ 22775150.
Τηλέφωνο για συλλογή ψόφιων ζώων/πτηνών εκτός ωρών εργασίας: 99203982

Στόχος όλων πρέπει να είναι η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση των αποβλήτων και
όχι η απόρριψη τους. Ας διατηρήσουμε τη γειτονιά, το δήμο και το περιβάλλον μας καθαρά.

