ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Αμπελόκηποι

: 26/03/2020 .

Τμήμα

: Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Αριθ. Πρωτ.

: 6583

Γραφείο

:

Αρ. Πρωτ. Δ.Τ.Υ.

: 895

Πληροφορίες

:

Διεύθυνση

: Πατρ. Γρηγορίου Ε’ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι

Tηλ.
E- mail

: 2310-724.617 FAX: 2310-729.046
: kathariotita@ampelokipi-menemeni.gr

Προς: Tους ιδιοκτήτες
κρεοπωλείων, ιχθυοπωλείων,
S. Market, εργαστηρίων
επεξεργασίας κρεάτων
και παραγωγής τροφίμων,
FAST FOOD, πιτσαρίες
- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ
-ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΟΛΩΝ ΜΑΣ.
Οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα αποτελούν τη δεύτερη ανθρώπινη ασπίδα της
δημόσιας υγείας, μετά τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και το σύστημα υγείας.
Έρχονται σε απευθείας επαφή με ότι πετάμε στα απορρίμματα και την ανακύκλωση.
Στα πλαίσια πρόληψης και για να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία, λόγω Κορονοϊού,
παρακαλούμε τους ιδιοκτήτες των παραπάνω καταστημάτων, να τηρούν αυστηρά τις
παρακάτω οδηγίες:
•

Μην πετάτε τα υπολείμματα των τροφών (κόκαλα, λίπη, κρέας, ψάρια, κλπ.) χύμα μέσα
στους κάδους.

•

Όλα τα μέσα προστασίας που χρησιμοποιούμε όπως γάντια, μάσκες, απολυμαντικά δεν
ανακυκλώνονται και πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες σύμμεικτων απορριμμάτων.

•

Τοποθετείστε τα υπολείμματα των τροφών σε ανθεκτικές πλαστικές
κλεισμένες και βάλτε τις σακούλες μέσα στους κάδους.

•

Τοποθετείστε τις σακούλες απορριμμάτων εντός των κάδων και κλείστε τους κάδους ώστε
να μην υπάρχει πιθανότητα επαφής και επιμόλυνσης ούτε ανθρώπων ούτε ζώων
(αδέσποτων ή κατοικίδιων). Σε περίπτωση που ο κοντινός στην επιχείρησή σας κάδος
είναι γεμάτος, αναζητείστε κοντινό διθέσιμο κάδο ή κρατείστε τα απορρίμματα στο χώρο
σας για μία ακόμη μέρα.

•

Μη ρίχνετε απορρίμματα μέσα στα επιστήλια μικρά καλαθάκια, στα οποία πετιούνται μόνο
απορρίμματα διερχόμενων περαστικών.

•

Μη βγάζετε απορρίμματα από το μεσημέρι του Σαββάτου έως και το βράδυ της Κυριακής
(δε γίνεται αποκομιδή).
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σακούλες, καλά

.

•

Να βγάζετε τα απορρίμματα μόνο την ώρα που περνάει το απορριμματοφόρο.

•

Η καθαριότητα του πεζοδρομίου μπροστά στο κατάστημα σας είναι δική σας ευθύνη και
υποχρέωση.

Πιστεύουμε πως είναι αναγκαία η συμμόρφωση όλων μας με τους στοιχειώδεις κανόνες
υγιεινής και καθαριότητας, προκειμένου να διατηρούμε καθαρό και ασφαλή το Δήμο μας. Σε
διαφορετική περίπτωση η υπηρεσία θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλει πρόστιμα που
προβλέπονται από τον Κανονισμό Καθαριότητας και τα οποία ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο.
Τέλος, για προβλήματα καθαριότητας μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλέφωνο 2310
724617 και για οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα στο 2313313640

Ο
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος Διαχείρισης-Κινησης-Συντήρησης οχημάτων

ΚΟΥΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΣ. ΔΙΑΝΟΜΗ :
1.
2.
3.

Αρχείο ΔΤΥ
Αρχείο
Γρ. καθ/τητας

Μunicipality of Αmpelokipi-Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi - Thessaloniki Greece
Tel. 00302313-313.600 FAX : 2310-729.654 - E.mail : dty@ampelokipi-menemeni.gr

Μunicipality of Αmpelokipi-Menemeni
12 P.Grigoriou E’ str., 561 23 Ampelokipi - Thessaloniki Greece
Tel. 00302313-313.600 FAX : 2310-729.654 - E.mail : dty@ampelokipi-menemeni.gr

