
Ο Δήμος θέλει να βάλει ένα τέλος στο νοσηρό φαινόμενο 
άναρχης χρήσης κενών οικοπέδων, ανοικτών χώρων, χώ-
ρων πρασίνου και πεζοδρομίων ως χωματερές και ανακοι-
νώνει ότι από το 2020 σταματά τις τακτικές εκστρατείες 
συλλογής ογκωδών αντικειμένων και κλαδευμάτων. 

Αντί αυτού εισάγαγουμε μια νέα διαδικασία συλλογής 
ογκωδών αντικειμένων. Η διαδικασία είναι μέρος της ολι-
στικής εκστρατείας διαχείρισης αποβλήτων που θα εφαρ-
μοστεί πιλοτικά στην περιοχή Καθαρής αλλά θα εφαρμο-
στεί κατά προτεραιότητα πρώτη και ταυτόχρονα σε όλη 
την Αγλαντζιά. 

Κάθε γειτονιά και μια εστία καθαριότητας! Ο Δήμος Αγλα-
ντζιάς έχει ξεκινήσει μια μεγάλη εκστρατεία για να κρατή-
σουμε τις γειτονιές μας καθαρές. Με την ανταπόκρισή σας 
ήδη έχουν βελτιωθεί πολλά. Υπάρχει όμως ακόμα δρόμος 
και απαιτείται προσπάθεια. Στο έντυπο αυτό προτείνουμε 
μερικές απλές οδηγίες για να κάνουμε κάθε γειτονιά εστία 
καθαριότητας: 

Όχι σκουπίδια σε οικόπεδα! Τα άδεια οικόπεδα και οι δη-
μοσιοι χώροι του Δήμου μας, πρέπει να μένουν καθαρά και 
να μη γίνονται σε καμία περίπτωση χωματερές και εστίες 
βρωμιάς και ασχήμιας.

Όποιος «ξεφορτώνεται» τα άχρηστά του μέσα σε άδεια 
χωράφια, παρανομεί εις βάρος των άλλων και υπονομεύει 
την ποιότητα ζωής μας.

Είναι μια πράξη που:
• Χαλά την εικόνα των γειτονιών
• Δείχνει έλλειψη σεβασμού στους γείτονες
• Καταπατά ξένη περιουσία
• Επιβαρύνει τη Δημόσια Αισθητική και Υγιεινή ακόμα 
 και τη Δημόσια Υγεία και Ασφάλεια (μια πυρκαγιά   
 μπορεί να προκληθεί από εύφλεκτα απορρίμματα)
• Επιβαρύνει οικονομικά το σύνολο των Δημοτών για
 την καθαριότητα τους

Εμείς λέμε και θέλουμε, η κάθε γειτονιά να αποτελεί 
και μια εστία καθαριότητας… 
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ΑΠΛΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΕΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ!
 1. Κλαδεύματα, γρασίδια και άλλα χόρτα τοποθετημένα σε 
ειδικές σακούλες (προπληρωμένες για την περιοχή Καθα-
ρής, και, μέχρι την εφαρμογή του ολιστικού προγράμματος 
σε όλη την Αγλαντζιά, πράσινες για την υπόλοιπη Αγλα-
ντζιά) μαζεύονται από το Δήμο αφού ενημερωθεί σχετικά. 

2. Για απομάκρυνση μεγάλου όγκου κλαδευμάτων ή άλ-
λων άχρηστων αντικειμένων (π.χ. έπιπλα μεγάλα πλαστικά 
παιγνίδια ηλεκτρικό ή ηλεκτρονικό εξοπλισμό κλπ.), πρέ-
πει να χρησιμοποιείται το Πράσινο Σημείο που βρίσκεται 
στα όρια των Δήμων Στροβόλου και Λατσιών. Αυτό μπορεί 
να γίνει είτε δωρεάν με ίδια μέσα είτε σε συνεργασία με 
τους αδειοτημένους Συλλέκτες/ Μεταφορείς που αναλαμ-
βάνουν τη μεταφορά με την ανάλογη χρέωση που συμφω-
νείται μεταξύ του Δημότη και του μεταφορέα. (σχετικός 
κατάλογος επισυνάπτεται)

3. Για μπάζα ή άλλα οικοδομικά υλικά μέχρι 50 κιλά μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί το Πράσινο Σημείο όπως πιο πάνω. Για 
μεγαλύτερες ποσότητες ο Δημότης θα πρέπει να συνεργα-
στεί με εταιρείες Skip.

4. Απαγορεύεται η ρίψη οποιωνδήποτε αντικειμένων σε 
κενά οικόπεδα/τεμάχια κλπ. Οι παραβάτες θα διώκονται 
και θα τιμωρούνται με εξώδικη ρύθμιση (Για φυσικό πρό-
σωπο από €200 μέχρι €400 και για Νομικό Πρόσωπο / 
Εταιρεία από €500 μέχρι €1.000) με στόχο την πάταξη 
του φαινομένου αυτού. Προσωπικό του Δήμου έχει εξου-
σιοδοτηθεί από τον Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Περιβάλλοντος να ελέγχει την εφαρμογή και τήρη-
ση του Άρθρου 15 του Περί Αποβλήτων Νόμου του 2011 
εφαρμόζοντας και την Εξώδικη Ρύθμιση. 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕIΤΕ!
ΕIΝΑΙ ΠΟΛY ΑΠΛO. 
Έχετε προβεί σε περιποίηση του κήπου σας, έχετε προβεί 
σε γενική καθαριότητα του υποστατικού σας ή συντήρηση 
του υποστατικού σας; Όλα αυτά πρέπει να τα διαχειριστεί-
τε σωστά.

Έχετε παρατηρήσει κάποιους δημότες να μην ακολουθούν 
τα πιο πάνω; Ενημερώστε τους φιλικά για τη διαδικασία 
και παρακαλέστε τους να την εφαρμόζουν. Εάν παρ’ όλα 
αυτά συνεχίζουν ή και δεν συμμορφώνονται ενημερώστε 
το Δήμο, με στοιχεία, για τα περαιτέρω. Οι παραβάτες, για 
τους οποίους υπάρχει τεκμηρίωση, θα διώκονται και θα 
τιμωρούνται με εξώδικη ρύθμιση με στόχο την πάταξη του 
φαινομένου αυτού

Χρειάζεται συνεργασία με τους πολίτες, συγχρονισμός 
και οι γειτονιές της Αγλαντζιάς μας θα είναι πάντοτε κα-
θαρές και όμορφες!

Εξουσιοδοτημένοι Αδειοδοτημένοι

ΣΥΛΛEΚΤΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕIΣ 
• Α. Γιαννακού & Υιός Λτδ - 99693180
• Γιαννής Φανή - 99694778-9
• Tsiouttas Skip Ltd - 99308695 & 99538999
• AGK Markides Skip Ltd - 99666670 & 99657485
• Recyclemania - 99641912
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