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      ΠΡΟΣ   

-Κατοίκους – Δηµότες  
       Δηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων  
 -Επιχειρήσεις Πόλεως Μελισσίων  
       
       Κοιν.  -Τοπικούς Αντιδηµάρχους Πεντέλης & Ν. Πεντέλης  
      -Δηµοτικές Κοινότητες  Πεντέλης-Ν.Πεντέλης  
      -Προέδρους τοπικών Δηµοτικών Συµβουλίων  
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΘΕΜΑ: «Διαχείριση Αποβλήτων Δηµοτικής Κοινότητας Μελισσίων» 

1. Σας γνωρίζουµε ότι η Δηµοτική Κοινότητα Μελισσίων λειτουργώντας στα πλαίσια του Δήµου 
Πεντέλης αξιοποιώντας πλήρως το προσωπικό και τον µηχανολογικό εξοπλισµό της υπηρεσίας 
καθαριότητας της Δηµοτικής Κοινότητας υλοποιεί τις παρακάτω δράσεις:  
 α. Περισυλλογή απορριµµάτων και διακίνησή  τους  στο ΧΥΤΥ Άνω Λιοσίων 
 β. Περισυλλογή Νοσοκοµειακών αποβλήτων µε ειδικά containers (πρέσες) που έχουν 
τοποθετηθεί στους χώρους των Νοσοκοµείων. 
 γ. Περισυλλογή Ανακύκλωση (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, Αλουµίνιο µπλε κάδοι) και 
διακίνηση στο εργοστάσιο Αµαρουσίου για επεξεργασία. 
 δ. Περισυλλογή της Ανακύκλωσης καµένων ελαιολάδων σε συνεργασία µε την αρµόδια 
για την Ανακύκλωση εταιρεία. 
 ε. Περισυλλογή Ανακύκλωσης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (computers, 
τηλεοράσεις, ηλεκτρικά ψυγεία, ηλεκτρικές κουζίνες κ.λ.π.) από τους ειδικούς κάδους ή από 
το σπίτι σας µετά από τηλεφώνηµα στην Υπηρεσία Καθαριότητας στο τηλέφωνο 210-8035 089 
   στ. Κλαδιά απόβλητα κλαδεµάτων των κήπων σας  
 ζ. ΜΟΝΟ οικιακά απόβλητα (στρώµατα, κρεβάτια, καρέκλες) τα οπoία και διακινεί µε 
οχήµατά της στο ΧΥΤΥ  και µόνο κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως στο τηλέφωνο 213 20 
50000 
2.  Η υπηρεσία µας ΔΕΝ παραλαµβάνει οικοδοµικά απόβλητα ή απόβλητα επισκευών 
ανακατασκευών κτιρίων – διαµερισµάτων .  Οι πολίτες του Δήµου δύνανται να απευθύνονται στην 
υπηρεσία καθαριότητος τηλέφωνο 210-8035 089 προκειµένου να τους επιλύονται προβλήµατα που 
αφορούν στην ενοικίαση κάδων για το σκοπό αυτό καθώς και αδειοδότησης της εναπόθεσής  των 
κάδων . 
3.  Η Δηµοτική Κοινότητα καταβάλλει σοβαρή καθηµερινή προσπάθεια µε το προσωπικό και τα 
µέσα της προκειµένου: 
 α. Να θρυµµατοποιήσει µε το ειδικό µηχάνηµά της τα κλαδιά που έχουν εναποτεθεί προ 
του Νεκροταφείου της Δηµοτικής Κοινότητας . 
 β. Να ξεχωρίσει και να µεταφέρει µε τα οχήµατά της τα στερεά οικιακά απόβλητα που 
έχουν εναποτεθεί µαζί µε τους κλάδους στον ίδιο χώρο . 
4. Στον καθηµερινό µας αγώνα για την διατήρηση της πόλης µας καθαρής, η λειτουργία σας 
σύµφωνα µε την οργάνωση και τις δυνατότητές µας, όπως παραπάνω, και τις προτάσεις σας, µας 
διευκολύνει. 
5. Παρακαλούµε για την ενηµέρωση και την πιστή εφαρµογή του παρόντος. 

 
                Ο Τοπικός Αντιδήµαρχος  
                 Δηµοτικής Ενότητας Μελισσίων   
                        Σεβαστός Βορέας  

	  


