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Υποχρεώσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεων - ξενοδοχείων
1. Τήρηση ωραρίου εναπόθεσης ανάλογα με το πρόγραμμα αποκομιδής
Η συλλογή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων γίνεται πρωί, σε ξεχωριστή και
διακριτή συλλογή,
με ειδικά απορριμματοφόρα του Δήμου, προκειμένου να
διευκολύνεται η αποκομιδή τους και από τις επιχειρήσεις . Τα ανακυκλώσιμα
απορρίμματα συλλέγονται το πρωί, από 5:30 έως 11:00 σε όλο τον Δήμο, εκτός από τις
Δ.Ε. Αχιλλείων και Φαιάκων που συλλέγονται το μεσημέρι.
Τα λοιπά (σύμμεικτα) απορρίμματα συλλέγονται στην Δ.Ε Κερκυραίων από 23:00 έως
03:00 και στις υπόλοιπες δημοτικές ενότητες 5:30 έως 11:00.
Άρα, η εναπόθεση στους κάδους απορριμμάτων πρέπει να γίνεται μετά τις
απογευματινές ώρες, και όχι σε όλη την διάρκεια της ημέρας. Ενδεικνυόμενο ωράριο
21:30 έως 02:30
2. Διαχωρισμός των υλικών και τοποθέτηση μέσα στους κατάλληλους κάδους
ανά περίπτωση, και όχι έξω από αυτούς :
 χαρτί/πλαστικό/μέταλλα : στους ΜΠΛΕ κάδους συλλογής ανακυκλώσιμων ή
στα container στην Σπιανάδα
 γυαλί : στους ΜΠΛΕ κώδωνες
 οργανικά, λοιπά : στους ΠΡΑΣΙΝΟΥΣ κάδους καθώς και στους ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ
κάδους
3. Ελαχιστοποίηση του όγκου των υλικών συσκευασίας , για εξοικονόμηση χώρου
στους ΜΠΛΕ κάδους :
 Δίπλωμα και δεματοποίηση των χαρτόκουτων
 Συμπίεση των πλαστικών φιαλών
4. Διάθεση των ζωϊκών υποπροϊόντων (από Σούπερ Μάρκετ, κρεοπωλεία,
ιχθυοπωλεία, καταστήματα λαϊκής αγοράς, εστιατόρια ) σε αδειοδοτημένες για αυτό
τον σκοπό επιχειρήσεις και όχι στους κοινούς κάδους του Δήμου.
5. Παλετοποίηση/δέσιμο των ξύλινων/πλαστικών τελάρων από τα οπωροπωλεία και τοποθέτησή τους δίπλα στους κάδους του Δήμου, λίγο πριν την

αποκομιδή. Όχι άτακτη απόρριψη στο πεζοδρόμιο ή μέσα στους ΜΠΛΕ κάδους . Σε
περίπτωση μεγάλου όγκου (πάνω από 1 m3) , να μεταφέρονται στο ΧΥΤΑ. Τα
υπόλοιπα των οπωροπωλείων να τοποθετούνται σε ανθεκτικές σακούλες απορριμμάτων και να μην αδειάζονται
χύμα στους κάδους απορριμμάτων, καθότι
διασκορπίζονται κατά την αποκομιδή.
6. Διάθεση κάδων μικροαπορριμμάτων, σε εμφανή εξωτερικό προσβάσιμο από
τους πελάτες χώρο, από καταστήματα, περίπτερα, καντίνες, στα οποία παράγονται
κάθε μορφής απορρίμματα από την άμεση κατανάλωση των προσφερομένων ειδών
όπως παγωτά, αναψυκτικά, καφέδες, πρόχειρο φαγητό. Οι κάδοι να είναι ενδεικτικά
χωρητικότητας 100 λίτρων, κυλινδρικοί, inox, με δυνατότητα διαχωρισμού σε 3
ρεύματα ανακυκλώσιμων (χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο) ίδιας μορφής για όλες τις
επιχειρήσεις, προκειμένου να είναι εύκολα αναγνωρίσιμοι
7. Τοποθέτηση των απορριμμάτων σε ανθεκτικούς σάκους και μεταφορά τους
στους κάδους απορριμμάτων με ειδικό καρότσι μεταφοράς και όχι με σύρσιμο
στις πλακοστρώσεις και στα πεζοδρόμια .
8. Καθαρισμός των μισθωμένων χώρων ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων ,
αποφυγή τοποθέτησης τελάρων, δοχείων κλπ στον κοινόχρηστο χώρο . Επίσης,
αποξήλωση και αποφυγή τοποθέτησης διαφημιστικών πινακίδων / αφισών σε
δένδρα,
9. Απαγορεύεται η δέσμευση δημοτικών κάδων σε ιδιωτικούς χώρους . Οι κάδοι
προορίζονται για κοινή χρήση.
10. Ειδικά για τα ξενοδοχεία, απαιτούνται τα ακόλουθα :
 Να γίνει διαλογή στην πηγή των απορριμμάτων σε ξεχωριστά ρεύματα
(χαρτί/πλαστικό/μέταλλα – γυαλί - απορρίμματα κουζίνας/ λοιπά)
 Να γίνει προμήθεια κάδων ανά ρεύμα απορριμμάτων
 Τα οργανικά απορρίμματα να τοποθετούνται σε καφέ κάδους , λίγο πριν
την αποκομιδή
Γραμμή εξυπηρέτησης
Από την Δ/νση Καθαριότητας Δήμου Κέρκυρας

15601
(αστική χρέωση)
Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00 έως 15:00

