






























14-ήμερη εκκένωση των κάδων σας με ανακυκλώσιμα και μη
απόβλητα
Εκκένωση των κάδων χαρτικών χαρτικών σας κάθε τέσσερις
εβδομάδες
Εκκένωση του κάδου βιοαποδομήσιμων αποβλήτων σας
κάθε σε εβδομαδιαία βάση. Εξαίρεση αποτελεί το πρότζεκτ:
Φεβρουάριος έως Μάρτιο 2019 κάθε 14 ημέρες, Νοέμβριος
2019 έως Μάρτιο 2020 κάθε 14 ημέρες. Καθαρισμός του
κάδου βιοαποδομήσιμων αποβλήτων δύο φορές το χρόνο
Τοποθέτηση των δοχείων απορριμμάτων από το Δήμο
Καρλσρούης
22 περιέκτες πράσινων αποβλήτων και 2 εγκαταστάσεις
κομποστοποίησης για τα πράσινα απορρίμματα
Συλλογή χριστουγεννιάτικων δέντρων στην αλλαγή του χρόνου
Δωρεάν τεχνητό λίπασμα από τις εγκαταστάσεις κομποστοποίησης,
μέχρι ένα κυβικό μέτρο το χρόνο
Αποδοχή των βλαβερών ουσιών σε δύο σημεία συλλογής
Φορτηγό μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στα προάστια
Συλλογή σάκων φυλλωμάτων μπροστά από την πόρτα σας το
φθινόπωρο: Οι σάκοι φυλλωμάτων κοστίζουν 25 λεπτά/τεμάχιο, ενώ
τα δεμένα κλαδιά τα παραλαμβάνουμε δωρεάν
Δωρεάν παραλαβή των μεγάλων ηλεκτρικών συσκευών σας κατά
παραγγελία δύο φορές το χρόνο ακριβώς έξω από την πόρτα του
σπιτιού σας. Παρακαλούμε να μην τα συγκαταλλέγετε με τα ογκώδη
απορρίμματα!
Δωρεάν παραλαβή των ογκωδών απορριμμάτων σας δύο φορές το
χρόνο: Κατά παραγγελία παραλαμβάνονται τα ογκώδη απορρίμματα
που βρίσκονται στο δρόμο
Εννέα σταθμοί ανακύκλωσης, με απορρίμματα ανακύκλωσης μέχρις
ενός κυβικού μέτρου από ιδιωτικά νοικοκυριά παραλαμβάνονται
δωρεάν σε ετήσια βάση
Περιέκτες παλιών γυαλικών σε περισσότερα από 300 σημεία
Περιέκτες με παλιά υφάσματα σε περισσότερα από 200 σημεία
Δοχεία συλλογής μπαταριών σε περισσότερα από 330 σημεία
Ανταλλαγές και δωρεές στη διεύθυνση tauschmarkt.karlsruhe.de
Πληροφορίες για τα θέματα απορρίμματα και ημερολόγια
απορριμμάτων στη διεύθυνση www.karlsruhe.de/abfall
Τηλέφωνο για παροχή συμβουλών: 115

*Γιατηναποκομιδήορισμένωναπορριμμάτωνόπωςμπάζων,ασβεστούχωνυλικών,μη
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, παλαιών ελαστικών και για την παραλαβή ογκωδών
απορριμμάτωνστοσταθμόανακύκλωσηςNordbeckenstraße1θαπρέπειναχρεώσουμε
ένα τέλος.
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Πού πηγαίνουν τα χρήματά σας*

Stadt Karlsruhe
Amt für Abfallwirtschaft

Διάθεση αποβλήτων
Τέλη και υπηρεσίες

Τόσο κοστίζει
Το ύψος των τελών διαχείρισης αποβλήτων σας εξαρτάται αποκλειστικά
από το μέγεθος του κάδου απορριμμάτων. Μπορείτε να προσαρμόσετε
το μέγεθος των κάδων χαρτιού, ανακυκλώσιμων υλικών και οργανικών
αποβλήτων χωρίς επιπλέον έξοδα στις προσωπικές σας ανάγκες.
Τέλη για τους κάδους απορριμμάτων ανά μήνα
Μέγεθος κάδου Ολοκληρωμένες
Περιορισμένες
υπηρεσίες*
υπηρεσίες**
80 λίτρα
24,07 Ευρώ
21,42 Ευρώ
120 λίτρα
30,01 Ευρώ
26,71 Ευρώ
240 λίτρα
57,75 Ευρώ
51,40 Ευρώ
770 λίτρα
184,98 Ευρώ -> Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
1.100 λίτρα
242,46 Ευρώ -> Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
* Ολοκληρωμένες υπηρεσίες
** Περιορισμένες υπηρεσίες σε Hohenwettersbach, Neureut, Wettersbach και
Stupferich για δοχεία χωρητικότητας έως 240 λίτρων.

Συχνότητα εκκένωσης των κάδων αποβλήτων
Κάδος μη ανακυκλώσιμων
κάθε 14 ημέρες
αποβλήτων
Κάδος ανακυκλώσιμων
κάθε 14 ημέρες
αποβλήτων
Κάδος χαρτικών
κάθε τέσσερις εβδομάδες
Κάδος βιοαποδομήσιμων
Κάθε εβδομάδα
αποβλήτων
Εξαίρεση αποτελεί το
πρότζεκτ:
Φεβρουάριος έως Μάρτιο
2019 κάθε 14 ημέρες
Νοέμβριος 2019 έως Μάρτιο
2020 κάθε 14 ημέρες
Ο κάδος χαρτικών αδειάζεται κάθε τέσσερις εβδομάδες. Για
οικόπεδα, που διαθέτουν σύνδεση με εγκατάσταση αναρρόφησης
απορριμμάτων (πνευματική διάθεση αποβλήτων), η λογιστική
μονάδα (τέλος) ανέρχεται σε 30,01 Ευρώ το μήνα. Τα τέλη για
χοάνες και για ειδικές υπηρεσίες μπορείτε να τις πληροφορηθείτε
στο Internet στη διεύθυνση www.karlsruhe.de/abfall, ή
τηλεφωνικά στον αριθμό 115.

Πολλά απορρίμματα;
Εάν έχετε μεγάλη ποσότητα ανακυκλώσιμων και μη οικιακών υλικών,
μπορείτε να αγοράσετε στο εμπόριο ειδικούς πλαστικούς σάκους με την
ένδειξη„σάκος απορριμμάτων του Δήμου της Καρλσρούης“ με τέσσερα
Ευρώ ανά τεμάχιο. Αφού γεμίσετε τους σάκους παρακαλούμε να τους
τοποθετείτε δίπλα από τους κάδους την ημέρα της παραλαβής.

Αμιγή ανακυκλώσιμα υλικά παραλαμβάνουμε δωρεάν και στους
εννέα σταθμούς ανακύκλωσής μας. Ο σταθμός ανακύκλωσης
στην Nordbeckenstraße 1 παραλαμβάνει εκτός των άλλων μη
ανακυκλώσιμα οικιακά απορρίμματα έναντι τέλους δέκα Ευρώ
ανά μισό κυβικό μέτρο. Τα παλιά χαρτικά μπορούν επίσης να
συλλέγονται από σημεία συλλογής στο δρόμο.

Πώς μπορείτε να κάνετε οικονομία


Ξεχωρίστε προσεκτικά τα ανακυκλώσιμα, τα χαρτικά και τα βιολογικά
απόβλητα από τα μη ανακυκλώσιμα. Θα εντυπωσιαστείτε, από το
πόσο μικρή είναι η ποσότητα των μη ανακυκλώσιμων υλικών που
απομένει. Ίσως να μπορέσετε να επιλέξετε και ένα μικρότερο κάδο μη
ανακυκλώσιμων.



Μοιράστε τα δοχεία των απορριμμάτων με τους γείτονές σας. Αυτό
εξοικονομεί χώρο και – για να μη ανακυκλώσιμα – χρήμα.



Όταν όλοι οι χρήστες του οικοπέδου κομποστοποιούν μόνοι τους τα
βιολογικά τους απόβλητα από την κουζίνα και τον κήπο, κερδίζουν
έκπτωση στα τέλη των μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.



Ο διαχωρισμός σας να είναι σωστός! Εάν γεμίζετε με λάθος
απόβλητα τους κάδους, ο Δήμος της Καρλσρούης μπορεί
να ορίσει ειδική παραλαβή. Αυτή η διαδικασία κοστίζει
82,20 Ευρώ για κάθε διαδρομή. Για τα μη ανακυκλώσιμα
απορρίμματα αυτό σημαίνει 12 τοις εκατό των μηνιαίων τελών
επιπλέον για κάθε κάδο.

Αυτό οφείλετε να το γνωρίζετε


Κάδουςανακυκλώσιμωνκαιμηανακυκλώσιμωναπορριμμάτωνείναι
διαθέσιμοι στα μεγέθη των 80, 120, 240, 770 και 1.100 λίτρων.



Κάδοι χαρτικών είναι διαθέσιμοι στα μεγέθη των 120, 240 και 1.100
λίτρων.



Κάδους βιοαποδομήσιμων αποβλήτων μπορείτε
να παραγγείλετε στα μεγέθη των 80, 120 και 240
λίτρων. Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη, ότι ο κάδος
βιοαποδομήσιμων αποβλήτων έχει προβλεφθεί μόνο για
βιολογικά (βιοαποδομήσιμα) απόβλητα της κουζίνας.



Τα πράσινα απόβλητα μπορείτε είτε να τα κομποστοποιήσετε μόνοι, ή
να τα φέρετε στους ειδικούς κάδους μας για πράσινα απόβλητα.

Δικαίωμα για αλλαγές στους κάδους απορριμμάτων έχουν
αποκλειστικά οι ιδιοκτήτες των οικιών, ή οι διαχειριστές που
αυτοί έχουν ορίσει. Τροποποιήσεις μπορούν να γίνονται είτε
ταχυδρομικά, είτε online στη διεύθυνση www.karlsruhe.de/abfall,
είτε τηλεφωνικά στο 0721 133-7083 ή 133-7024. Παρακαλούμε να
δίνετε πάντα τον αριθμό πελάτη στις δημοτικές επιχειρήσεις. Αυτό
ισχύει και για την αίτηση για έκπτωση όταν αναλαμβάνετε οι ίδιοι
την κομποστοποίηση.

