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Stadt Fürth Abfallwirtschaft
Αύγουστος 2013

ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:
Δύο φορές τον χρόνο μπορείτε να ζητήσετε γραπτώς την
αποκομιδή τους με τους εξής τρόπους
online στη διεύθυνση www.fuerth.de,
Schnellsuche: Sperrmülltermin
(Γρήγορη αναζήτηση: Ημερομηνία αποκομιδής ογκωδών
απορριμμάτων)
μέσω E-Mail στο sperrmuell@fuerth.de
με Φαξ στο 0911 / 974 - 39 20 91
με επιστολή
με την ταχυδρομική κάρτα για ογκώδη απορρίμματα (διατίθεται
δωρεάν σε όλα τα καταστήματα Lotto-Toto και γραφικών ειδών)

Σημεία απόθεσης:
Τοποθετήστε τα ογκώδη απορρίμματα έως τις 6:30 το πρωί, αν
είναι δυνατό σε ιδιωτικό χώρο με ελεύθερη πρόσβαση από έξω.
Διατηρείτε ελεύθερους τους δημόσιους χώρους, όπως
πεζοδρόμια και λωρίδες για ποδηλάτες.
H αποκομιδή ογκωδών απορριμμάτων μπορεί να γίνει σε
απόσταση έως και 15 μέτρων από ιδιωτικούς ισόγειους χώρους
(χωρίς παρεμβολή σκαλοπατιών), π.χ. από εισόδους κτηρίων,
εσωτερικές αυλές κ.λπ.
Κατά τη διάρκεια της φόρτωσης στα οχήματα συλλογής πρέπει
να είναι παρών ένας εκπρόσωπος του αιτούντος.
Το τέλος των 15 € για την αποκομιδή των ογκωδών
απορριμμάτων πρέπει να καταβάλλεται τοις μετρητοίς.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ:
Ογκώδη απορρίμματα μπορείτε να παραδίδετε δωρεάν στους
χώρους ανακύκλωσης απορριμμάτων.

Χώρος ανακύκλωσης απορριμμάτων (Recyclinghof)
Atzenhof, Vacher Str. 333
Χώρος ανακύκλωσης απορριμμάτων (Recyclinghof) Fürth,
U-Bahn στάση Jakobinenstr., am Bahngelände

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΑΣ
Η πλατφόρμα ανταλλαγών και δωρεών του Fürth
(Fürther Tausch- und Geschenkbörse)
Mία μη εμπορική Online προσφορά της υπηρεσίας διαχείρισης
απορριμμάτων του Fürth. Kάθε ιδιώτης μπορεί εδώ να
δραστηριοποιηθεί. Μπορείτε να αναρτήστε την αγγελία σας δωρεάν,
χωρίς χρονικούς περιορισμούς και να την αφαιρέστε την πάλι
αργότερα. Από ιδιώτη σε ιδιώτη.
www.fuerth.abfallspiegel.de

Υπηρεσία μεταχειρισμένων ειδών με κατάστημα ρούχων
Έχετε καλοδιατηρημένα έπιπλα και οικιακά είδη που είναι
κρίμα να καταλήξουν στα ογκώδη απορρίμματα; Η υπηρεσία
μεταχειρισμένων ειδών θα τα παραλάβει δωρεάν από το
διαμέρισμά σας. Ψάχνετε φθηνά, μεταχειρισμένα έπιπλα, οικιακά
είδη κ.λπ.; Ελάτε στην έκθεση και στο κατάστημα ρούχων.
Industriestr. 14
www.gebrauchtwarenhof.de
90765 Fürth/Bislohe
Δευτ – Παρ από 9:00 – 18:00
Τηλ.: 0911/3 07 32-0
Σαβ
από 9:00 – 16:00

ΑΠΑΝΤΟΥΜΕ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Εάν έχετε ακόμα ερωτήσεις σχετικά με την απόρριψη των απορριμμάτων, τα γραφεία μας παροχής συμβουλών βρίσκονται πάντα στη
διάθεσή σας.
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
(ABFALLBERATUNG)
Tηλ.: 0911 / 974-12 60
Φαξ: 0911 / 974-20 94
Φαξ: 0911 / 974-39 20 91 (για ογκώδη απορρίμματα)
Mainstr. 51 και
Schwabacher Str. 170 (Ämtergebäude Süd)
Mail: abfallberatung@fuerth.de
ή στο Internet στη διεύθυνση www.fuerth.de
Δευτ – Πεμ
Παρ

από 8.00–15.00
από 8.00–12.00

Σάκους απορριμμάτων, κάρτες για ογκώδη απορρίμματα και
πληροφοριακό υλικό θα βρείτε και στη γειτονιά σας:
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ
www.fuerth.de/abfallwirtschaft

Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξή σας.

ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΝΑΙ

ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ – ΤΙ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Παρακαλούμε διαχωρίστε τα ογκώδη σας απορρίμματα σύμφωνα με τις εξής τέσσερις κατηγορίες:
Ξύλο

Ηλεκτρικές συσκευές

Ογκώδη ξύλινα έπιπλα
Ντουλάπες, τραπέζια, καρέκλες, ράφια, σιφονιέρες, σκελετοί
κρεβατιών, βάσεις με σανίδες κρεβατιών και παρεμφερή είδη

Ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, ηλεκτρικές κουζίνες, βίντεο,
ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, υπολογιστές, σολάριουμ (χωρίς τις
λάμπες), ηλεκτρικές σκούπες και παρεμφερή είδη, επίσης όλες οι
ηλεκτρικές μικροσυσκευές

Ογκώδη αντικείμενα οικοσκευής
Στρώματα, καναπέδες
Χαλιά, βαλίτσες, παιδικά καθίσματα αυτοκινήτων, μεγάλα
κάδρα, έλκηθρα, καλάθια σκύλων, Skateboards, σκι, λαμπατέρ,
καλάθια για άπλυτα και παρεμφερή είδη

ΟΧΙ

Μέταλλα
Μεταλλικά αντικείμενα οικοσκευής
Ψησταριές, ποδήλατα, παιδικά αυτοκίνητα, καρότσια μωρού,
όργανα γυμναστικής, ομπρέλες ήλιου, απλώστρες ρούχων,
σκάλες για το σπίτι, κατσαρόλες και παρεμφερή είδη

ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΑ ΟΓΚΩΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ:
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΣΙΔΕΡΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Αυτά τα ογκώδη απορρίμματα θα πρέπει να τα μεταφέρετε αφού τα διαχωρίσετε (!) στους χώρους ανακύκλωσης απορριμμάτων, τα απορρίμματα κήπων στους χώρους κομποστοποίησης, τα μπάζα σε χώρους διάθεσης μπαζών και υγειονομικής
ταφής. Επίσης θα πρέπει να καταβάλλονται τα ανάλογα τέλη με τις αντίστοιχες τιμές.

Χώρος ανακύκλωσης απορριμμάτων (Recyclinghof)
Ξύλο
– Επενδύσεις οροφών και τοίχων, πάνελ, κάσες παραθύρων,
πόρτες, παρκέτα, δάπεδα λαμινέιτ
– Φράχτες, πάσσαλοι
– Ξύλο οικοδομών: Σανίδες στεγών, δοκοί
– Καφάσια φρούτων
– Παλέτες και παρεμφερή είδη

Απορρίμματα εργοταξίων και ανακαινίσεων
– Ξύλο οικοδομών
– Θερμαντικά σώματα, υδρορρόες, καμπίνες ντους, μπανιέρες/
ντουζιέρες, νιπτήρες, λεκάνες τουαλέτας, πλακίδια
– Πόρτες, παράθυρα, περσίδες (εξωτερικές), ρολά, τέντες
– Δάπεδα λαμινέιτ ή PVC, πάνελ, παρκέτα
– Εσωτερική επένδυση τοίχου/οροφής
– Φράχτες κήπων, πάσσαλοι, οπτικοί φράχτες, μουσαμάδες
– Πισσόχαρτα, φελιζόλ και παρεμφερή υλικά
– Σόμπες: Σόμπες ξύλου, κάρβουνου, πετρελαίου (καθαρές και
άδειες από πετρέλαιο)

Mέταλλα
– Θερμαντικά σώματα, υδρορρόες, μπανιέρες/ντουζιέρες και
παρεμφερή είδη

Εξαρτήματα αυτοκινήτων
– Ελαστικά, μπαταρίες, σχάρες οροφής, μπαγκαζιέρες οροφής,
πατάκια και παρεμφερή είδη (όχι παλιοσίδερα αυτοκινήτων)

Ανακυκλώσιμα υλικά
– Χαρτόνια, χαρτιά, ρουχισμός, γυάλινα μπουκάλια, „κίτρινος
σάκος”, πλαστικά

Υπόλοιπα απορριμμάτων
Μη ογκώδη αντικείμενα οικοσκευής
– Mικροτεμάχια όπως πανιά, κρεμάστρες ρούχων, παιχνίδια κ.λπ.
επίσης παπλώματα, ταπετσαρίες και παρεμφερή είδη μπορείτε
να τα απορρίπτετε στον οικιακό σας κάδο υπόλοιπων
απορριμμάτων ή στον σάκο απορριμμάτων του δήμου
καταβάλλοντας το σχετικό τέλος

Χώρος διάθεσης μπαζών
Μπάζα
– Πέτρες, κεραμίδια, μπετόν, τσιμέντο και παρεμφερή υλικά
– Αντικείμενα από πορσελάνη, πηλό, κεραμικό υλικό

Όχημα παραλαβής ρυπογόνων ουσιών και χώρος
ανακύκλωσης απορριμμάτων Vacher Str. 333
Ρυπογόνες και δηλητηριώδεις ουσίες
– Χρώματα/Βερνίκια, διαλυτικά μέσα, μπαταρίες
– Χημικά, φυτοφάρμακα και παρεμφερή υλικά

Χώρος κομποστοποίησης
Απορρίμματα κήπου
– Απορρίμματα από την κοπή δένδρων και θάμνων, ρίζες,
κορμοί
– Φύλλα, κοπή γκαζόν και παρεμφερή υλικά

Απόρριψη μέσω πιστοποιημένων ειδικών
εταιρειών ή επιστροφή μέσω των εμπόρων
– Νυκτερινοί θερμοσυσσωρευτές, παλιοσίδερα αυτοκινήτων,
μπαταρίες αυτοκινήτων, παλιά λάδια, δεξαμενές πετρελαίου,
βαρέλια πετρελαίου, ξύλα οικοδομής (ζευκτά στέγης, σανίδες,
ξυλότυποι ...), υλικά που περιέχουν αμίαντο, γυψοσανίδες και
πετροβάμβακας
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