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Αμύνταιο, 10/07/2020 

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ 
Δελτίο Τύπου για την τοποθέτηση των καφέ κάδων γειτονιάς (Βιοαποβλήτων) 

 

Σε συνέχεια της δράσης παράδοσης των καφέ κάδων οικίας, ο Δήμος Αμυνταίου 

προχώρησε στην τοποθέτηση των καφέ κάδων γειτονιάς όπου οι πολίτες θα μπορούν να 

εναποθέτουν τις σακούλες με τα βιοαπόβλητα (υπολείμματα τροφών) τους. 

 

Αναλυτικά τα σημεία είναι: 

1. Οδός Ανδρέα Παπανδρέου, πλατεία «Απόδημων – Αμυνταιωτών» (χώρος πρασίνου - 

μικρό «Θεατράκι») 

2.Συμβολή οδών Ανδρέα Παπανδρέου και Θεοτοκοπούλου 

3.Συμβολή οδών Ανδρέα ΠαπανδρέουκαιΑμαλίας Φλέμινγκ 

4. ΟδόςΑθανασίου Διάκου 

5. Συμβολή οδών Κολοκοτρώνη και Μπουμπουλίνας 

6. Διασταύρωση οδών Κολοκοτρώνη και Θεοτοκοπούλου 

7. Συμβολή οδών Κολοκοτρώνη και Βενιζέλου 

8. Συμβολή οδών Εθνικής Αμύνης και 6ης Νοεμβρίου 

9. Διασταύρωση οδών Πίνδου και Θεοτοκοπούλου 

10. Συμβολή οδών Πίνδου και Μακεδονομάχου Παππά 

11. Διασταύρωση οδών6ης Νοεμβρίου και Περικλέους 

12. Διασταύρωση οδών 6ης Νοεμβρίου και Γιάννη Ρίτσου 

13. Διασταύρωση οδών Χρυσοστόμου Σμύρνης και Βασ. Κωνσταντίνου 

14. Διασταύρωση οδών Βασ. Κωνσταντίνου και Φιλίππου 

15. Διασταύρωση οδών Βορείου Ηπείρου και Γιάννη Ρίτσου 

16. Διασταύρωση οδών Μιχάλη Θεοδωρίδη και Θανάση Χατζή 

 

Η αποκομιδή του περιεχομένου των καφέ κάδων της γειτονιάς θα γίνεται  κάθε Πέμπτη. 



                 ΔΗΜΟΣ 

                ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ  

2 
 

Στον παρακάτω χάρτη απεικονίζονται οι θέσεις που έχουν τοποθετηθεί οι καφέ κάδοι 

γειτονιάς. 

 

 
 

Η διανομή των κάδων συνεχίζεται για την περιοχή πέριξ του 3ου Δημοτικού Σχολείου 

Αμυνταίου και συγκεκριμένα την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς Α. 
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Παπανδρέου – Θανάση Χατζή (Νότια Περιφερειακή) – Εθνικής Αμύνης, η οποία έχει 

επιλεγεί μετά από την εξέταση κριτηρίων, ως η καταλληλότερη για την εφαρμογή ενός 

τέτοιου πιλοτικού προγράμματος.  

 

Όσοι δεν είχαν προλάβει την προθεσμία παραλαβής των μικρών καφέ κάδων οικιακής 

χρήσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να απευθυνθούν 

στο Δημαρχείο, στην κα.Αβραμίδου Ελένη (2ος όροφος Δημαρχείου), Γρ. Νικολαϊδη 2, 

Αμύνταιο, τηλέφωνο 2386350129. 

 

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του 

συστήματος διαλογής μελλοντικά σε όλη την πόλη του Αμυνταίου αλλά και σε 

κοινότητες του Δήμου με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων. 

 

Η επιτυχία του προγράμματος εξαρτάται από όλους μας.  

 

Ελπίζουμε να ανταποκριθείτε στο κάλεσμά μας και να συνδράμετε στην προσπάθεια 

του δήμου μας για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων μας. 

 

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα InterregIPACBC “Greece – Republic of 

North Macedonia 2014-2020”. 
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