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City of Greater Dandenong’s Waste Services for
Residents

Υπηρεσίες Αποκομιδής Απορριμμάτων για τους
Κατοίκους του Δήμου του Greater Dandenong

All residential properties should have three wheelie bins:

Όλες οι κατοικίες θα πρέπει να διαθέτουν τρεις τροχήλατους κάδους:

Bin with the red lid
The bid with the red lid is for household rubbish and is collected
weekly This standard bin is 120 litres. All rubbish should be bagged to
prevent it from getting stuck inside the bin and also to prevent odour.
Make sure you minimise things going into this bin and then to landfill
by placing your recyclables into the recycling bin.

Κάδο με κόκκινο καπάκι
Ο κάδος με το κόκκινο καπάκι είναι για απορρίμματα του σπιτιού και η
αποκομιδή του γίνεται ανά εβδομάδα. Αυτός ο κάδος είναι χωρητικότητας 120
λίτρων. Όλα τα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται σε σακούλες για να
μην κολλάνε στο εσωτερικό του κάδου καθώς και για την αποφυγή
δυσοσμίας. Βεβαιωθείτε ότι τοποθετείτε όσο γίνεται λιγότερα αντικείμενα σ’
αυτό τον κάδο και μετά στους χώρους υγειονομικής ταφής [στις χωματερές]
με το να τοποθετείτε τα ανακυκλώσιμα στον κάδο ανακυκλώσιμων.

Bin with the yellow lid
The bin with the yellow lid is for household recycling and is collected
fortnightly. The standard bin is 240 litres. No plastic bags, foods or
other waste can be put in this bin. Recycling bins are randomly
checked to ensure they are not contaminated.

Κάδο με κίτρινο καπάκι
Ο κάδος με το κίτρινο καπάκι είναι για οικιακή ανακύκλωση και η αποκομιδή
του γίνεται ανά δεκαπενθήμερο. Αυτός ο κάδος είναι χωρητικότητας 240
λίτρων. Δεν πρέπει να τοποθετούνται σ’ αυτόν τον κάδο πλαστικές σακούλες,
τρόφιμα ή άλλα απορρίμματα. Οι κάδοι ανακύκλωσης ελέγχονται τυχαία για
να εξασφαλίζεται ότι δεν είναι μολυσμένοι.
Τα ανακυκλωμένα υλικά χρησιμοποιούνται για την κατασκευή διαφόρων
αντικειμένων και αποφεύγεται έτσι η χρήση περισσότερων πρώτων υλών. Η
καλή ανακύκλωση σημαίνει λιγότερα απορρίμματα στις χωματερές, ένα
καλύτερο περιβάλλον για τώρα και για τις μελλοντικές γενιές.

Recycled materials are used to make a range of things and avoids
using up more raw materials. Good recycling means less waste to
landfill, a better environment for now and for future generations.

Bin with the green lid
The bin with the green lid is for household garden waste and is
collected fortnightly on the opposite fortnight to recycling bin. No
plastic bags, foods or other waste can be put in this bin. Garden waste
bins are randomly checked to ensure they are not contaminated. Your
garden waste is recycled into compost and used to improve soil for
agriculture. Good recycling means less waste to landfill, a better
environment for now and for future generations.

Κάδο με το πράσινο καπάκι
Ο κάδος με το πράσινο καπάκι είναι για οικιακά απορρίμματα κήπου και η
αποκομιδή γίνεται κάθε δεκαπενθήμερο το αντίθετο δεκαπενθήμερο που
γίνεται η αποκομιδή του κάδου ανακύκλωσης. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση
σ’ αυτόν το κάδο πλαστικών σακουλών, τροφίμων και άλλων απορριμμάτων.
Οι κάδοι απορριμμάτων κήπου ελέγχονται τυχαία για να διασφαλιστεί ότι δεν
έχουν μολυνθεί από άλλα απορρίμματα. Τ’ απορρίμματα του κήπου σας
ανακυκλώνονται σε λίπασμα και χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση του
εδάφους για τη γεωργία. Η καλή ανακύκλωση σημαίνει λιγότερα απόβλητα
στις χωματερές, ένα καλύτερο περιβάλλον για τώρα και για τις μελλοντικές
γενιές.
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Hard Waste Collection
Households are entitled to one hard waste collection per year, which
they can book on a date suitable. Hard Waste includes mattresses,
scrap metal, whitegoods, appliances, glass and timber. If you have
hard waste you want removed, call 9721 1915 to book the collection.
When making your booking we prefer that you elect to have your
collection undertaken from inside your property. This will allow you to
gather the items for collection into a pile when it suits you best. If this
is not possible and you need to have your items collected from the
naturestrip.please make sure you do not put the hard waste on the
nature strip any sooner than 72 hours before it is booked for collection.

Αποκομιδή Ογκωδών Αντικειμένων
Τα νοικοκυριά έχουν δικαίωμα σε μια αποκομιδή ογκωδών αντικειμένων το
χρόνο, η οποία μπορεί να κλειστεί σε κατάλληλη ημερομηνία. Ως Ογκώδη
Απορρίμματα θεωρούνται στρώματα, μεταλλικά απορρίμματα, λευκές
συσκευές, ηλεκτρικές και άλλες συσκευές, γυαλί και ξύλο. Αν έχετε ογκώδη
απορρίμματα απ’ τα οποία θέλετε να απαλλαγείτε, καλέστε το 9721 1915 για
να κλείσετε την αποκομιδή τους. Αυτό θα σας δώσει το χρόνο να μαζέψετε τ’
αντικείμενα για αποκομιδή σε μια σωρό όποτε σας βολεύει καλύτερα. Εάν
αυτό δεν είναι δυνατόν και χρειάζεται τα αντικείμενά σας να συλλεχθούν από
την πρασιά του πεζοδρομίου, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε
τα ογκώδη αντικείμενα στις πρασιές 72 ώρες πριν από την ημερομηνία που
έχει κανονιστεί η αποκομιδή τους.

You can also choose to pay for extra hard waste collections, if
needed.

Μπορείτε επίσης να επιλέξετε να πληρώσετε επιπλέον για την αποκομιδή
ογκωδών απορριμμάτων, αν το χρειαστείτε.

If you have any questions, or would like to access one of these
services, contact the City of Greater Dandenong on 8571 1000. If
you need to speak to someone in your own language contact TIS
on 13 14 50 and ask them to connect you to 8571 1000.

Αν έχετε κάποιες ερωτήσεις, ή θέλετε να απευθυνθείτε κάποια απ’ αυτές
τις υπηρεσίες, απευθυνθείτε στο Δήμο του Greater Dandenong στο
8571 1000. Αν χρειάζεστε να μιλήσετε με κάποιον στη γλώσσα σας
επικοινωνήστε με την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (TIS) στο
13 14 50 και ζητήστε να σας συνδέσουν με το 8571 1000.

