
 

 
  

 
Ρεύμα Ογκωδών στα πλαίσια του Προγράμματος «Ολιστικής Διαχείρισης Αποβλήτων» του 

Δήμου Αγλαντζιάς 
 

Δήλωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Μέσα στα πλαίσια της αναβάθμισης διαχείρισης των αποβλήτων του Δήμου Αγλαντζιάς Εγώ ο/η 

Εταιρεία 

……………..……………………………………………………………………………………………………………………………………, 

ως Αδειοδοτημένος κάτοχος πιστοποιητικού καταχώρισης για συλλογή και μεταφορά 

αποβλήτων με αριθμό καταχώρησης ……………….……, ενδιαφέρομαι να αναλάβω τη συλλογή 

και μεταφορά Πράσινων Αποβλήτων κήπων (κλαδεύματα, κωδικός 200201), Ογκωδών υλικών 

(τραπέζια, πολυθρόνες, καναπέδες, στρώματα κλπ, κωδικός 200307), Ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό 
εξοπλισμό (ψυγεία, τηλεοράσεις, πλυντήρια κλπ, κωδικός 200135)  από τα υποστατικά/οικίες των 

δημοτών του Δήμου Αγλαντζιάς όπως αυτά θα προκύπτουν κατά καιρούς και την μεταφορά τους 
στο  «Πράσινο Σημείο» Λευκωσία μόνο, που βρίσκεται στην οδό Χαλκιδικής (παραπλεύρως του 

πολυκαταστήματος “Leroy Merlin”) στο Στρόβολο.  

Με την συλλογή και μεταφορά των πιο πάνω Αποβλήτων θα εκδίδεται το σχετικό «Έντυπο Αναγνώρισης 

και Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων», αντίγραφο του  οποίου θα επιδίδω στο Δήμο Αγλαντζιάς 
(Ο Δήμος Αγλαντζιάς έχει προβεί σε διευθέτηση με το Διαχειριστή του «Πράσινου Σημείου» ο οποίος θα 
αποδέχεται δωρεάν τα απόβλητα με την προσκόμιση του σχετικού εντύπου, «Έντυπο Αναγνώρισης και 
Παρακολούθησης Μεταφοράς Αποβλήτων» από τον Αδειοδοτημένο μεταφορά κατά την προσέλευση του 
στο σημείο). 

Αποδέχομαι όπως ο διακανονισμός των χρεώσεων για τη συλλογή και την μεταφορά των πιο πάνω 

ρευμάτων προς το «Πράσινο Σημείο» Λευκωσίας μόνο θα γίνεται μεταξύ εμένα και των ενδιαφερόμενων 

Δημοτών, χωρίς καμία εμπλοκή του Δήμου Αγλαντζιάς.  

Με την παρούσα δήλωση εκδήλωσης αποδέχομαι την προβολή και προώθηση του ονόματος μου ή της 
εταιρείας μου στα διάφορα μέσα δικτύωσης που ελέγχει ο Δήμος Αγλαντζιάς όπως Facebook και της 

Ιστοσελίδας (www.aglantzia.org.cy), επίσης, εξουσιοδοτώ το Δήμο Αγλαντζιάς και τους αντιπροσώπους 

του να περιλαμβάνουν και να γνωστοποιούν το όνομα μου σε ενδιαφερόμενους δημότες με τα στοιχεία 
επικοινωνίας μου προφορικώς ή γραπτώς όποτε ζητηθεί.  

 

Αδειοδοτημένος Μεταφορέας        Ημερομηνία: ……………………..………….. 

(όνομα και επίθετο για φυσικό πρόσωπο  
ολογράφως/όνομα εταιρείας και σφραγίδα όπου δει) 

 
 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Υπογραφή και σφραγίδα 

 
Σημείωση: 
 
Με την υποβολή της «Δήλωσης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» από τους ενδιαφερόμενους, θα πρέπει να 

προσκομιστούν στο Δήμο Αγλαντζιάς τα ακόλουθα: 

 
α) Αντίγραφο της σχετικής καταχώρησης για την συλλογή και μεταφορά των πιο πάνω κωδικών που 

εκδίδει Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
 

β) Στοιχεία επικοινωνίας του Διαχειριστή ή της Εταιρείας (όνομα, τηλέφωνο και αριθμός (οι) πινακίδας 

(ων) του οχήματος (ων) που είναι αδειοδοτημένα για την συλλογή και μεταφορά. 

http://www.aglantzia.org.cy/

