
 

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΝΗΣΙ∆ΕΣ  
ΣΥΛΛΟΓΗΣ & ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 



Η πόλη είναι µια καρδιά που χτυπά σε όλους τους δρόµους, µέσα στην ζωή. Βλέπουµε το πρόσωπό της στα χρώµατα 
της ηµέρας και στα βλέµµατα των κατοίκων της. Μας µαγεύει όταν ντύνεται τα νυχτερινά της ρούχα και γίνεται 
µυστηριώδης και ονειρική. Η αδιάκοπη κίνησή της απελευθερώνει το πάθος, τα έντονα συναισθήµατα και µαζί µε την 
Πόλη κινούµεθα και εµείς ανάµεσα στα φώτα της, στις ανάγκες της για να φθάσουµε στην ουσία, στην ψυχή της. 
 

Γιατί η Πόλη  είναι µια ζωντανή ύπαρξη σαν και εµάς . . . χρειάζεται φροντίδα και προσοχή. 
 

Η εταιρεία µας σε αποκλειστική συνεργασία µε τον oίκο ECOLOGIA Soluzione Ambiente Srl προσφέρει συστήµατα 
υπόγειας διαχείρισης των στερεών απορριµµάτων κάνοντας πράξη την αισθητική αναβάθµιση της Πόλης. 
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   Σεβασµός και αγάπη για τον Πολίτη  
   Αισθητική αναβάθµιση του χώρου 
   Απλή και ασφαλή χρήση για τον Πολίτη 
   Προσβασιµότητα στον καθένα 
   ∆υνατότητα διαχωρισµού & ανακύκλωσης 
   Ασφάλεια για τους εργαζόµενους αποκοµιδής 
   Μείωση ατµοσφαιρικής ρύπανσης 
   Περιορισµός ηχορύπανσης 
   ∆ιασπορά και εξάλειψη οσµών 
   Μείωση λειτουργικού κόστους διαχείρισης 
   Σεβασµός στο περιβάλλον 

 
 

Πλεονεκτήµατα 



Ευελιξία Επιλογής συστηµάτων  
ανάλογα µε την ανάγκη κάθε ∆ήµου-Κοινότητας 
 
Τα συστήµατα υπόγειας συλλογής και διαχείρισης στερεών απορριµµάτων υπό την έννοια των οικολογικών 
νησίδων δίνουν την δυνατότητα επιλογής ως προς τα ακόλουθα είδη απορριµµάτων: 
 

 Στερεά Αστικά Απορρίµµατα (RSU) 
 Σύµµεικτα ανακυκλώσιµα 
 ∆ιαχωρισµένα ανακυκλώσιµα υλικά 

 

                                 User® 

Υπόγεια συλλογή  µε καταβύθιση  ενός, δύο, τριών  ή  και  τεσσάρων 
κλασικών κάδων µε χωρητικότητα που µπορεί να κυµαίνεται από 660 λίτρα 
έως και 1.700λίτρα µε χειροκίνητη µετακίνηση των κάδων. 
 

            ΕcolBell  
 
 

Υπόγεια ατσάλινα δοχεία ΧΩΡΙΣ την χρήση 
ηλεκτρικής ενέργειας. ∆ιαθέσιµα  σε χωρητικότητες 
3.ΟΟΟ , 4.ΟΟΟ και 5.000 λίτρων περιλαµβάνοντας 
επιφανειακό υποδοχέα απορριµµάτων και 
µηχανισµό αγκίστρωσης και ελευθέρωσης θυρίδας 
πυθµένα για την εκκένωσή τους. 
 



   Συµπιεστές Κ-Series 

Μοντέρνα λύση στα προβλήµατα αποκοµιδής απορριµµάτων σε 
πολυσύχναστους εµπορικούς χώρους όπου: 
 

 Περιορισµένη πρόσβαση απορριµµατοφόρων 
 Μεγάλη συχνότητα εκκένωσης κάδων 
 Υψηλό λειτουργικό κόστος αποκοµιδής 

 

∆ιατίθενται υπόγειοι συµπιεστές µε σχέση συµπίεσης 1:4 και 
µεγέθη συµπιεστών ικανών να αντικαταστήσουν από 15 έως και 
80 κλασσικούς κάδους απορριµµάτων. 
 

         

Τυπικό παράδειγµα 
Συµπιεστής 7m3 αντικατέστησε 16 κλασικούς κάδους. Οι 16 κάδοι εκκενώνονταν 5-6 φορές την ηµέρα λόγω 
µεγάλης δραστηριότητας του χώρου. Σήµερα γίνονται 12 εβδοµαδιαίες εκκενώσεις αντί 576 που γίνονταν 
προηγουµένως. 
 

Καθαριότητα & Υγεία 
 

Αποτελέσµατα συνεδρίου (Μπολόνια 2003) µε θέµα «Υπόγειες Οικολογικές Νησίδες. Ένα πρωτοπόρο 
σύστηµα για την συλλογή των απορριµµάτων» η Κα Bonoli καθηγήτρια στη Σχολή Υγειονοµικής του 
Πανεπιστηµίου της Μπολόνια µετά από µελέτη παρουσίασε τα ακόλουθα συµπεράσµατα: 

 Οι Ατµοσφαιρικές εκποµπές που οφείλονται στην συλλογή απορριµµάτων µε χρήση των υπόγειων 
οικολογικών νησίδων είναι πάντα µικρότερες από αυτές των φορτηγοσυµπιεστών. Σήµερα αυτή η 
παράµετρος είναι εξαιρετικά σηµαντική για την κακή ποιότητα του αέρα και αποτελεί σοβαρό 
κίνδυνο για την υγεία των Πολιτών. 

 Η Ηχορύπανση είναι εξαιρετικά µειωµένη µε την χρήση του συστήµατος USER® σε σύγκριση µε τα 
παραδοσιακά συστήµατα περισυλλογής. 

 Η ∆ιασπορά οσµών εξαφανίζεται µε την χρησιµοποίηση των υπόγειων οικολογικών νησίδων 
 Η ∆ιασπορά βιολογικών παραγόντων τίθεται υπό απόλυτο έλεγχο µε τις υπόγειες οικολογικές 
νησίδες αφού αποφεύγονται: 

● η µόλυνση του εδάφους , ο σχηµατισµός και η διασπορά οσµών 
● η διαρροή και διασπορά βιολογικών παραγόντων προφυλάσσοντας τους πολίτες από τυχαία 

επαφή µε αυτούς και τον κίνδυνο ασθενειών 
● η παρουσία και µετέπειτα µόλυνση των απορριµµάτων από έντοµα που προσελκύονται από 

τις δυσάρεστες οσµές. 
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