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1.Γενικές Πληροφορίες

 

Σύμφωνα με την ΚΥΑ

να καταρτίζει λεπτομερή έκθεση

ή συλλογικής εναλλακτικής

υποχρεώσεων τους βάσει 

και τον προγραμματισμό του

Η ετήσια έκθεση θα

λειτουργία και την εφαρμογή

«ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

1.1. Γενικά Στοιχεία ΣΣΕΔ

 

 

Επωνυμία 

Διακριτικός τίτλος 

ΦΕΚ Σύστασης 

Αριθμός καταστατικού 

ΦΕΚ τροποποίησης 

ΑΦΜ εταιρίας 

ΔΟΥ 

Αριθμός έγκρισης Ε.Ο.Αν

 

 

1.2. Στοιχεία Επικοινωνίας

 

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας

Τηλ. επικοινωνίας 

Φαξ 

Ιστοσελίδα 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δ/νων Σύμβουλος 
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Πληροφορίες 

την ΚΥΑ 36259/2010 (Αρθρ. 8, παρ.6) κάθε ΣΣΕΔ

λεπτομερή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος

εναλλακτικής διαχείρισης και τον τρόπο εκπλ

 της ΚΥΑ. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει μεταξύ

προγραμματισμό του συστήματος για το επόμενο έτος. 

έκθεση θα αποτελεί ένα στοιχείο ελέγχου του Ε.Ο.Αν

εφαρμογή της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ

ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε». 

ΣΣΕΔ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Ε. 

ΦΕΚ 8075/02−08−2012 

7386/2012 

ΦΕΚ 6782/14-10-2013 

800428553 

ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ 

Ο.Αν. 633/ 15-04-2014 

Επικοινωνίας ΣΣΕΔ 

Διεύθυνση Έδρας Γ. ΠΡΟΦΗ & Α. ΠΡΙΦΤΗ

19400 - ΚΟΡΩΠΙ 

2106026165 

2106626143 

www.aekkattikis.gr 

ταχυδρομείο aekkattikis@gmail.com 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 3 

ΣΣΕΔ υποχρεούται 

συστήματος ατομικής 

εκπλήρωσης των 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 

Ο Αν. για την ορθή 

των ΑΕΚΚ του ΣΣΕΔ 

ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΑΕΚΚ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΡΙΦΤΗ 11 - Τ.Κ. 

ΚΥΡΙΑΚΟΥ 
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1.3. Διαχειριζόμενο Είδος

 

Το είδος αποβλήτων

του Ευρωπαϊκού Καταλόγου

& Κατεδαφίσεων (ΑΕKΚ

περιλαμβάνονται απόβλητα

αυτές.  
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Είδος & Ρεύματα Αποβλήτων 

αποβλήτων που διαχειρίζεται το σύστημα ανήκει στην

Καταλόγου Αποβλήτων (ΕΚΑ): «Απόβλητα Εκσκαφών

Κ)». Σε όλα τα διαχειριζόμενα είδη αποβλήτων

απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή έχουν

ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 4 

στην κατηγορία 17 

Εκσκαφών, Κατασκευών 

είδη αποβλήτων, δεν 

έχουν μολυνθεί από 
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Πίνακας : Διαχειριζόμενα ρεύματα

 

 

 

 

 

Α/Α Ρεύμα

1 Απόβλητα

2 
Προδιαλεγμένα

 

 

3 
Σύμμεικτα

Κατεδαφίσεων

4 

Απόβλητα

Κατασκευών

Επισκευών

Ανακαινίσεων
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Διαχειριζόμενα ρεύματα αποβλήτων 

Ρεύμα Αποβλήτου Κωδικός ΕΚΑ 

Απόβλητα Εκσκαφών 17 05 04 

Χώματα
δεν

επικίνδυνα

Προδιαλεγμένα 

Υλικά 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 Πλακάκια

17 01 07 

Μείγμα
Τούβλων

Κεραμικών
εκείνων

επικίνδυνες
17 02 01 

17 02 02 

17 02 03 

1703 02 
Μείγμα

17 04 01 
Χαλκός

17 04 02 

17 04 05 Σίδηρος
17 04 07 Ανάμεικτα

17 04 11 

Καλώδια

περιέχουν

17 05 06 

Mπάζα
εκτός

περιέχουν

 01 04 13 
Απόβλητα

κοπή και

 10 13 14 σκυροδέματος
λάσπης

Σύμμεικτα Απόβλητα 

Κατεδαφίσεων 
17 09 04 

Μεικτά
δομικών

κ κατεδαφίσεων

Απόβλητα 

Κατασκευών, 

Επισκευών, 

Ανακαινίσεων 

17 09 04 

Μεικτά
δομικών
κ κατεδαφίσεων

περιέχουν
PCB

επικίνδυνες

ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 5 

Περιγραφή 

Χώματα και πέτρες που 

δεν περιέχουν 

επικίνδυνα υλικά 

Σκυρόδεμα 

Τούβλα 

Πλακάκια κ’ Κεραμικά 

Μείγμα Σκυροδέματος, 
Τούβλων και 

Κεραμικών εκτός 
εκείνων που περιέχουν 

επικίνδυνες ουσίες 
Ξύλο 

Γυαλί 
Πλαστικό 

Μείγμα ορυκτής 
ασφάλτου 

Χαλκός, Μπρούτζος, 
Ορείχαλκος 
Αλουμίνιο 

Σίδηρος, Χάλυβας 
Ανάμεικτα Μέταλλα 

Καλώδια εκτός εκείνων 

που 

περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

πάζα εκσκαφών 

εκτός εκείνων που 

περιέχουν επικίνδυνες 
ουσίες 

πόβλητα από την 

κοπή και το πριόνισµα 

Απόβλητα 

σκυροδέματος και 
λάσπης σκυροδέματος 

Μεικτά απόβλητα 

δομικών κατασκευών 

κ κατεδαφίσεων 

Μεικτά απόβλητα 

δομικών κατασκευών 

κ κατεδαφίσεων εκτός 
εκείνων που 

περιέχουν υδράργυρο, 

PCB& άλλες 
επικίνδυνες ουσίες 
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Κατηγοριοποιώντας τα

Τα 1º ρεύμα αποτελείται

και μπάζα εκσκαφών, εκτός

από ρυπασμένες τοποθεσίες

αποχέτευσης και οδοποιίας

Το 2º ρεύμα προκύπτει

πραγματοποιείται διαλογή

και αξιοποιήσιμα όπως άοπλο

κλπ.. 

Το 3º ρεύμα προκύπτει

πραγματοποιείται διαλογή

αναμεμιγμένα δομικά υλικά

και ξύλα. Επίσης, περιέχει σε

Το 4º ρεύμα προκύπτει

κτιρίων. Το ρεύμα αυτό αποτελείται

ανάμεικτα με απόβλητα σκυροδέματος

 

1.4. Γεωγραφική Κάλυψη

 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

τον Δήμο Κορωπίου στη συμβολή

11. Η γεωγραφική εμβέλεια

καθορίστηκε βάσει του 

καλύπτει περίπου 3.808 τετραγωνικά

από την Αθήνα και τον Πειραιά

τα νησιά Σαλαμίνα, Αίγινα

Αντικύθηρα και ένα μικρό

νησιού Αγκίστρι. Ο εξυπηρετούμενος

Πληθυσμού 2011, ανέρχεται

Το έτος 2018, εξακολούθησε

ανακύκλωσης ΑΕΚΚ «ΚΥΡΙΑΚΟΥ

εδρεύουν στο 28º χλμ. Λεωφόρου

ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, Κορωπί

Μεταμόρφωση Αττικής, 
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Κατηγοριοποιώντας τα παραπάνω προκύπτουν τέσσερα ρεύματα αποβλήτων

αποτελείται από απόβλητα εκσκαφών, δηλαδή από χώματα

εκτός εκείνων που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες ή

τοποθεσίες. Τα απόβλητα αυτά προκύπτουν συνήθως

οδοποιίας, καθώς και από μεγάλα τεχνικά έργα. 

προκύπτει από έργα κατασκευής και κατεδάφισης, στα

διαλογή στην πηγή και προκύπτουν ξεχωριστά διαλεγμένα

όπως άοπλο σκυρόδεμα, τούβλα, πλακάκια, ξύλο, γυαλί

προκύπτει από εργασίες κατεδάφισης στις

διαλογή στην πηγή. Το ρεύμα αυτό αποτελείται

υλικά όπως οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα, τούβλα

περιέχει σε μικρότερες ποσότητες μέταλλα, πλαστικό

προκύπτει συνήθως από εργασίες επισκευών και

αυτό αποτελείται κυρίως από κεραμικά, πλαστικά, ξύλα

απόβλητα σκυροδέματος και τούβλων σε μικρότερο ποσοστό

Κάλυψη 

ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» 

στη συμβολή των οδών Γεωργίου Πρόφη και Αντ

εμβέλεια του συστήματος είναι η Περιφέρεια Αττικής

του άρθρου 61 του Νόμου 1622/86. Η Περιφέρεια

 3.808 τετραγωνικά χιλιόμετρα, στα οποία περιλαμβάνονται

τον Πειραιά, η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, το Λαύριο, ο

Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες, 

μικρό μέρος της Πελοποννήσου έναντι του Πόρου

εξυπηρετούμενος πληθυσμός σύμφωνα με την

ανέρχεται στους 3.828.434 κάτοικους.  

ακολούθησε να συνεργάζεται με τις μονάδες επεξεργασίας

 «ΚΥΡΙΑΚΟΥ Α.Ε.Β.Ε.» και «ΕΜΥΛΚΑ Α.Ε

χλμ Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, θέση Λαμπρικά

Κορωπί Αττικής και στην οδό Αμαλιάδος 18, 

Αττικής, αντίστοιχα. Το Φεβρουάριο του 2018 σύναψε

ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 6 

ρεύματα αποβλήτων. 

από χώματα, πέτρες 

ουσίες ή προέρχονται 

συνήθως από εργασίες 

κατεδάφισης, στα οποία όμως 

ξεχωριστά διαλεγμένα υλικά 

ξύλο, γυαλί, μέταλλα 

στις οποίες δεν 

αποτελείται κυρίως από 

τούβλα, κεραμικά 

πλαστικό και γυαλί. 

επισκευών και ανακαινίσεων 

πλαστικά, ξύλα και γυαλί 

ποσοστό.  

Α Ε.» έχει ως έδρα 

και Αντ. Πρίφτη, αρ. 

Αττικής, όπως αυτή 

Περιφέρεια Αττικής 

περιλαμβάνονται εκτός 

Λαύριο, ο Μαραθώνας, 

Σπέτσες, Κύθηρα και 

του Πόρου και του 

με την Απογραφή 

επεξεργασίας και 

ΕΜΥΛΚΑ Α.Ε.», οι οποίες 

Λαμπρικά – Μυντρέζα, 

Αμαλιάδος 18, Τ.Κ. 14452, 

σύναψε σύμβαση 
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συνεργασίας με τρίτη 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ», με έδρα

μονάδα στο 1
οχλμ της Λεωφόρου

 

 

1.5. Μετοχική Σύνθεση ΣΣΕΔ

 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑ

ανώνυμη εταιρία ιδιωτικού

μετοχικό κεφάλαιο εξήντα

(600) ονομαστικές μετοχές

Παρακάτω παρατίθενται τα

 

Α/Α Στοιχεία 

1 
Παναγιώτης Δ. 

Κυριακού 

2 
Γρηγόριος Δ. 

Κυριακού 
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τρίτη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, «ΠΑΥΛΑΚΗΣ

με έδρα στην οδό Τσακάλωφ 9, Τ.Κ. 11146, 

της Λεωφόρου Βάρης – Κορωπίου, Τ.Κ. 19400, Κορωπί

ΣΣΕΔ 

ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΑ.Ε.Κ.Κ.ΑΤΤΙΚΗΣΑ.Ε.» αποτελεί

ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ και κατανέμεται σε

μετοχές, ονομαστικής αξίας εκατό (100) ευρώ η

παρατίθενται τα στοιχεία των μετόχων στον πίνακα 1. 

Ποσοστό μετοχικού κεφαλαίου 

(%) 
Μετοχικό

κεφάλαιο

50 

50 
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ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π. 

. 11146, Γαλάτσι και 

Κορωπί. 

 

Ε.» αποτελεί μια 

χαρακτήρα με αρχικό 

κατανέμεται σε εξακόσιες 

ευρώ η κάθε μία. 

Μετοχικό 

κεφάλαιο 

30.000 

30.000 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Σύνθεση διοικητικού συμβουλίου

Διευθύνων Σύμβουλος: Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος: Γρηγόριος Δ

Γραμματέας: Δημήτριος Κυριακού

 

1.6. Στοιχειά Απασχολούμενου

 

Το προσωπικό για

περιβάλλοντος στο γραφείο

εργασίες πραγματοποιήθηκαν

συμβούλιο του ΣΣΕΔ. Ωστόσο

εξωτερικούς συνεργάτες, 

και συμβουλευτικές υπηρεσίες

 

1.7. Υποδομές & Εξοπλισμός

 

Την υποδομή του ΣΣΕΔ

Γ. Πρόφη & Α. Πρίφτη, αρ

ηλεκτρονικό υπολογιστή, 

συστήματα τηλεφωνικής και

Το λογισμικό που χρησιμοποιεί

λειτουργία των διαδικασιών

πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει

Technologies Α.Ε.. Επιπλέον

διαδικασιών χρησιμοποιεί και

ενώ για γραφιστικά και σχεδιαστικά

Adobe: Photoshopκαι Illustrator

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ διατηρεί

στοιχείων, καθώς και του συνόλου

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ

διοικητικού συμβουλίου: 

Παναγιώτης Δ. Κυριακού 

Γρηγόριος Δ. Κυριακού 

Δημήτριος Κυριακού 

Απασχολούμενου Προσωπικού 

για το έτος 2018, αποτελούταν από έναν

γραφείο διεύθυνσης λειτουργίας. Όλες οι απαιτούμενες

πραγματοποιήθηκαν από το υφιστάμενο προσωπικό και το

Ωστόσο, ορισμένες εξειδικευμένες υπηρεσίες δόθ

συνεργάτες, οι οποίοι προσέφεραν λογιστική και νομική υποστήριξη

υπηρεσίες σε περιβαλλοντικά θέματα. 

Εξοπλισμός 

ΣΕΔ αποτελούν τα γραφεία με έδρα στη συμβολή

Πρίφτη, αρ.11 στο Κορωπί. Τα γραφεία είναι εξοπλισμένα

υπολογιστή, έναν εκτυπωτή καθώς και τα ανάλογα υποστηρικτικά

τηλεφωνικής και διαδικτυακής επικοινωνίας. 

που χρησιμοποιεί το ΣΣΕΔ για να παρακολουθεί

διαδικασιών διαχείρισης σε όλα τα στάδιά της, είναι το

έχει δημιουργήσει για τις ανάγκες του συστήματος

Επιπλέον, το προσωπικό για την παρακολούθηση

χρησιμοποιεί και τα εργαλεία της Microsoft Office (Word

και σχεδιαστικά θέματα χρησιμοποιούνται προγράμματα

Illustrator. 

ΑΕΚΚ διατηρεί αρχεία των συμβάσεων και των οικονομικών

του συνόλου της γραμματειακής του δραστηριότητας

 

ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 8 

από έναν τεχνικό 

οι απαιτούμενες 

το διοικητικό 

υπηρεσίες δόθηκαν σε 

ομική υποστήριξη 

συμβολή των οδών 

εξοπλισμένα με έναν 

ανάλογα υποστηρικτικά 

παρακολουθεί την εύρυθμη 

το διαχειριστικό 

συστήματος η SoftOne 

παρακολούθηση των 

Word, Excel κτλ.), 

χρησιμοποιούνται προγράμματα της 

των οικονομικών του 

δραστηριότητας. 
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1.8. Οργανωτική Δομή ΣΣΕΔ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οι θέσεις με διακεκομμένη

 

1.9. Εσωτερικός Κανονισμός

 

Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός
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ΣΣΕΔ 

διακεκομμένη γραμμή δεν έχουν πληρωθεί. 

Κανονισμός 

εσωτερικός κανονισμός. 
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2.Σύνοψη Αποτελεσμάτων

 

Κατά τον πέμπτο χρόνο

επιτευχθεί τα παρακάτω: 

 

α) Είκοσι ένα (21) νέοι διαχειριστές

έκδοση άδειας συλλογής και

β) Προστέθηκαν 16 νέοι διαχειριστές

τους με το ΣΣΕΔ. Στο σύνολο

γ) Τα έργα από τα οποία παρ

δ) Αύξηση των εισερχόμενων

8,8% σε σχέση με το 2016.

ε) Σε απόλυτους αριθμούς

ΑΕΚΚ, περισσότερους κατά

παραπάνω από το 2016. 

στ) Πραγματοποιήθηκε νέα

Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, η οποία

ζ) Εκδόθηκαν 65 Βεβαιώσεις

Βεβαιώσεις Ανακύκλωσης

η) Χρήση νέων εργαλείων

επαγγελματικό linkedIn.  

θ) Η στατιστική ανάλυση

πραγματοποιείται μέσω GoogleAnalytics

 αύξηση στους χρήστες

το 2017).  

 αύξηση στις προβολές

2018, έναντι των

ι) Επιτυχής συμμετοχή στην

‘Verde.Tec’. 

ια) Συμμετοχή σαν χορηγός

ΠΕΣΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε

ιβ) Τέλος, κατατέθηκε τρο

όποιες αλλαγές ήταν απαραίτητες
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Αποτελεσμάτων Συστήματος 

χρόνο λειτουργίας του ΣΣΕΔ «ΑΕΚΚ Αττικής

διαχειριστές αιτήθηκαν πρόθεση συνεργασίας, 

συλλογής και μεταφοράς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων

νέοι διαχειριστές, ενώ έντεκα (11) ανανέωσαν τη

σύνολο οι συνεργαζόμενοι διαχειριστές φτάνουν τους

παραδόθηκαν ΑΕΚΚ το 2018 ήταν 86 (111 το

εισερχόμενων ποσοτήτων κατά 18,8% σε σχέση με το 2017 

 2016. 

αριθμούς, το έτος 2018 το ΣΣΕΔ διαχειρίστηκε 16.

κατά 2.554,75 τόνους από το 2017 και 1.

Πραγματοποιήθηκε νέα συνεργασία με την μονάδα επεξεργασίας

η οποία έχει εγκαταστάσεις στην περιοχή του Κορωπίου

Βεβαιώσεις Ανακύκλωσης, μειωμένες κατά 30% από

Ανακύκλωσης) και αυξημένες κατά 44% σε σχέση με το 2016 (

εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης, όπως είναι το Pinterest

 

ανάλυση των επισκέψεων στην ιστοσελίδα της εταιρείας

GoogleAnalytics, δείχνει:  

στους χρήστες της σελίδας κατά 56% (1.755 το 2018, 

στις προβολές της σελίδας κατά 20% (πάνω από 7.000 

έναντι των περίπου 5.800 του 2017). 

συμμετοχή στην 2
η
 διεθνή έκθεση με τεχνολογίες περιβάλλοντος

χορηγός στην 21
η
 Πανελλαδική Συνδιάσκεψη Προέδρων

πραγματοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο Titania.  

κατατέθηκε τροποποιητικός φάκελος του επιχειρησιακού

απαραίτητες βάσει του νέου Νόμου 4496/2017
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Αττικής Α.Ε.» έχουν 

συνεργασίας, με σκοπό την 

αποβλήτων. 

ανανέωσαν τη συνεργασία 

φτάνουν τους 100. 

το 2017).  

με το 2017 και κατά 

διαχειρίστηκε 16.176,09 τόνους 

και 1.312,66 τόνους 

επεξεργασίας ΠΑΥΛΑΚΗΣ 

του Κορωπίου.  

από το 2017 (102 

το 2016 (μόλις 45). 

Pinterest και το 

της εταιρείας που 

 2018, έναντι 1.125 

από 7.000 προβολές το 

τεχνολογίες περιβάλλοντος 

Συνδιάσκεψη Προέδρων της 

επιχειρησιακού σχεδίου με 

 4496/2017. Παράλληλα 
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αιτήθηκε αλλαγή στην τιμολογιακή

κατηγορίες για την διευκόλυνση

αλλά και εισάγοντας τριών

 

 

Αποκλίσεις – Καθυστερήσεις

α) Καμία απόκλιση.  
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στην τιμολογιακή πολιτική του ΣΣΕΔ, δημιουργώντας

διευκόλυνση των συνεργατών (π.χ. των συλλεκτών

τριών ακόμα με στόχο την προώθηση της διαλογής

Καθυστερήσεις – Κωλυσιεργίες: 
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δημιουργώντας πιο διακριτές 

συλλεκτών-μεταφορέων), 

διαλογής στην πηγή. 
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3. Συμβεβλημένοι Παραγωγοί

 

Κατά την διάρκεια του

συνεργασίας με διαχειριστές

εξ αυτών, επιλέγοντας αυτούς

τη διετία 2017-2018. Παράλληλα

αδειοδοτημένους διαχειριστές

συνεργασίας για την έκδοση

αποβλήτων. 

 

Έτος Προθέσεις

2014-2015 

2016 

2017 

2018 

 

Το ΣΣΕΔ συνέχισε την

Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

επιτυχώς ΑΕΚΚ από δημόσια

της αποκεντρωμένης διοίκησης

καθώς και από ιδιωτικά 

συνεργασία με την εταιρεία

περίσσεια σκυροδέματος. 

Στη συνέχεια, παρατίθενται

στοιχεία σχετικά με τα έργα

παρέδωσαν οι διαχειριστές
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Συμβεβλημένοι Παραγωγοί – Διαχειριστές Αποβλήτων

διάρκεια του 2018, έπαψαν να βρίσκονται σε ισχύ 27 

διαχειριστές. Το ΣΣΕΔ προχώρησε στην ανανέωση των

επιλέγοντας αυτούς που έχουν συνεχή συνεργασία και ήταν

Παράλληλα, υπεγράφη συμφωνητικό συνεργασίας

διαχειριστές. Είκοσι ένα (21) διαχειριστές αιτήθηκαν

έκδοση άδειας συλλογής & μεταφοράς μη επικίνδυνων

Προθέσεις Συνεργασίας Σύμβαση Διαχειριστή με

8 27 

26 33 

48 39 

21 27 

συνέχισε την άψογη συνεργασία για 3
η
 συνεχή χρονιά

Βουλιαγμένης και για 2
η
 με τον Δήμο Κρωπίας. Επίσης

δημόσια έργα κατεδαφίσεων αυθαιρέτων κατασκευών

διοίκησης Αττικής αλλά και σε περιοχές αιγιαλού

ιδιωτικά έργα κατεδαφίσεων. Ενώ τέλος, ξεκίνησε

εταιρεία ΧΑΛΥΨ ΑΕ, για την παραλαβή αποβλήτων

σκυροδέματος.  

παρατίθενται πίνακας με τους συνεργαζόμενους διαχειριστές

τα έργα που συμβλήθηκε το ΣΣΕΔ και τις ποσότητες

διαχειριστές μαζί με το ύψος της εισφοράς που κατέβαλαν

ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 12 

Αποβλήτων 

ισχύ 27 συμβάσεις 

ανανέωση των έντεκα (11) 

και ήταν ενεργοί κατά 

συνεργασίας με 16 νέους 

αιτήθηκαν πρόθεση 

επικίνδυνων στερεών 

Διαχειριστή με ΣΣΕΔ 

χρονιά με τον Δήμο 

Επίσης, διαχειρίστηκε 

κατασκευών στα όρια 

αιγιαλού και παραλίας 

ξεκίνησε μια μεγάλη 

αποβλήτων από την 

συνεργαζόμενους διαχειριστές και 

ποσότητες ΑΕΚΚ που 

κατέβαλαν. 
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Πίνακας : Συνεργαζόμενοι διαχειριστές αποβλήτων

Επωνυμία 
Περιοχή

ΓΚΙΟΥΜΕ ΘΕΟΔΩΡΑ* 

BXM EXCAVATION 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ 

ΕΡΓΟΣΥΝ ΑΤΕ 

ΤΖΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ* 

ΜΙΧΟΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ* 

ΠΕΠΠΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ* 

ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΕ* 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ* 
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αποβλήτωνπου συμβλήθηκαν ή ανανέωσαν την συνεργασία τους με το

Γεωγραφική 

Περιοχή Δράσης 
Έδρα Τηλ./Fax

Αττική 
Γ. Γεωργά 51, 19400, 

Κορωπί 
6974 452386

Αττική 
Θέση Λιλικούκεζα, Σταμάτα 

Αττικής 

210 6218134, 

6977482277 

6936833844

Αττική 
Βλαχογιάννη 9, 11525, 

Αθήνα 

210 6729242 / 

2106743184

Αττική 
Αγ. Σπυρίδωνος 53, 

Αιγάλεω  

Αττική Μακρυγιάννη 42, Μοσχάτο 
210 9414797, 210 

9400514

Αττική 
Γ. Παπανδρέου 8, 12462, 

Χαϊδάρι 
6944 695653

Αττική Μάρνης 55, 12461, Χαϊδάρι 210 5324469

Αττική 
Αλκιβιάδου & Ηροδότου, 

19200, Ελευσίνα 
210 5542064

Αττική 
Λ. Μεσογείων 365, 

Χαλάνδρι 
210 6526480

Αττική 
Τσακάλωφ 9, 11146, 

Γαλάτσι 

210 2915343, 

8073101, 

6944552716

13 

με το ΣΣΕΔ το 2018 

Τηλ./Fax 

Ημ/νία 

Έναρξης 

Σύμβασης 

6974 452386 4/1/2018 

210 6218134, 

6977482277 

6936833844 

30/1/2018 

210 6729242 / 

2106743184 
7/2/2018 

 
9/2/2018 

210 9414797, 210 

9400514 
14/2/2018 

6944 695653 15/2/2018 

210 5324469 15/2/2018 

210 5542064 15/2/2018 

210 6526480 22/2/2018 

210 2915343, 

8073101, 

6944552716 

26/2/2018 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ & ΣΙΑ ΕΕ - 

ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ Γ. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ* 

ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ 

ΤΣΩΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ* 

ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ ΙΚΕ* 

Ι. ΝΤΖΑΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

ΑΒΡΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕ* 

ΝΤΕΜΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

Αττική 
Μιχαλακοπούλου 107, 

11527, Αθήνα 
210 7710204 

Αττική 
Ηρακλέους 1, 16233, 

Βύρωνας 
6944334951

Αττική 
Κωνσταντίνου 10, 19500, 

Λαύριο 

22920 23177, 6932 

215767 

Αττική 
Καρυωτάκη & Βιζυηνού, 

15344, Γέρακας 
210 6083718

Αττική 
Λεωφ. Λαυρίου 250, 15354, 

Γλυκά Νερά 
210 6040364

Αττική 
Αγ. Κωνσταντίνου 68, 

16345, Ηλιούπολη 

210 9731588, 

6942985270 

Αττική 
Δαμασκηνού, 87, 20100, 

Κόρινθος 
27410 21943

Αττική 

Λεωφ. Λαυρίου 7 & 

Ηρακλέους, Κάντζα 

Παλλήνης 

210 6040918, 

6987111933

Αττική 
28ης Οκτωβρίου 65, 15239, 

Νέα Πεντέλη 

210 8043908, 

6977273256

Αττική 
Ομήρου 41-43, 17121, Νέα 

Σμύρνη 
6977201792

Αττική 
Κ. & Π. Λογοθέτη 5, 16672, 

Βάρη 

210 8975001, 

6932357174

Αττική 
Σουνίου 54, 19003, 

Μαρκόπουλο 

22990 25072, 

6944668230
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210 7710204 - 361 3/4/2018 

6944334951 8/5/2018 

22920 23177, 6932 

215767  
9/5/2018 

210 6083718 17/5/2018 

210 6040364 23/5/2018 

210 9731588, 

6942985270  
2/6/2018 

27410 21943 12/6/2018 

210 6040918, 

6987111933 
19/6/2018 

210 8043908, 

6977273256 
28/6/2018 

6977201792 4/7/2018 

210 8975001, 

6932357174 
5/7/2018 

25072, 

6944668230 
30/7/2018 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΖΟΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

EDIL TEXNIKH-BIOMHXANIKH 

A.T.E.B.E. (δ.τ "EDIL HELLAS")* 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε. 

* Με αστερίσκο είναι οι συμβάσεις που ανανεώθηκαν

 

 

 

 

 

 

  

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

Αττική 
Οδ. Ανδρούτσου 11, 19005, 

Νέα Μάκρη 
22940 93331

Αττική 
Οδ. Ανδρούτσου 11, 19005, 

Νέα Μάκρη 
22940 93331

Αττική Ύδρας 7, 15344, Γέρακας 
210 6560500, 2310 

320777, 6973706696

Αττική 
Φειδίου 95, 16241, 

Ηλιούπολη 

210 9920426, 

2109951972

Αττική 
Αγ. Δημητρίου & Α. 

Σικελιανού 2, 19 004, Σπάτα 
6977 647245

ανανεώθηκαν. 

15 

22940 93331 4/9/2018 

22940 93331 4/9/2018 

210 6560500, 2310 

320777, 6973706696 
17/9/2018 

210 9920426, 

2109951972 
21/9/2018 

647245 12/10/2018 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Πίνακας : Συμβαλλόμενα έργα 2018 

Ημ/νία 

Έναρξης 

Έργου 

Διαχειριστής Ονομασία έργου 

9-Ιαν 
ΓΚΙΟΥΜΕ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

Εργασίες ανακατασκευής
στη Cers ΑΕ 

10-Ιαν 
ΓΚΙΚΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Μεταφορά των 

αποβλήτων κατασκευών
& εκσκαφών που 

συλλέγει από δημόσια και
ιδιωτικά έργα 

10-Ιαν 
Δ. Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγ. 

Μεταφορά των ΑΕΚΚ
που συλλέγει ο Δήμος

10-Ιαν ΧΑΛΥΨ ΑΕ 
Παράδοση της περίσσειας

σκυροδέματος 

11-Ιαν ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛ. 
Κατεδάφιση υφιστάμενου

κτίσματος 

15-Ιαν 
ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

Κατεδάφιση υπάρχοντος
διώροφου κτίσματος

16-Ιαν Δ. Κρωπίας 
Μεταφορά των ΑΕΚΚ
που συλλέγει ο Δήμος

18-Ιαν 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Κατεδάφιση 

παρακείμενου κτίσματος

31-Ιαν 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Κατεδάφιση ισόγειας
κατοικίας με υπόγειο και

εξωτερική αποθήκη

12-Φεβ 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Νέα πενταώροφη 

πολυκατοικία με πιλωτή
υπόγειο και δώμα 

1-Μαρ 

ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΤΕΕ 

Κατεδάφιση ισόγειου
κτίσματος 

2-Μαρ 
ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ 

ΠΑΝ. 

Μεταφορά των 

αποβλήτων κατασκευών

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

 
Μονάδα 

Παραλαβής 

Ρεύματα Αποβλήτων 

Προδιαλεγμένα Κατεδαφίσεων Κατασκευών 

ανακατασκευής Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
1,5 0 0 

κατασκευών 

που 

δημόσια και 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
156,3 0 0 

ΑΕΚΚ 

Δήμος 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
814,1 0 0 

περίσσειας Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
3210,02 0 0 

υφιστάμενου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
34,9 0 0 

υπάρχοντος 
κτίσματος 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
907 0 0 

ΑΕΚΚ 

Δήμος 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
743,32 0 17,5 

κτίσματος 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
80 0 0 

ισόγειας 
υπόγειο και 
αποθήκη 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
288,6 0 0 

πενταώροφη 

πιλωτή, 

 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
28,1 0 0 

ισόγειου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
40,2 0 0 

κατασκευών 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
16,5 0 0 

16 

Σύνολο 

τόνων 

ανά έργο 

Συνολική 

Χρηματική 

εισφορά 
Εκσκαφών 

0 1,5 6,90 € 

0 156,3 718,98 € 

0 814,1 3.744,86 € 

0 3210,02 14.766,09 € 

0 34,9 160,54 € 

0 907 4.172,20 € 

0 760,82 3.592,52 € 

0 80 368,00 € 

0 288,6 1.327,56 € 

0 28,1 129,26 € 

0 40,2 184,92 € 

0 16,5 75,90 € 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

& εκσκαφών που 

συλλέγει από δημόσια και
ιδιωτικά έργα 

6-Μαρ 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Κατεδάφιση ισόγειας
οικίας με υπόγειο και

δώμα 

9-Μαρ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. 

Μεταφορά των 

αποβλήτων κατασκευών
& εκσκαφών που 

συλλέγει από δημόσια και
ιδιωτικά έργα 

4-Απρ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Κατεδάφιση ισόγειου
κτίσματος 

12-Απρ 
ΑΦΟΙ 
ΧΟΥΖΟΥΡΗ ΟΕ 

Μεταφορά των 

αποβλήτων κατασκευών
& εκσκαφών που 

συλλέγει από δημόσια και
ιδιωτικά έργα 

16-Απρ 
ΓΚΙΟΥΜΕ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

Ανακαίνιση εσωτερικού
χώρου και νέα 

διαρρύθμιση 

16-Απρ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Κατεδάφιση ισόγειου
κτιρίου 

17-Απρ WATT-PERME ΑΕ 

Έργα συντήρησης στον
Διεθνή Αερολιμένα Ελ

Βενιζέλος, Σπάτα 

20-Απρ 
ΠΑΥΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Μεταφορά των 

αποβλήτων κατασκευών
& εκσκαφών που 

συλλέγει από δημόσια και
ιδιωτικά έργα 

25-Απρ 
ΓΚΙΟΥΜΕ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

Εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις και 

τροποποίηση ανοιγμάτων
σε υφιστάμενο 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

που 

δημόσια και 

ισόγειας 
υπόγειο και 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
197,4 0 0 

κατασκευών 

που 

δημόσια και 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
204,9 0 0 

ισόγειου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
61,1 0 0 

κατασκευών 

που 

δημόσια και 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
13,8 0 0 

εσωτερικού 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
12,25 0 0 

ισόγειου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
33,9 0 0 

συντήρησης στον 

Αερολιμένα Ελ. 

 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
707,96 0 0 

κατασκευών 

που 

δημόσια και 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
476,6 0 0 

διαρρυθμίσεις και 
ανοιγμάτων 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
5 0 0 
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0 197,4 908,04 € 

0 204,9 942,54 € 

0 61,1 281,06 € 

0 13,8 63,48 € 

0 12,25 56,35 € 

0 33,9 155,94 € 

0 707,96 3.256,62 € 

0 476,6 2.192,36 € 

0 5 23,00 € 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

διαμέρισμα  

26-Απρ 
ΥΙΟΙ ΒΑΣ. 

ΧΕΛΙΩΤΗ ΟΕ 

Αναβάθμιση - 

ανακατασκευή της 
παιδικής χαράς 

ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Δήμου
Περάματος 

4-Μαϊ 
ΓΚΙΟΥΜΕ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

Επισκευές σε υφιστάμενο
κτίριο επί της Βουλής

7-Μαϊ 
ΜΙΧΟΣ ΧΑΡ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Νέα τετραώροφη 

οικοδομή επί πιλωτής με
υπόγειο και δώμα 

11-Μαϊ 
ΤΣΩΛΗΣ Θ. 

ΜΟΝΟΠΡΟΣ. ΙΚΕ 

Μεταφορά των 

αποβλήτων κατασκευών
& εκσκαφών που 

συλλέγει από δημόσια και
ιδιωτικά έργα 

16-Μαϊ 
ΑΦΟΙ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΕΠΕ 

Άδεια δόμησης για 

υλοποίηση νόμιμου
περιγράμματος ισόγειου
εργασίες διαρρύθμισης
υπάρχοντος ισογείου & 

μικρού εύρους αλλαγές
στις όψεις, τοποθέτηση

τζαμαρίας σε πλάγια όψη
Η/Χ ισογείου & 

αντικατάσταση διάτρητου
διακοσμητικού με 

τζαμαρία 

16-Μαϊ 
ΑΦΟΙ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΕΠΕ 

Αλλαγή χρήσης 
καταστήματος με 

εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις, χωρίς

αλλαγή όψεων 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

ανακατασκευή της 

Δήμου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
18,8 0 0 

υφιστάμενο 

Βουλής 7 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
4,3 0 0 

τετραώροφη 

πιλωτής με 

 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
57,4 0 0 

κατασκευών 

που 

δημόσια και 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
89,5 0 0 

δόμησης για 

νόμιμου 

ισόγειου, 

διαρρύθμισης 
ισογείου & 

αλλαγές 
τοποθέτηση 

πλάγια όψη 

διάτρητου 

διακοσμητικού με 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
18,7 0 0 

καταστήματος με 

χωρίς 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
21,1 0 0 
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0 18,8 86,48 € 

0 4,3 19,78 € 

0 57,4 264,04 € 

0 89,5 411,70 € 

0 18,7 86,02 € 

0 21,1 97,06 € 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

21-Μαϊ 
ΑΦΟΙ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΕΠΕ 

Μεταφορά των 

αποβλήτων κατασκευών
& εκσκαφών που 

συλλέγει από δημόσια και
ιδιωτικά έργα 

21-Μαϊ 
ΓΚΙΟΥΜΕ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

Διαμόρφωση εξωτερικού
προαύλιου χώρου 

25-Μαϊ 
ΚΟΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

Κατασκευή οδών στην
Π.Ε. 5 Δ.Ε. Αρτέμιδος

31-Μαϊ 
ΑΦΟΙ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΕΠΕ 

Εργασία μικρής κλίμακας
για εσωτερικές 

διαρρυθμίσεις και 
επισκευή αεραγωγών

5-Ιουν ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ 
Κατεδάφιση ισόγειου
κατοικίας & αποθήκης

11-Ιουν 
ΓΚΙΟΥΜΕ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

Κατεδάφιση υφιστάμενου
κτιρίου 

19-Ιουν 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Κατεδάφιση ισόγειας
κατοικίας 

22-Ιουν 

ΥΛΙΚΟΔΟΜΙΚΗ 

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ 

ΑΕ 

Μεταφορά των 

αποβλήτων κατασκευών
& εκσκαφών που 

συλλέγει από δημόσια και
ιδιωτικά έργα 

26-Ιουν 
ΓΚΙΟΥΜΕ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 

Μεταφορά των 

αποβλήτων κατασκευών
& εκσκαφών που 

συλλέγει από δημόσια και
ιδιωτικά έργα 

28-Ιουν 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Κατεδάφιση διώροφου
κατοικίας με δώμα

2-Ιουλ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Κατεδάφιση ισόγειου
κτίσματος 

7-Ιουλ ΕΜΥΛΚΑ ΑΕ 
Νέα 4ώροφη 

πολυκατοικία επί πιλωτής

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

κατασκευών 

που 

δημόσια και 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
612,2 0 0 

εξωτερικού 

 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
3,78 0 0 

οδών στην 

Αρτέμιδος 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
631,2 0 0 

κλίμακας 

διαρρυθμίσεις και 
αεραγωγών 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
19,6 0 0 

ισόγειου 

αποθήκης 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
70,9 0 0 

υφιστάμενου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
27,4 18,5 0 

ισόγειας Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 29,98 0 

κατασκευών 

που 

δημόσια και 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
65,74 24,4 0 

κατασκευών 

που 

δημόσια και 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 4,2 

διώροφου 

δώμα 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
81,9 0 0 

ισόγειου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
20,1 0 0 

πιλωτής 
ΕΜΥΛΚΑ 

Α.Ε. 
32,7 0 0 
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0 612,2 2.816,12 € 

0 3,78 17,39 € 

0 631,2 2.903,52 € 

0 19,6 90,16 € 

0 70,9 326,14 € 

0 45,9 264,79 € 

0 29,98 224,85 € 

0 90,14 485,40 € 

0 4,2 41,58 € 

0 81,9 376,74 € 

0 20,1 92,46 € 

0 32,7 150,42 € 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

με υπόγειο και δώμα

9-Ιουλ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Κατεδάφιση τριώροφης
οικοδομής 

9-Ιουλ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Μ. 

Προσθήκη καθ' ύψος
χώρου Κ.Χ. στο δώμα

αντικατάσταση στέγης με
φυτεμένο δώμα και

πέργκολες, προσθήκη
κατ' επέκταση υπογείου
και προσθήκη χώρων
Κ.Χ. εντός Σ.Δ. στο

ισόγειο, ριζική 

ανακαίνιση, τροποποίηση
όψεων και ενίσχυση

φέροντος οργανισμού του
κτιρίου, νέα διαμόρφωση

περιβαλ. χώρου, 

προσθήκη πισίνας και
στοιχείου νερού 

16-Ιουλ 

ΑΦΟΙ Ν. 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΟΕ 

2 Νέες ισόγειες κατοικίες
με στέγη και πισίνα

17-Ιουλ 

ΑΦΟΙ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΤΕΕ 

Κατεδάφιση υφιστάμενου
ισογείου κτίσματος

18-Ιουλ ΣΙΜΙΤΖΗΣ Α. 
Κατεδάφιση κτισμάτων

και κατασκευών 

25-Ιουλ ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ 
Κατεδάφιση διώροφου

κτίσματος 

25-Ιουλ 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Κατεδάφιση διώροφου
κτιρίου 

26-Ιουλ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Μ. 
Κατεδάφιση ισόγειου

κτίσματος 

27-Ιουλ 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Κατεδάφιση ισόγειου
κτίσματος 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

δώμα 

τριώροφης Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
70,4 0 0 

ύψος 
δώμα, 

στέγης με 

δώμα και 
προσθήκη 

υπογείου 

χώρων 

στο 

τροποποίηση 

ενίσχυση 

οργανισμού του 

διαμόρφωση 

πισίνας και 
 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
118,13 0 0 

κατοικίες 
πισίνα 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

υφιστάμενου 

κτίσματος 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
111,6 0 0 

κτισμάτων 

 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
276,36 0 0 

διώροφου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 191,2 0 

διώροφου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
186,9 0 0 

ισόγειου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
16,6 0 0 

ισόγειου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
124,4 0 0 
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0 70,4 323,84 € 

0 118,13 543,40 € 

142 142 269,80 € 

0 111,6 513,36 € 

0 276,36 1.271,26 € 

0 191,2 1.434,00 € 

0 186,9 859,74 € 

0 16,6 76,36 € 

0 124,4 572,24 € 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

30-Ιουλ ΖΩΙΤΣΑΣ Ε. 
Κατεδάφιση ισόγειας

οικοδομής 

31-Ιουλ 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Κατεδάφιση ισόγειας
οικίας με βοηθητικό

κτίσμα 

2-Αυγ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Κατεδάφιση ισόγειου
κτίσματος 

2-Αυγ 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Ολική κατεδάφιση 

διώροφου κτιρίου με
δώμα (κάθετη ιδιοκτησία

Ι) 

6-Σεπ ΖΩΙΤΣΑΣ Ε. 

Κατεδάφιση αυθαίρετων
κατασκευών εντός 

δασικής έκτασης στην
περιοχή 

Μπουρμπουτσάνα-

Ντράπο, Κορωπίου

10-Σεπ ΣΙΜΙΤΖΗΣ Α. 

Νέα διώροφη οικοδομή
με υπόγειο - στέγη 

πισίνα στον ακάλυπτο και
κοπή 8 δέντρων 

17-Σεπ 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Νέα εξαώροφη οικοδομή
επί πιλωτής με υπόγειο

και δώμα 

21-Σεπ ΖΩΧΙΟΣ Σ. 

Ολική κατεδάφιση 

ισογείου κτίσματος με
στέγαστρο στην πρόσοψή

του 

26-Σεπ ΖΩΙΤΣΑΣ Ε. 

Μεταφορά των AEKK 

που συλλέγει από 

δημόσια και ιδιωτικά
έργα 

27-Σεπ ΖΩΧΙΟΣ Σ. 

Άδεια αποπεράτωσης
πενταόροφης οικοδομής

με υπόγειο, αλλαγή

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

ισόγειας Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
162 0 0 

σόγειας 
βοηθητικό 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
152 0 0 

ισόγειου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
60,6 0 0 

κατεδάφιση 

κτιρίου με 

ιδιοκτησία 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
131,2 0 0 

αυθαίρετων 

εντός 
έκτασης στην 

-

Κορωπίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
158,8 0 0 

οικοδομή 

στέγη - 

ακάλυπτο και 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

οικοδομή 

υπόγειο 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

κατεδάφιση 

κτίσματος με 

πρόσοψή 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
60,8 0 0 

 AEKK 

από 

ιδιωτικά 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
30,1 0 0 

αποπεράτωσης 
οικοδομής 
αλλαγή 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
14,4 0 0 
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0 162 745,20 € 

0 152 699,20 € 

0 60,6 278,76 € 

0 131,2 603,52 € 

0 158,8 730,48 € 

106,26 106,26 201,89 € 

159,45 159,45 302,96 € 

0 60,8 279,68 € 

0 30,1 138,46 € 

0 14,4 66,24 € 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

αρχιτεκτονικών & Η/Μ
μελετών και προσθήκη
στέγης, αλλαγή χρήσης

από καταστήματα -

γραφεία σε κατοικία

3-Οκτ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Κατεδάφιση ισόγειου
οικίας μετά υπογείου

3-Οκτ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Μ. 

Κατασκευή στεγάστρου
εντός ακαλύπτου 

(ΕΕΜΚ) 

4-Οκτ 
ΚΟΝΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

Αντιπλημμυρικά έργα
περιοχής Πολύδροσου

4-Οκτ 
ΤΣΕΡΠΕΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Κατασκευή παιδικής
χαράς ΑΜΕΑ 

10-Οκτ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Κατεδάφιση ισογείου
κτίσματος, εντός του

πάρκου Ελ. Βενιζέλου
Αγ. Δημήτριο 

16-Οκτ 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Κατεδάφιση ισόγειου
κτίσματος με υπόγειο και

βοηθητικό κτίσμα 

22-Οκτ ΖΩΧΙΟΣ Σ. 

Νέα διπλοκατοικία με
υπόγειο, σοφίτα και

πατάρι 

22-Οκτ 
ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & 

ΣΙΑ ΕΕ 

Νομιμοποίηση αλλαγής
χρήσης βιομηχανικής
αποθήκης σε εμπορικό
κατάστημα λιανικού
εμπορίου τροφίμων, 

εσωτερικές διαρρυθμίσεις

25-Οκτ 
ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ 

ΠΑΝ. 

Εσωτερικές 
διαρρυθμίσεις και 

τροποποίηση ανοιγμάτων
σε υφιστάμενο 

διαμέρισμα πέμπτου

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

Η/Μ 

προσθήκη 

χρήσης 
- 

κατοικία 

ισόγειου 

υπογείου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
83,2 0 0 

στεγάστρου 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

Αντιπλημμυρικά έργα 

ολύδροσου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
206,8 0 0 

παιδικής Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
63,6 0 0 

ισογείου 

εντός του 

Βενιζέλου, 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 225,8 0 

ισόγειου 

υπόγειο και 
 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
161,2 0 0 

διπλοκατοικία με 

σοφίτα και 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
19,4 0 0 

αλλαγής 
βιομηχανικής 

εμπορικό 

λιανικού 

τροφίμων, 

διαρρυθμίσεις 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
20,3 0 0 

διαρρυθμίσεις και 
ανοιγμάτων 

πέμπτου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
4,3 0 0 
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0 83,2 382,72 € 

7,05 7,05 13,40 € 

0 206,8 951,28 € 

33,3 96,9 355,83 € 

0 225,8 1.693,50 € 

0 161,2 741,52 € 

0 19,4 89,24 € 

0 20,3 93,38 € 

0 4,3 19,78 € 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

ορόφου 

26-Οκτ 
ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ 

ΠΑΝ. 

Διαχωρισμός του 

οροφοδιαμερίσματος του
ισόγειου, τριώροφου
οικοδομής, σε δύο 

ανεξάρτητα διαμερίσματα

31-Οκτ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΟΛ. 

Νέα τριώροφη οικοδομή
επί πιλωτής με υπόγειο
και δώμα και μεταλλική

πέργκολα στο δώμα
(χρήση: κατοικίες)

2-Νοε 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ανέγερση επταώροφου
οικοδομής με ισόγειο
δώμα και δύο υπόγεια

8-Νοε ΖΩΧΙΟΣ Σ. 
Κατεδάφιση ισόγειου

κτίσματος 

9-Νοε 
ΓΚΙΚΑΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

Ολική κατεδάφιση 

ισόγειας κατοικίας και
παρακείμενου 

βοηθητικού κτίσματος

19-Νοε 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Νέα πενταόροφη 

οικοδομή με υπόγειο και
δώμα 

20-Νοε 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Κατεδάφιση ισόγειου
κτιρίου με υπόγειο και

στέγη 

26-Νοε 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Ολική κατεδάφιση 

ισόγειων κτισμάτων

27-Νοε 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Κατεδάφιση κατοικίας

28-Νοε 

ΑΦΟΙ Ν. 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΟΕ 

Κατεδάφιση παλαιάς
ισόγειου κατοικίας με

υπόγειο 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

του 

οροφοδιαμερίσματος του 

τριώροφου 

δύο 

διαμερίσματα 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
3 0 0 

οικοδομή 

υπόγειο 

μεταλλική 

δώμα 

κατοικίες) 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

επταώροφου 

ισόγειο, 

υπόγεια 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

ισόγειου Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
115,8 0 0 

κατεδάφιση 

κατοικίας και 

κτίσματος 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
476,9 0 0 

υπόγειο και 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

ισόγειου 

υπόγειο και 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
80,65 0 0 

κατεδάφιση 

κτισμάτων 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
116,2 0 0 

κατοικίας 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
111,3 0 0 

παλαιάς 
κατοικίας με 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
43,5 0 0 
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0 3 13,80 € 

353 353 670,70 € 

305,25 305,25 579,98 € 

0 115,8 532,68 € 

0 476,9 2.193,74 € 

155,3 155,3 295,07 € 

0 80,65 370,99 € 

0 116,2 534,52 € 

0 111,3 511,98 € 

0 43,5 200,10 € 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

28-Νοε 

ΑΦΟΙ 
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ 
ΕΠΕ 

Δημιουργία ημιυπαίθριου
χώρου στον Α' όροφο

προσθήκη κατοικίας στον
Ε' όροφο, διαφορετική
διαμερισμάτωση και
διαρρύθμιση νομίμως
υφιστάμενου κτιρίου

30-Νοε ΖΩΧΙΟΣ Σ. 
Ολική κατεδάφιση 

τριώροφης μονοκατοικίας

30-Νοε 
ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

Μετατροπή ισόγειας
κατοικίας σε τρία 

διαμερίσματα με 

διαμόρφωση πε. Χώρου
προσθήκη θερμομόνωσης

4-Δεκ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Νέα πενταόροφη 

οικοδομή επί πιλωτής με
υπόγειο και δώμα 

7-Δεκ 
ΗΛΙΟΥ ΑΝ. 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Νέα τετραώροφη 

οικοδομή με υπόγειο
πιλωτής και δώμα 

10-Δεκ 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 

Κατεδάφιση ισόγειας
κατοικίας 

14-Δεκ ΣΙΜΙΤΖΗΣ Α. 

Μερική συνέχιση 

οικοδομικών εργασιών
για αποκατάσταση 

αυθαιρεσίας 

17-Δεκ ΖΩΧΙΟΣ Σ. 
Ολική κατεδάφιση 

διώροφης οικίας 

27-Δεκ 

ΑΦΟΙ Ν. 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ 

ΟΕ 

Νέα επταώροφη οικοδομή
με δυο υπόγεια και 
φυτεμένο δώμα 

ΣΥΝΟΛΟ 
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ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

ημιυπαίθριου 

όροφο, 

κατοικίας στον 

διαφορετική 

διαμερισμάτωση και 
νομίμως 
κτιρίου 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
6,5 0 0 

κατεδάφιση 

μονοκατοικίας 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
634 0 0 

ισόγειας 
τρία 

Χώρου - 

θερμομόνωσης 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
5 0 0 

πιλωτής με 

 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

τετραώροφη 

υπόγειο 

 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

ισόγειας Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
122,9 0 0 

συνέχιση 

εργασιών 

αποκατάσταση 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
10,53 22,36 0 

κατεδάφιση 

 

Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
261 0 0 

οικοδομή 

υπόγεια και 
Κυριακού 

Α.Ε.Β.Ε. 
0 0 0 

14.029,14 512,24 21,7 
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0 6,5 29,90 € 

0 634 2.916,40 € 

0 5 23,00 € 

152,9 152,9 290,51 € 

130,7 130,7 248,33 € 

0 122,9 565,34 € 

0 32,89 216,14 € 

0 261 1.200,60 € 

67,8 67,8 128,82 € 

1.613,01 16.176,09 71.655,39 € 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

Πίνακας : Βεβαιώσεις παραλαβής που εκδόθηκαν

Αριθμός 

Βεβαίωσης 

Έργου 

Διαχειριστής 

1 ΓΚΙΟΥΜΕ ΘΕΟΔΩΡΑ 

2 WATT-PERME AE 

3 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

4 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

5 ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & ΣΙΑ ΕΕ 

6 ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

7 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9 ΜΙΧΟΣ ΧΑΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

10 ΥΙΟΙ ΒΑΣ. ΧΕΛΙΩΤΗ ΟΕ 

11 WATT-PERME AE 

12 ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & ΣΙΑ ΕΕ 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

εκδόθηκαν το 2018 

Ονομασία Έργου 

Ανακατασκευή οδών με ολισθηρά οδοστρώματα 

Έργα συντήρησης στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος
Σπάτα Αττικής 

Κατεδάφιση παρακείμενου κτίσματος 

Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας με υπόγειο και εξωτερική
αποθήκη 

Νέα πενταώροφη πολυκατοικία με πιλωτή, υπόγειο και 
δώμα 

Κατεδάφιση υπάρχοντος διώροφου κτίσματος 

Κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος 

Κατεδάφιση ισόγειου κτιρίου 

Νέα τετραώροφη οικοδομή επί πιλωτής με υπόγειο και 
δώμα 

Αναβάθμιση - ανακατασκευή της παιδικής χαράς 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ του Δήμου Περάματος 

Έργα συντήρησης στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος
Σπάτα Αττικής 

Κατεδάφιση ισόγειας οικίας με υπόγειο και δώμα 

25 

Παραγωγός ή Ανάδοχος 

Έργου 

Ιτόπουλος Χρήστος & ΣΙΑ 

Ε.Ε. 

Βενιζέλος, Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών 

Κομμουνιστικό Κόμμα 

Ελλάδος 

εξωτερική 
Α. Μιμίκου& ΣΙΑ Ε.Ε. 

και Κουτσουπίδης Γ. & 

Παπακώστας Φ. ΟΕ 

AutoHellas A.T.E.E./Σ. 

Κοσμόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε. 

Α. Ρεμούνδου – Χ. Πιπερής 
Ο.Ε. 

Γεωργόπουλος Ε. 

και Destiny Investment Μον. 

ΙΚΕ 

Πανέλλα Φ.Ζ. 

Βενιζέλος, Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών 

Μπιλάλ Αλκότζ 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

13 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

14 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

15 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

16 ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

17 WATT-PERME AE 

18 ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ 

19 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

  
ΑΒΡΟΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΤΕΧΝ. 

ΧΩΜΑΤ. ΕΠΕ 

21 ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & ΣΙΑ ΕΕ 

22 ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & ΣΙΑ ΕΕ 

23 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

24 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

25 WATT-PERME AE 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ 

Άδεια δόμησης για υλοποίηση νόμιμου περιγράμματος 
ισόγειου, εργασίες διαρρύθμισης υπάρχοντος ισογείου & 

μικρού εύρους αλλαγές στις όψεις, τοποθέτηση τζαμαρίας
σε πλάγια όψη Η/Χ ισογείου & αντικατάσταση διάτρητου

διακοσμητικού με τζαμαρία 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ 
Αλλαγή χρήσης καταστήματος με εσωτερικές 

διαρρυθμίσεις, χωρίς αλλαγή όψεων 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ 
Εργασία μικρής κλίμακας για εσωτερικές διαρρυθμίσεις 

και επισκευή αεραγωγών 

Μεταφορά των αποβλήτων κατασκευών & εκσκαφών που
συλλέγει από δημόσια και ιδιωτικά έργα 

Έργα συντήρησης στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος
Σπάτα Αττικής 

Κατεδάφιση ισόγειου κατοικίας & αποθήκης 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ 
Μεταφορά των αποβλήτων κατασκευών & εκσκαφών που

συλλέγει από δημόσια και ιδιωτικά έργα 

Κατεδάφιση ισόγειας οικίας στην περιοχή της Νέας 
Μάκρης 

Κατεδάφιση διώροφου κατοικίας με δώμα 

Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας 

Κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος 

Κατεδάφιση τριώροφης οικοδομής 
Έργα συντήρησης στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος

Σπάτα Αττικής 

26 

περιγράμματος 
ισογείου & 

τζαμαρίας 
διάτρητου 

Κόκιος Χ. 

Αθανασόπουλος Ν. 

διαρρυθμίσεις 
ΟΤΕ Ακίνητα Α.Ε. 

εκσκαφών που 
Παυλάκης Κωνσταντίνος 

Βενιζέλος, Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών 

Κωστοπούλου Σ. 

εκσκαφών που 
Αφοί Σωτηρόπουλοι ΕΠΕ 

Μαΐστρου Ελένη, Μαΐστρος 
Παναγιώτης, Μαΐστρος 
Ιωάννης & Μαΐστρος 
Αναστάσιος-Δαμιανός 

Ε. & Η. Βασιλόπουλου & 

ΣΙΑ Ο.Ε. 

Ανδρεαδάκη-Ανδριώτη Αικ. 

Σαντοριναίος Κ. 

Γιώτας Γ. 

Βενιζέλος, Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

26 
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΙ 
ΑΤΕΕ 

27 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Μ. 

28 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Μ. 

29 ΣΙΜΙΤΖΗΣ Α. 

30 ΑΦΟΙ ΤΣΟΛΑΚΗ 

31 ΖΩΙΤΣΑΣ Ε. 

32 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

33 ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & ΣΙΑ ΕΕ 

34 ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & ΣΙΑ ΕΕ 

35 WATT-PERME AE 

36 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

37 ΕΜΥΛΚΑ ΑΕ 

38 ΖΩΙΤΣΑΣ Ε. 

39 ΣΙΜΙΤΖΗΣ Α. 

40 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

Κατεδάφιση υφιστάμενου ισογείου κτίσματος 

Προσθήκη καθ' ύψος χώρου Κ.Χ. στο δώμα, 

αντικατάσταση στέγης με φυτεμένο δώμα και πέργκολες, 
προσθήκη κατ' επέκταση υπογείου και προσθήκη χώρων

Κ.Χ. εντός Σ.Δ. στο ισόγειο, ριζική ανακαίνιση, 

τροποποίηση όψεων και ενίσχυση φέροντος οργανισμού
του κτιρίου, νέα διαμόρφωση περιβαλ. χώρου, προσθήκη

πισίνας και στοιχείου νερού 

Κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος 
Κατεδάφιση κτισμάτων και κατασκευών 

Κατεδάφιση διώροφου κτίσματος 
Κατεδάφιση ισόγειας οικοδομής 
Κατεδάφιση διώροφου κτιρίου 

Κατεδάφιση ισόγειας οικίας με βοηθητικό κτίσμα 

Κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος 
Έργα συντήρησης στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος

Σπάτα Αττικής 

Κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος 

Νέα 4ώροφη πολυκατοικία επί πιλωτής με υπόγειο και 
δώμα 

Κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εντός δασικής 
έκτασης στην περιοχή Μπουρμπουτσάνα-Ντράπο, 

Κορωπίου 

Νέα διώροφη οικοδομή με υπόγειο - στέγη - πισίνα στον
ακάλυπτο και κοπή 8 δέντρων 

Νέα εξαώροφη οικοδομή επί πιλωτής με υπόγειο και δώμα

27 

Αλεξόπουλος Ιωάννης 

πέργκολες, 
χώρων 

οργανισμού 

προσθήκη 

Σεχαμπμαζχαρ Μαζχέρ 

Γκέγκα Άλφρεντ 
Γούλας Α. 

Σανταμούρης Μ. 

Φίλης Δ. 

Λυγδοπούλου Π. 

Πετρογιάννη Ι. 
Πασσά Π. 

Βενιζέλος, Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών 

Αφοί Καβάλλη - 

Αφοι Σταυρουλάκη Ο.Ε. 

και 
  

Γαϊτατζόγλου Ν. 

στον 
Αγγελόπουλος Ι. 

και δώμα 
Κων. Βασ. Δερνίκας & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

41 ΑΦΟΙ Ν. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΕ

42 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

43 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Μ. 

44 ΖΩΧΙΟΣ Σ. 

45 ΖΩΧΙΟΣ Σ. 

46 ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & ΣΙΑ ΕΕ 

47 ΧΑΧΑΛΑΣ Σ.Β. & ΣΙΑ ΕΕ 

48 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

49 WATT-PERME AE 

50 ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝ. 

51 ΚΡΟΜΜΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝ. 

52 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

53 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

54 WATT-PERME AE 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΕ 2 Νέες ισόγειες κατοικίες με στέγη και πισίνα 

Κατεδάφιση ισόγειου οικίας μετά υπογείου 

Κατασκευή στεγάστρου εντός ακαλύπτου (ΕΕΜΚ) 

Άδεια αποπεράτωσης πενταόροφης οικοδομής με υπόγειο
αλλαγή αρχιτεκτονικών & Η/Μ μελετών και προσθήκη 

στέγης, αλλαγή χρήσης από καταστήματα - γραφεία σε 

κατοικία 

Ολική κατεδάφιση ισογείου κτίσματος με στέγαστρο στην
πρόσοψή του 

Ολική κατεδάφιση διώροφου κτιρίου με δώμα (κάθετη 

ιδιοκτησία Ι) 
Νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης βιομηχανικής αποθήκης
σε εμπορικό κατάστημα λιανικού εμπορίου τροφίμων, 

εσωτερικές διαρρυθμίσεις 
Κατεδάφιση ισογείου κτίσματος, εντός του πάρκου Ελ. 

Βενιζέλου, Αγ. Δημήτριο 

Έργα συντήρησης στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος
Σπάτα Αττικής 

Εσωτερικές διαρρυθμίσεις και τροποποίηση ανοιγμάτων
σε υφιστάμενο διαμέρισμα πέμπτου ορόφου 

Διαχωρισμός του οροφοδιαμερίσματος του ισόγειου, 

τριώροφου οικοδομής, σε δύο ανεξάρτητα διαμερίσματα
Κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος με υπόγειο και βοηθητικό

κτίσμα 

Ανέγερση επταώροφου οικοδομής με ισόγειο, δώμα και 
δύο υπόγεια 

Έργα συντήρησης στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος
Σπάτα Αττικής 
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Καλαντζής Κ. 

Μπούνος Κ. 

AvinOil ΑΒΕΝΕΠ 

υπόγειο, 

προσθήκη 

γραφεία σε 
Βασιλικός Γ. 

στην 
Χαχαμίδης Χ. 

κάθετη Α. Ρόμβος Γ. & Θ. 

Γεωργιάδης Ο.Ε. 

αποθήκης 
PespaHellas Α.Ε. 

Ελ. 
Δ. Αγίου Δημητρίου 

Βενιζέλος, Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών 

ανοιγμάτων 
Μπούτας Μ. 

διαμερίσματα 
Θεοδοσίου Δ. 

βοηθητικό Ιωάννης Κατσούλης & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

δώμα και Ιωάννης Κατσούλης & ΣΙΑ 

Ο.Ε. 

Βενιζέλος, Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών 



ΕΚΘΕΣΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ

55 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

56 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

57 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

58 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

59 ΜΕΓΑ ΕΡΓΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ 

60 ΑΦΟΙ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ

61 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

62 ΖΩΧΙΟΣ Σ. 

63 WATT-PERME AE 

64 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

65 ΗΛΙΟΥ ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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Κατεδάφιση ισόγειου κτιρίου με υπόγειο και στέγη 

Ολική κατεδάφιση ισόγειων κτισμάτων 

Νέα πενταόροφη οικοδομή με υπόγειο και δώμα 

Κατεδάφιση κατοικίας 
Μετατροπή ισόγειας κατοικίας σε τρία διαμερίσματα με 

διαμόρφωση πε. Χώρου - προσθήκη θερμομόνωσης 

ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΙ ΕΠΕ 

Δημιουργία ημιυπαίθριου χώρου στον Α' όροφο, 

προσθήκη κατοικίας στον Ε' όροφο, διαφορετική 

διαμερισμάτωση και διαρρύθμιση νομίμως υφιστάμενου
κτιρίου 

Κατεδάφιση ισόγειας κατοικίας 

Κατεδάφιση ισόγειου κτίσματος 
Έργα συντήρησης στον Διεθνή Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος

Σπάτα Αττικής 

Νέα τετραώροφη οικοδομή με υπόγειο πιλωτής και δώμα

Νέα πενταόροφη οικοδομή επί πιλωτής με υπόγειο και 
δώμα 
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Σβολόπουλος Π. 

Κατωπόδης Κ. 

Δακορώνιας & ΣΙΑ Ε.Ε. 

Λαζανάς Ι. 
διαμερίσματα με 

Κωστόπουλος Ι. 

υφιστάμενου 
Καλαμάκης Β. 

Τσόπελας Ι. 

Γαλανομάτης Ι. 
Βενιζέλος, Διεθνής Αερολιμένας 

Αθηνών 

δώμα 
Α. Ρεμούνδου – Χ. Πιπερής 

Ο.Ε. 

και Μεγακλής Σέρρος & ΣΙΑ 

ΟΕ 
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4. Δίκτυο Συλλογής 

 

4.1. Γεωγραφική Κάλυψη

 

Το ΣΣΕΔ «Ανακύκλωση

περιφέρεια Αττικής.  

Το 2018, το ΣΣΕΔ σ

Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

από εργασίες του Δήμου είτε

συλλογής ογκωδών αποβλήτων

τον Απρίλιο του 2018, με χρονική

Επιπλέον, για δεύτερη

οποίο υπέγραψε 12μηνη σύμβαση

τον Δεκέμβριο του 2018 για

 

4.2.Σημεία Συλλογής 

 

Όπως έχει αναφερθεί

των ΑΕΚΚ, λειτουργεί αποτρεπτικά

είναι εφικτό μόνο από πλευράς

σημείου συλλογής και 

συμβουλευτικές υπηρεσίες
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Συλλογής & Μεταφοράς 

Κάλυψη & Συνεργασίες με ΟΤΑ 

Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής Α.Ε.» δραστηριοποιείται

ΣΣΕΔ συνέχισε για τρίτη χρονιά τη συνεργασία

Βουλιαγμένης, για την διαχείριση των ΑΕΚΚ που παράγονται

Δήμου είτε από ιδιώτες και τα οποία εντάσσονται

αποβλήτων με ευθύνη του Δήμου. Η νέα σύμβαση

με χρονική διάρκεια 12 μήνες. 

δεύτερη χρονιά συνεργάστηκε με τον Δήμο Κρωπίας

μηνη σύμβαση τον Δεκέμβριο 2017 και ανανέωσε

 2018 για άλλους εννέα μήνες. 

αναφερθεί και σε παλαιότερες εκθέσεις, ο μεγάλος όγκος

λειτουργεί αποτρεπτικά στη δημιουργία σημείου συλλογής

από πλευράς Δήμων, οι οποίοι θα έχουν και την

 το ΣΣΕΔ θα παρέχει τεχνικές και υποστηρικτικές

υπηρεσίες. 

ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 30 

δραστηριοποιείται στην 

συνεργασία με τον Δήμο 

που παράγονται είτε 

εντάσσονται στο πλαίσιο 

σύμβαση συνάφθηκε 

Δήμο Κρωπίας, με τον 

ανανέωσε την σύμβαση 

μεγάλος όγκος και η μάζα 

συλλογής. Κάτι τέτοιο 

και την εποπτεία του 

και υποστηρικτικές 
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5. Ποσότητες Αποβλήτων

 

Η ύφεση στον κατασκευαστικό

ανάκαμψη της έκδοσης αδει

(ΕΛΣΤΑΤ 2019). Επιπροσθέτως

δραστηριότητα παρουσιάζουν

Κρήτη, Μύκονος κ.α.).  

Η αύξηση της δραστηριότητας

δραστηριότητας των συνεργαζόμενων

περισσότερων κωδικών κατά

συχνά και σε ικανοποιητικές

εργασιών.  

Στον παρακάτω π

κατηγορία ρεύματος για κάθε

παρέχονται και τα αντίστοιχα

στοιχείων. 
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Αποβλήτων & Στατιστικά Στοιχεία 

κατασκευαστικό κλάδο συνεχίζεται, παρόλο που

δειών δόμησης, της τάξης του 10,3% σε σχέση

Επιπροσθέτως, τις αυξητικές τάσεις στην

παρουσιάζουν κυρίως περιοχές με έντονη τουριστική

δραστηριότητας του ΣΣΕΔ οφείλεται στην επέκταση

συνεργαζόμενων μονάδων επεξεργασίας, μέσω της

κωδικών κατά ΕΚΑ. Πρόκειται κυρίως για κωδικούς που

ικανοποιητικές ποσότητες κατά την διάρκεια των

παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι ποσότητες αποβλήτων

για κάθε μήνα του έτους καθώς και συγκεντρωτικά

αντίστοιχα διαγράμματα για την επεξήγηση των

 

ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ  Α .Ε . 31 

παρόλο που παρατηρείται 

σε σχέση με το 2017 

στην οικοδομική 

τουριστική κίνηση (π.χ. 

στην επέκταση της 

μέσω της διαχείρισης 

κωδικούς που συναντώνται 

των οικοδομικών 

ς αποβλήτων ανά 

συγκεντρωτικά. Επίσης, 

επεξήγηση των ποσοτικών 
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Πίνακας: Εισερχόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ ανά ρεύμα

ΜΗΝΑΣ Απόβλητα 

Εκσκαφών 
Προδιαλεγμένα

Ιανουάριος 0 1.409,2

Φεβρουάριος 0 458

Μάρτιος 0 655,72

Απρίλιος 0 1.067,93

Μάιος 0 1.231,96

Ιούνιος 0 1.743,78

Ιούλιος 142 1.833,35

Αύγουστος 0 778,13

Σεπτέμβριος 265,71 944,78

Οκτώβριος 97,05 1.146,2

Νοέμβριος 756,85 1.503,05

Δεκέμβριος 351,4 1.257,04

ΣΥΝΟΛΟ 1613,01 14.029
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ανά ρεύμα αποβλήτων και μήνα (2018) 

ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Προδιαλεγμένα Υλικά Σύμμεικτα Κατεδαφίσεων 

Απόβλητα

Επισκευών

Ανακαινίσεων

09,2 0 0 

458 0 0 

655,72 0 0 

067,93 0 0 

231,96 0 0 

743,78 72,88 4,2

833,35 191,2 0 

778,13 0 0 

944,78 0 0 

146,2 225,8 0 

503,05 0 0 

257,04 22,36 17,5

029,14 512,24 21,7

32 

ΣΥΝΟΛΟ Απόβλητα 

Επισκευών & 

Ανακαινίσεων 

 1.409,2 

 458 

 655,72 

 1.067,93 

 1.231,96 

4,2 1.820,86 

 2.166,55 

 778,13 

 1.210,49 

 1.469,05 

 2.259,9 

17,5 1.648,3 

21,7 16.176,09 
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Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες ΑΕΚΚ ανά
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ΑΕΚΚ ανά ρεύμα αποβλήτων και μήνα 

Προδιαλεγμένα

Σύμμεικτα

Απόβλητα
Ανακαινίσεων

Απόβλητα

33 

 

Προδιαλεγμένα Υλικά

Σύμμεικτα Κατεδαφίσεων

Απόβλητα Επισκευών & 

Ανακαινίσεων

Απόβλητα Εκσκαφών
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Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων
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αποβλήτων εκσκαφών ανά μήνα 

4 5 6 7 8 9 10

Απόβλητα Εκσκαφών

34 

 

11 12
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Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων
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αποβλήτων προδιαλεγμένων υλικών ανά μήνα 

Προδιαλεγμένα Υλικά

35 
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Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες σύμμεικτων
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σύμμεικτων αποβλήτων κατεδαφίσεων ανά μήνα 

Σύμμεικτα Απόβλητα Κατεδαφίσεων

36 
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Διάγραμμα : Εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων
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Απόβλητα
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αποβλήτων κατασκευών, επισκευών & ανακαινίσεων ανά μήνα 

Απόβλητα Κατασκευών, Επισκευών & Ανακαινίσεων

37 
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6. Ενέργειες Επικοινωνίας

 

Οι δράσεις επικοινωνίας

πραγματοποιήθηκαν κατά

ενδιαφερόμενο κοινό, δηλαδή

αποβλήτων και τους παραπλεύρως

είτε το ευρύ κοινό. Αυτές

διαφήμιση σε επαγγελματικά

επαγγελματικά περιοδικά 

μέσων κοινωνικής δικτύωσης

ενημέρωση με δημόσιους

έργων) κ.α. 

 

Δράσεις Επικοινωνίας

 

Το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση

Έκθεση για το Περιβάλλον

2018. Στο τέλος του έτους

Πανελλαδική Συνδιάσκεψη

Ξενοδοχείο Titania.  

 

Η διαφημιστική καμπάνια

που αφορούν την εναλλακτική

τα δομικά υλικά και τα 

πραγματοποιήθηκε σε δύο

και σε δεύτερη φάση στο τέλος

έχουν ως εξής: 

α) Διαφήμιση στο περιοδικό

αποβλήτων, ECOTEC Φθινόπωρο

β) Διαφήμιση στο κλαδικό

Δημόσιων Έργων, Εργοληπτικό
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Επικοινωνίας 

επικοινωνίας και ευαισθητοποίησης του 

κατά την διάρκεια του 2018, αφορούσαν είτε

δηλαδή τους κατεξοχήν παραγωγούς και

παραπλεύρως παθόντες (σε ένα ποσοστό οι ΟΤΑ

Αυτές οι ενέργειες περιελάμβαναν συμμετοχή

επαγγελματικά-κλαδικά περιοδικά, παραχώρηση συνεντεύξεων

περιοδικά για προβλήματα του κλάδου, προώθηση με

δικτύωσης, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων

δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες (εργολήπτες

Επικοινωνίας στο ευρύ κοινό 

Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ συμμετείχε ενεργά στην

Περιβάλλον VERDETEC 2018, με δικό του περίπτερο

έτους, Δεκέμβριο του 2018, το ΣΣΕΔ ήταν Χορηγός

Συνδιάσκεψη Προέδρων της ΠΕΣΕΔΕ, που πραγματοποιήθηκε

διαφημιστική καμπάνια του ΣΣΕΔ περιλάμβανε διαφήμιση

εναλλακτική διαχείριση, την ανακύκλωση, την πράσινη

και τα τεχνικά έργα. Η διαφήμιση σε περιοδικά

σε δύο φάσεις. Αρχικά, στην αρχή της σεζόν (Φθινόπωρο

στο τέλος του έτους, σε περιοδικά δίμηνης κυκλοφορίας

στο περιοδικό για το περιβάλλον και την διαχείριση

Φθινόπωρο2018. 

στο κλαδικό-επαγγελματικό περιοδικό για τους

Εργοληπτικό Βήμα. 
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του κοινού που 

αφορούσαν είτε το άμεσα 

και διαχειριστές 

οι ΟΤΑ και ιδιώτες), 

συμμετοχή σε εκθέσεις, 

συνεντεύξεων σε 

προώθηση με την χρήση 

φυλλαδίων, συνάντηση-

εργολήπτες δημόσιων 

ενεργά στην 2
η
 Διεθνή 

περίπτερο, τον Μάρτιο 

Χορηγός στην 21
η
 

πραγματοποιήθηκε στο 

διαφήμιση σε περιοδικά 

πράσινη οικονομία, 

ά για το 2018 

Φθινόπωρο 2018) 

κυκλοφορίας. Αυτές 

την διαχείριση των 

για τους εργολήπτες 
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Επίσης, παραχωρήθηκε

Εργοταξιακά Νέα (Νοέμβρης

χώρου, αλλά και τις προοπτικές

ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ. 

Στο κομμάτι της έντυπης

Φάκελου Ενημέρωσης, ο

για δημόσια και ιδιωτικά έργα

ανάλογα με την ειδικότητα

ή της συνάντησης με τον εκάστοτε

της επιχείρησης. Μία παλιά

χρηστικών αντικειμένων.  

Επιπλέον, προχωρήσαμε

πληροφορίες για τη σύσταση

80 cm) με πληροφορίες για

Στα πλαίσια χρήσης

προχωρήσαμε σε ενοικίαση

Banner, το οποίο συνδέεται

Παράλληλα, εντάθηκε η προώθηση

δικτύωσης, προσθέτοντας

διεύρυνση του κοινού (LinkedIn

Τέλος, στα γενικότερα

κοινού, υπάρχει η ιστοσελίδα

διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

ενδιαφερόμενους του κατασκευαστικού

ΟΤΑ, χωματουργούς), αλλά

πληροφορίες.  

Η απόκριση του κοινού

δεδομένα που παρέχει η GOOGLE

ξεπέρασε τους 1.700 χρήστες

αύξησε τις προβολές σε σύγκριση

της τάξης του 20%). 
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παραχωρήθηκε συνέντευξη στο επαγγελματικό

Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2018), σκιαγραφώντας τα προβλήματα

προοπτικές που μπορεί να υπάρχουν στον

.  

της έντυπης ενημέρωσης, το ΣΣΕΔ προχώρησε

, ο οποίος περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες

ιδιωτικά έργα, αλλά και στοχευμένες-εξειδικευμένες

ειδικότητα του ενδιαφερόμενου (500 τμχ). Ως ενθύμιο της

τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, τυπώσαμε στυλό με

Μία παλιά τεχνική, η οποία προσφέρει συνεχή διαφήμιση

 

προχωρήσαμε στην τύπωση ενημερωτικής αφίσας (80 

σύσταση των ΑΕΚΚ, όπως επίσης και ένα roll-up 

πληροφορίες για το ΣΣΕΔ.  

χρήσης ηλεκτρονικών μέσων, όπως είναι το

ενοικίαση χώρου στην ιστοσελίδα της ΠΕΣΕΔΕ

συνδέεται άμεσα (μέσω link) με την ιστοσελίδα

εντάθηκε η προώθηση και διαφήμιση με την χρήση μέσων

ντας νέα εργαλεία και νέες πλατφόρμες, με

LinkedIn, Pinterest). 

γενικότερα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

ιστοσελίδα του ΣΣΕΔ με όλες τις πληροφορίες για την

ΑΕΚΚ. Η ιστοσελίδα απευθύνεται σε όλους 

του κατασκευαστικού κλάδου (μηχανικούς, τεχνικές

χωματουργούς), αλλά και στο ευρύ κοινό με όλες τις

του κοινού στην ιστοσελίδα του ΣΣΕΔ φαίνεται στα

GOOGLE με την υπηρεσία GOOGLE Analytics

χρήστες από περίπου 1.100 το 2017 (αύξηση κατά

σε σύγκριση με το 2017 από 5.856 σε 7.022 προβολές
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επαγγελματικό περιοδικό, 

τα προβλήματα του 

στον τομέα της 

προχώρησε στην έκδοση 

απαραίτητες πληροφορίες 

εξειδικευμένες πληροφορίες 

ιο της επίσκεψης 

με την επωνυμία 

συνεχή διαφήμιση μέσω 

(80 x 160 cm) με 

 Banner (200 x 

είναι το διαδίκτυο, 

ΠΕΣΕΔΕ, με δικό μας 

ιστοσελίδα του ΣΣΕΔ. 

μέσων κοινωνικής 

πλατφόρμες, με σκοπό την 

ευαισθητοποίησης του 

για την εναλλακτική 

όλους τους άμεσα 

τεχνικές εταιρείες, 

όλες τις απαραίτητες 

φαίνεται στα στατιστικά 

Analytics. Για το 2018 

αύξηση κατά 56%) και 

προβολές (αύξηση 
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Στοχευμένες Δράσεις

Μηχανικούς κτλ. 

 

Οι Δημοτικές Αρχές και

με συνεχή ενημέρωση και

υιοθέτηση του νέου πλαισίου

να διακριθούν σε αυτούς που

ΑΕΚΚ, σε αυτούς που συνεργάζονται

αυτούς που βρίσκονται σε διαδικασία

Οι ΟΤΑ με ενεργή συμμετοχή

Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης

χρόνο και ανανεώθηκε για

Με τους εν λόγω Δήμους

συλλέγουν από χωματουργικές

κατασκευών.  

Έμμεση συμμετοχή στο

Δημητρίου, Αμαρουσίου, 

συνεργασία με αυτούς τους

καθώς δεν διαθέτουν τα κατάλληλα

Αναλυτικά η ενημέρωση

2018περιλαμβάνει: 

 3/1/2018 Αποστολή

Μοσχάτου-Ταύρου

διαχείρισης με έμφαση

εργασίες διαχείρισης

 8/1/2018 Ενημέρωση

πρώτη ενημέρωση 

 9/1/2018 Συνάντηση

προϊστάμενο και τον

Βύρωνα. Αναλυτική
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Δράσεις σε Δημόσιους Φορείς, Τεχνικές

Αρχές και οι δημόσιοι φορείς αποτελούν μια πρόκληση

ενημέρωση και επικοινωνία επιτυγχάνεται πλήρη κατανόηση

πλαισίου διαχείρισης από διάφορους Δήμους. Οι Δήμοι

αυτούς που συμμετέχουν ενεργά στο δίκτυο της ανακύκλωσης

που συνεργάζονται έμμεσα με αυτό μέσω των διαχειριστών

βρίσκονται σε διαδικασία ένταξης.  

ενεργή συμμετοχή στο δίκτυο ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ

Βουλιαγμένης, με τον οποίο η συνεργασία διανύει

ανανεώθηκε για τέταρτο και ο Δήμος Κρωπίας με συνεργασία

ήμους η συνεργασία έχει επεκταθεί, πέραν των

χωματουργικές εργασίες, και σε έργα κατεδάφισης

συμμετοχή στο δίκτυο ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ έχουν οι

ίου, Σπάτων-Αρτέμιδας, Νέας Σμύρνης και Περάματος

αυτούς τους Δήμους γίνεται μέσω αδειοδοτημένων

τα κατάλληλα οχήματα για χωματουργικές εργασίες

ενημέρωση των Δήμων και άλλων δημόσιων φορέων

Αποστολή e-mail στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Ταύρου με αναλυτική περιγραφή του νέου πλαισίου

με έμφαση στην διαδικασία διαγωνισμού, στις

διαχείρισης και στις απαραίτητες άδειες. 

Ενημέρωση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Περάματος

 περί του νέου πλαισίου διαχείρισης. 

Συνάντηση-Ενημέρωση με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

και τον υπεύθυνο αποκομιδής του ίδιου τμήματος

Αναλυτική ενημέρωση περί του νέου πλαισίου
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Τεχνικές Εταιρείες, 

πρόκληση, ωστόσο 

πλήρη κατανόηση και 

Οι Δήμοι μπορούν 

της ανακύκλωσης των 

διαχειριστών και σε 

των ΑΕΚΚ είναι ο 

συνεργασία διανύει τον τρίτο 

συνεργασία δύο ετών. 

πέραν των ΑΕΚΚ που 

κατεδάφισης αυθαίρετων 

έχουν οι Δήμοι Αγίου 

και Περάματος. Η 

αδειοδοτημένων διαχειριστών, 

εργασίες.  

φορέων για το έτος 

Καθαριότητας του Δήμου 

πλαισίου εναλλακτικής 

στις απαιτούμενες 

Δήμου Περάματος. Μια 

Καθαριότητας, τον 

τμήματος του Δήμου 

πλαισίου διαχείρισης: 
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υποχρεώσεις Δήμων

διαδικασία διαγωνισμού

 10/1/2018 Ενημέρωση

Κορυδαλλού. Αναλυτική

υποχρεώσεις Δήμων

διαδικασία διαγωνισμού

 11/1/2018 Αποστολή

τεχνικές υπηρεσίες του

πλαισίου εναλλακτικής

στις απαιτούμενες εργασίες

 11/1/2018 Αποστολή

Βύρωνα με αναλυτική

διαχείρισης με έμφαση

εργασίες διαχείρισης

 11/1/2018 Αποστολή

Κορυδαλλού με αναλυτική

διαχείρισης με έμφαση

εργασίες διαχείρισης

 15/1/2018 Επικοινωνία

Μεταφορών της ΔΕΚΟ

τα προαπαιτούμενα

 15/1/2018 Ενημέρωση

Ασπροπύργου για το

 19/1/2018 Ενημέρωση

Γλυφάδας. Αναλυτική

υποχρεώσεις Δήμων

διαδικασία διαγωνισμού

 22/1/2018 Αποστολή

Γλυφάδας με αναλυτική

διαχείρισης με έμφαση

εργασίες διαχείρισης

 23/1/2018 Αποστολή

με αναλυτική περιγραφή
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Δήμων, απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης, απαραίτητες

διαγωνισμού κτλ. 

Ενημέρωση στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Αναλυτική ενημέρωση περί του νέου πλαισίου

Δήμων, απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης, απαραίτητες

διαγωνισμού κτλ. 

Αποστολή e-mail στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

υπηρεσίες του Δήμου Περάματος με αναλυτική περιγραφή

εναλλακτικής διαχείρισης με έμφαση στην διαδικασία

απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης και στις απαραίτητες άδειες

Αποστολή e-mail στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

αναλυτική περιγραφή του νέου πλαισίου 

με έμφαση στην διαδικασία διαγωνισμού, στις

διαχείρισης και στις απαραίτητες άδειες. 

Αποστολή e-mail στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

με αναλυτική περιγραφή του νέου πλαισίου 

με έμφαση στην διαδικασία διαγωνισμού, στις

διαχείρισης και στις απαραίτητες άδειες. 

Επικοινωνία-Συζήτηση με το Γραφείο Διεύθυνσης

της ΔΕΚΟ ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για το ενδεχόμενο συνεργασίας

προαπαιτούμενα της σύμβασης. 

Ενημέρωση στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

για το κόστος διαχείρισης ανά είδος αποβλήτου.

Ενημέρωση στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Αναλυτική ενημέρωση περί του νέου πλαισίου

Δήμων, απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης, απαραίτητες

διαγωνισμού κτλ. 

Αποστολή e-mail στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

με αναλυτική περιγραφή του νέου πλαισίου 

με έμφαση στην διαδικασία διαγωνισμού, στις

διαχείρισης και στις απαραίτητες άδειες. 

Αποστολή e-mail στις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου

περιγραφή του νέου πλαισίου εναλλακτικής
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απαραίτητες άδειες, 

Καθαριότητας του Δήμου 

πλαισίου διαχείρισης: 

απαραίτητες άδειες, 

Καθαριότητας και στις 

περιγραφή του νέου 

διαδικασία διαγωνισμού, 

απαραίτητες άδειες. 

Καθαριότητας του Δήμου 

πλαισίου εναλλακτικής 

τις απαιτούμενες 

Καθαριότητας του Δήμου 

πλαισίου εναλλακτικής 

στις απαιτούμενες 

Διεύθυνσης Αποθηκών & 

συνεργασίας και για 

Καθαριότητας του Δήμου 

αποβλήτου. 

Καθαριότητας του Δήμου 

πλαισίου διαχείρισης: 

απαραίτητες άδειες, 

Καθαριότητας του Δήμου 

πλαισίου εναλλακτικής 

στις απαιτούμενες 

Δήμου Χαλανδρίου 

εναλλακτικής διαχείρισης: 
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διαδικασία διαγωνισμού

απαιτούμενες εργασίες

 25/1/2018 Ενημέρωση

Μαραθώνα. Μια πρώτη

διαχείρισης ΑΕΚΚ

 29/1/2018 Ενημέρωση

Καισαριανής. Αναλυτική

υποχρεώσεις Δήμων

διαδικασία διαγωνισμού

 29/1/2018 Συνεργασία

σχετικά με την εναλλακτική

πλαίσια ενός επιστημονικού

συνέδριο. 

 30/1/2018 Συνάντηση

προϊστάμενο και τον

Μαραθώνα. Αναλυτική

υποχρεώσεις Δήμων

διαδικασία διαγωνισμού

 31/1/2018 Αποστολή

Καισαριανής με αναλυτική

διαχείρισης με έμφαση

εργασίες διαχείρισης

 6/2/2018 Διευκρινίσεις

εναλλακτικής διαχείρισης

Καθαριότητας του 

 7/2/2018 Επικοινωνία

της ΔΕΚΟ ΕΥΔΑΠ

σύμβασης και για τις

την υπογραφή αυτής

 3/3/2018 Συνάντηση

εκπρόσωπο του Τμήματος

σχετικά με τις υποχρεώσεις

ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ
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διαγωνισμού (για την υπογραφή σύμβασης), υποχρεώσεις

εργασίες διαχείρισης κτλ. 

Ενημέρωση στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Μια πρώτη ενημέρωση περί του νέου πλαισίου

ΑΕΚΚ. 

Ενημέρωση στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Αναλυτική ενημέρωση περί του νέου πλαισίου

Δήμων, απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης, απαραίτητες

διαγωνισμού κτλ. 

Συνεργασία με το ΤΕΙ Αθήνας σε έρευνα που πραγματοποιεί

την εναλλακτική διαχείριση των Α.Ε.Κ.Κ. στην

επιστημονικού άρθρου που θα παρουσιαστεί σε

Συνάντηση-Ενημέρωση με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

και τον υπεύθυνο αποκομιδής του ίδιου τμήματος

Αναλυτική ενημέρωση περί του νέου πλαισίου

Δήμων, απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης, απαραίτητες

διαγωνισμού κτλ. 

Αποστολή e-mail στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

με αναλυτική περιγραφή του νέου πλαισίου 

με έμφαση στην διαδικασία διαγωνισμού, στις

διαχείρισης και στις απαραίτητες άδειες. 

Διευκρινίσεις, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, πάνω

διαχείρισης ΑΕΚΚ, στον Αντιδήμαρχο του

του Δήμου Μαραθώνα. 

Επικοινωνία με το Γραφείο Διεύθυνσης Αποθηκών & 

ΕΥΔΑΠ Α.Ε. με σκοπό την επίσπευση της διαδικασίας

για τις απαραίτητες ενέργειες από τα συμβαλλόμενα

αυτής. 

Συνάντηση στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Verde

του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Πειραιά

ς υποχρεώσεις των Δήμων και τις εργασίες διαχείρισης

των ΑΕΚΚ. 
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υποχρεώσεις Δήμων, 

Καθαριότητας του Δήμου 

πλαισίου εναλλακτικής 

Καθαριότητας του Δήμου 

πλαισίου διαχείρισης: 

απαραίτητες άδειες, 

που πραγματοποιεί 

στην Ελλάδα, στα 

παρουσιαστεί σε επιστημονικό 

Καθαριότητας, τον 

τμήματος του Δήμου 

πλαισίου διαχείρισης: 

απαραίτητες άδειες, 

Καθαριότητας του Δήμου 

πλαισίου εναλλακτικής 

στις απαιτούμενες 

πάνω στο θέμα της 

Αντιδήμαρχο του Τμήματος 

Αποθηκών & Μεταφορών 

διαδικασίας υπογραφής 

συμβαλλόμενα μέρη, πριν 

Verde-Tec 2018 με 

Πειραιά, και συζήτηση 

εργασίες διαχείρισης και 
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 3/3/2018 Συνάντηση

εκπρόσωπο του Τμήματος

εκτενής συζήτηση σχετικά

υποχρεώσεις των Δήμων

 4/3/2018 Συνάντηση

την προϊστάμενη του

συζήτηση σχετικά

διαχείρισης και ανακύκλωσης

 4/3/2018 Συνάντηση

εκπροσώπους του

συζήτηση σχετικά

υποχρεώσεις των Δήμων

 4/3/2018 Συνάντηση

εκπρόσωπο του Δήμου

υποχρεώσεις των Δήμων

και τις εργασίες διαχείρισης

 13/3/2018 Αποστολή

για ενημέρωση επί

δραστηριοποιούνται

 13/3/2018 Αποστολή

για ενημέρωση επί

δραστηριοποιούνται

 16/3/2018 Εκτενής

Καισαριανής, σχετικά

ΑΕΚΚ και την διαδικασία

συνεργασίας. 

 23/3/2018 Πρόσκληση

διαγωνισμό για τα Τέλη

και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ

 23/3/2018 Πρόσκληση

διαγωνισμό για τα Τέλη

και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ
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Συνάντηση στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Verde

του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Μοσχάτου

συζήτηση σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ

των Δήμων για την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης

Συνάντηση στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Verde

προϊστάμενη του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου

σχετικά με τις υποχρεώσεις των Δήμων, και 

και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.  

Συνάντηση στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Verde

του Τμήματος Καθαριότητας του Δήμου Αθηνών

σχετικά με την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ

των Δήμων για την επίτευξη των στόχων της ανακύκλωσης

Συνάντηση στα πλαίσια της Διεθνούς Έκθεσης Verde

Δήμου Βριλησσίων, και εκτενής συζήτηση σχετικά

των Δήμων, την εμπειρία τους με τα άλλα ρεύματα

εργασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.  

Αποστολή αιτήματος στο Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε

ενημέρωση επί των μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης

δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα. 

Αποστολή αιτήματος στο Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε

ενημέρωση επί των μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης

δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα. 

Εκτενής ενημέρωση στο Τμήμα Καθαριότητας

σχετικά με τις εργασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης

την διαδικασία που ακολουθείται για την σύναψη συμφωνητικού

Πρόσκληση συμμετοχής για την υποβολή προσφορ

για τα Τέλη Απόρριψης των αποβλήτων εκσκαφών

κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Καισαριανής. 

Πρόσκληση συμμετοχής για την υποβολή προσφοράς

για τα Τέλη Απόρριψης των αποβλήτων εκσκαφών

εδαφίσεων (ΑΕΚΚ) του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης
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Verde-Tec 2018 με 

Μοσχάτου-Ταύρου και 

των ΑΕΚΚ και τις 

ανακύκλωσης. 

Verde-Tec 2018 με 

Δήμου Αλίμου, και 

και τις εργασίες 

Verde-Tec 2018 με 

Δήμου Αθηνών, και 

των ΑΕΚΚ και τις 

ανακύκλωσης.  

Verde-Tec 2018 με 

τηση σχετικά με τις 

ρεύματα αποβλήτων 

Π.Ε. Αργολίδας, 

ανακύκλωσης που 

Π.Ε. Φθιώτιδας, 

ανακύκλωσης που 

Καθαριότητας του Δήμου 

ανακύκλωσης των 

σύναψη συμφωνητικού 

υποβολή προσφοράς σε 

εκσκαφών, κατασκευών 

υποβολή προσφοράς σε 

εκσκαφών, κατασκευών 

Βουλιαγμένης. 
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 27/3/2018 Κατάθεση

Απόρριψης των αποβλήτων

(ΑΕΚΚ) του Δήμου

 27/3/2018 Αποστολή

συνεργασίας με την

 30/3/2018 Κατάθεση

Απόρριψης των αποβλήτων

(ΑΕΚΚ) του Δήμου

 4/4/2018 Πρόσκληση

Βούλας-Βουλιαγμένης

 13/4/2018 Αποστολή

λόγω ελλιπούς ενημέρωσης

 16/4/2018 Αποστολή

ενημέρωση επί των

δραστηριοποιούνται

 10/5/2018 Ενημέρωση

Δήμου Μαραθώνα

στις απαραίτητες άδειες

 16/5/2018 Συνάντηση

προϊστάμενο και τον

Μαραθώνα. Αναλυτική

απαιτούμενες εργασίες

διαγωνισμού κτλ. Επίσκεψη

(Νέα Μάκρη, Μαραθώνα

 29/5/2018 Έκδοση Βεβαίωσης

με σκοπό την έκδοση

αποβλήτων. 

 26/6/2018 Εκτενής

Ελληνικού-Αργυρούπολης

ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ

συμφωνητικού συνεργασίας

μεταφοράς μη επικίνδυνων

όλων των προαναφερόμενων
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Κατάθεση προσφοράς για τον διαγωνισμό με αντικείμενο

των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

Δήμου Καισαριανής. 

Αποστολή δικαιολογητικών για την υπογραφή συμφωνητικού

με την ΕΥΔΑΠ Α.Ε.. 

Κατάθεση προσφοράς για τον διαγωνισμό με αντικείμενο

των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων

Δήμου Καισαριανής. 

Πρόσκληση για την υπογραφή σύμβασης με τον 

Βουλιαγμένης. 

Αποστολή ενημερωτικού-διευκρινιστικού mail στην ΕΥΔΑΠ

ελλιπούς ενημέρωσης από πλευράς τους. 

Αποστολή αιτήματος στο Τμήμα Ανάπτυξης της Π.Ε

επί των μονάδων επεξεργασίας και ανακύκλωσης

δραστηριοποιούνται στην Περιφερειακή Ενότητα. 

Ενημέρωση δια τηλεφώνου, στην Προϊστάμενη Καθαριότητας

Μαραθώνα με έμφαση στις απαιτούμενες εργασίες διαχείρισης

απαραίτητες άδειες. 

ντηση-Ενημέρωση με τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

και τον υπεύθυνο αποκομιδής του ίδιου τμήματος

Αναλυτική ενημέρωση επί των υποχρεώσεων των

εργασίες διαχείρισης, τις απαραίτητες άδειες, την

κτλ. Επίσκεψη και περιήγηση στην ευρύτερη περιοχή

Μαραθώνα) για την εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης

Έκδοση Βεβαίωσης Πρόθεσης Συνεργασίας για τον Δήμο

έκδοση άδειας συλλογής & μεταφοράς μη επικίνδυνων

Εκτενής ενημέρωση στον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας

Αργυρούπολης, σχετικά με τις εργασίες διαχείρισης

των ΑΕΚΚ, την διαδικασία που ακολουθείται για

συνεργασίας, καθώς και για την έκδοση άδειας

επικίνδυνων στερών αποβλήτων. Αποστολή mail

προαναφερόμενων. 
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αντικείμενο τα Τέλη 

και κατεδαφίσεων 

υπογραφή συμφωνητικού 

αντικείμενο τα Τέλη 

και κατεδαφίσεων 

τον Δήμο Βάρης-

στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε., 

Π.Ε. Αχαΐας, για 

ανακύκλωσης που 

Καθαριότητας του 

εργασίες διαχείρισης και 

Καθαριότητας, τον 

τμήματος του Δήμου 

υποχρεώσεων των Δήμων, τις 

άδειες, την διαδικασία 

περιοχή του Δήμου 

επικρατούσας κατάστασης. 

Δήμο Βύρωνα, 

επικίνδυνων στερών 

Καθαριότητας του Δήμου 

εργασίες διαχείρισης και 

ακολουθείται για την σύναψη 

άδειας συλλογής & 

mail με ανάλυση 
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 2/7/2018 Εκτενής

Προϊστάμενο Καθαριότητας

του Δήμου Βύρωνα

των ΑΕΚΚ (τρόπο

δημοτών για την αποκομιδή

για την σύναψη συμφωνητικ

συλλογής & μεταφοράς

με ανάλυση όλων των

 5/7/2018 Ενημέρωση

Χαλανδρίου, σχετικά

ΑΕΚΚ, την διαδικασία

συνεργασίας, καθώς

επικίνδυνων στερών

 10/7/2018 Διευκρινιστική

ανακύκλωσης των

Βύρωνα, με έμφαση

συμφωνητικού συνεργασίας

 4/9/2018 Συνάντηση

συζητήθηκε η προοπτική

και ανακύκλωση αποβλήτων

Περιφέρεια Αττικής

 12/9/2018 Εκτενής

Καθαριότητας του

(κωδικοποίηση) κατά

αποβλήτων και τις εργασίες

 13/11/2018 Αίτημα

Δήμο Κρωπίας. 

 20/11/2018 Απόφαση

παράταση της σύμβασης

 

Στον ιδιωτικό τομέα

έχει άμεσα αποτελέσματα

δραστηριοποιούνται σε αυτόν
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Εκτενής ενημέρωση, κατά την διάρκεια συνάντησης

Καθαριότητας και υπαλλήλους του Τμήματος Καθαριότητας

Βύρωνα, σχετικά με τις εργασίες διαχείρισης και

τρόπο διαλογής και μείωσης κόστους, πρόγραμμα

την αποκομιδή των ΑΕΚΚ), την διαδικασία που

σύναψη συμφωνητικού συνεργασίας, καθώς και για την έκδοση

μεταφοράς μη επικίνδυνων στερών αποβλήτων. Αποστολή

όλων των προαναφερόμενων. 

Ενημέρωση στην Αντιδήμαρχο Καθαριότητας 

σχετικά με τις εργασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης

διαδικασία που ακολουθείται για την σύναψη συμφωνητικού

καθώς και για την έκδοση άδειας συλλογής & μεταφοράς

στερών αποβλήτων.  

Διευκρινιστική συζήτηση για το πλαίσιο διαχείρισης

των ΑΕΚΚ με τον Προϊστάμενο Καθαριότητας

έμφαση στην διαδικασία που ακολουθείται για

συμφωνητικού συνεργασίας. 

Συνάντηση με την εταιρεία ΑΚΤΩΡ, κατά την διάρκεια

προοπτική συνεργασίας για την παραλαβή προς

ανακύκλωση αποβλήτων από τις καθαιρέσεις αυθαίρετων οικημάτων

Αττικής.  

Εκτενής ενημέρωση, μέσω τηλεφώνου με τον

του Δήμου Κερατσινίου, σχετικά με την κατηγοριοποί

κωδικοποίηση κατά ΕΚΑ, διευκρινίσεις σε ορισμένους

και τις εργασίες διαχείρισης και ανακύκλωσης αυτών

Αίτημα παράτασης σύμβασης διαχείρισης των ΑΕΚΚ

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου

σύμβασης με το ΣΣΕΔ. 

τομέα η ενημέρωση αποδείχθηκε ευκολότερη, με

αποτελέσματα σε ευρεία κλίμακα. Στον κλάδο των μηχανικών

σε αυτόν τον τομέα, είτε έχουν να κάνουν με τις άδειες
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συνάντησης με τον 

Τμήματος Καθαριότητας 

διαχείρισης και ανακύκλωσης 

πρόγραμμα ενημέρωσης 

διαδικασία που ακολουθείται 

για την έκδοση άδειας 

αποβλήτων. Αποστολή mail 

Καθαριότητας του Δήμου 

ανακύκλωσης των 

σύναψη συμφωνητικού 

συλλογής & μεταφοράς μη 

πλαίσιο διαχείρισης και 

Καθαριότητας του Δήμου 

ακολουθείται για την σύναψη 

διάρκεια της οποίας 

παραλαβή προς επεξεργασία 

αυθαίρετων οικημάτων στην 

τον Προϊστάμενο 

την κατηγοριοποίηση 

ορισμένους κωδικούς 

αυτών. 

των ΑΕΚΚ με τον 

ήμου Κρωπίας για 

ευκολότερη, με συνέπεια να 

των μηχανικών που 

τις άδειες συλλογής 
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και μεταφοράς, είτε με τις

ηλεκτρονικές υπηρεσίες (τηλέφωνο

πιο άμεση ανταπόκριση στην

οι εταιρείες μηχανικών 

ενημερώθηκαν το 2017 

συνεργαστεί με το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση

Οι τεχνικές εταιρείες

αλληλογραφίας, αλλά και

εταιρειών) και εκτεταμένα

εναλλακτικής διαχείρισης 

κλάδο ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη

30 εκ των οποίων συνεργάστηκαν

δίαυλοι επικοινωνίας για ενημέρωση

 

EDEKA Α.Ε., ΓΕΩΤΕΣΤ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ, ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε., 

ΚΛΕΙΔΑΣ ΜΕΤΑΛ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Ε.Ε. - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ

ΠΑΛΑΙΩΝ ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ

& ΣΙΑ Ε.Ε., ΙΝΤΡΑΚΑΤ

ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΡΑΠΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., NAFSIKA DEVELOPMENT

Ο.Ε., ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΙΤΤΑΡΑΣ

ΚΡΑΜΠΟΒΙΤΗ Ο.Ε., ΑΛΥΣΟΣ

Α.Τ.Ε., ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ

Α.Ε. 
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με τις άδειες δόμησης πραγματοποιήθηκε ενημέρωση

υπηρεσίες (τηλέφωνο, αποστολή ενημερωτικών mailκτλ

ανταπόκριση στην συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Οι

μηχανικών και συμβούλων του κατασκευαστικού 

2017 ξεπερνούν τους 40. Οι περισσότεροι εξ αυτών

ΣΣΕΔ Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής ΑΕ. 

εταιρείες ενημερώθηκαν πολλάκις (μέσω τηλεφώνου

αλλά και με συναντήσεις στα γραφεία του ΣΣΕΔ ή

εκτεταμένα, έτσι ώστε να γίνει πλήρως κατανοητό το

διαχείρισης των ΑΕΚΚ. Η ενημέρωση σε αυτόν τον επαγγελματικό

ιτυχημένη, καθώς ανταποκρίθηκαν πλέον των

συνεργάστηκαν μαζί μας. Για το έτος 2018, δημιουργήθηκαν

για ενημέρωση με πάνω από 30 εταιρείες. Αυτές είναι

ΓΕΩΤΕΣΤ Α.Ε., ΑΚΤΩΡ, ΒΙΟΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ -

ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, BXM EXCAVATION 

Κ.Ε., ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε., 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε., Κ/Ξ ΑΦΟΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ

ΒΕΝΤΟΥΡΑΣ, ΧΟΥΣΕΙΝΟΓΛΟΥ ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ

ΣΙΔΗΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΙΝΤΡΑΚΑΤ, HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER 

Α.Ε., ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΧΥΤΗΡΙΑ

NAFSIKA DEVELOPMENT, ΜΙΧ. ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ

ΠΙΤΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε., ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

ΑΛΥΣΟΣ ΑΤΕ, ΧΚ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ

ΒΑΡΔΑΛΑΧΑΚΗΣ ΜΑΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ SUPER BETON, ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ
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ενημέρωση μέσα από 

κτλ), καθώς έχει 

ομάδα Οι μηχανικοί και 

κατασκευαστικού κλάδου που 

εξ αυτών, έχουν 

τηλεφώνου, ηλεκτρονικής 

ΣΣΕΔ ή των εκάστοτε 

κατανοητό το νέο πλαίσιο 

τον επαγγελματικό 

πλέον των 70 εταιρειών, 

δημιουργήθηκαν 

Αυτές είναι: 

- ΣΥΛΛΟΓΗ & 

, BXM EXCAVATION 

, MEDWASTE, 

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ & ΣΙΑ 

ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ - ΕΜΠΟΡΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

HELLENIC ENVIRONMENTAL CENTER Α.Ε., 

ΧΥΤΗΡΙΑ ΑΒΕΕ, Γ. 

ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΗΣ & ΣΙΑ 

ΥΛΗ – ΑΦΟΙ Π. 

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ 

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ 
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7. Έλεγχος & Παρακολούθηση

 

7.1. Χωροθέτηση των Σημείων

 

Όπως προαναφέρθηκε

(διαφορετικά ρεύματα, περιεκτικότητα

αδύνατη την οργάνωση σημεί

κόστος λειτουργίας τέτοιων

τοποθεσίες στις οποίες πραγματοποιούνται

δύναται να πραγματοποιηθεί

δραστηριοποιείται το ΣΣΕΔ

 

7.2. Οργάνωση της Συλλογής

 

Στο κομμάτι που αφορά

φαινόμενα ανεξέλεγκτης δραστηριότητας

οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες

αποτέλεσμα είναι η ανεξέλεγκτη

περιβάλλοντος και τα προβλήματα

τηρούν τις διατάξεις της ελληνικής

εγκεκριμένο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ

παρακολούθηση της συλλογής

Οι ενέργειες που γίνονται

στην αποκλειστική συνεργασία

παρότρυνση και προτροπή

συνεργάζονται μόνο με αδει

Επιπλέον γίνεται συνεχής

μεταφορείς, αλλά και σε

οργάνωσης της εργασίας τους

τους, αλλά και για αποτελεσματικότερη

περιβάλλον. Παράλληλα, γίνεται

έργου, έτσι ώστε να περιοριστούν

στάδια (Έργο – Συλλογή/Μεταφορά
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Παρακολούθηση 

ων Σημείων Συλλογής 

προαναφέρθηκε, ο μεγάλος όγκος των ΑΕΚΚ και η

περιεκτικότητα σε διάφορα πρόσμεικτα υλικά

σημείων συλλογής. Περιοριστικό παράγοντα αποτελεί

τέτοιων χώρων. Συνεπώς, σαν σημείο συλλογής θεωρούνται

οποίες πραγματοποιούνται τα έργα. Η χωροθέτηση τέτοιων

πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους Δήμους της περιφέρειας

ΣΣΕΔ.  

Συλλογής & Μεταφοράς των Αποβλήτων 

που αφορά τη συλλογή και μεταφορά των ΑΕΚΚ, παρουσιάζονται

ανεξέλεγκτης δραστηριότητας μη αδειοδοτημένων εταιριών

προσφέρουν υπηρεσίες αποκομιδής σε μη ανταγωνιστικές

ανεξέλεγκτη απόρριψη των ΑΕΚΚ, η υποβάθμιση

προβλήματα βιωσιμότητας που δημιουργούν στις

της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και συνεργάζονται

ΑΕΚΚ. Σε αυτό το πλαίσιο είναι δύσκολη έως

συλλογής και μεταφοράς των ΑΕΚΚ. 

που γίνονται από το ΣΣΕΔ σε αυτό το κομμάτι επικεντρώνονται

συνεργασία με αδειοδοτημένους συλλέκτες/μεταφορείς

προτροπή των ανάδοχων δημοσίων και ιδιωτικών

αδειοδοτημένους μεταφορείς. 

γίνεται συνεχής ενημέρωση στους συνεργαζόμενους

και σε όσους προτίθενται να συνεργαστούν, 

εργασίας τους με σκοπό την διευκόλυνση των ίδιων και

αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας με

Παράλληλα, γίνεται αναλυτική ενημέρωση στον μηχανικό

περιοριστούν και να προληφθούν τυχόν αποκλίσε

Συλλογή/Μεταφορά – Επεξεργασία/Ανακύκλωση). 
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και η φύσης τους 

υλικά) καθιστά 

παράγοντα αποτελεί και το 

ς θεωρούνται οι 

χωροθέτηση τέτοιων σημείων 

της περιφέρειας που 

ΑΕΚΚ, παρουσιάζονται 

εταιριών και ιδιωτών, 

ανταγωνιστικές τιμές. Το 

υποβάθμιση του 

δημιουργούν στις εταιρίες που 

και συνεργάζονται με 

δύσκολη έως αδύνατη η 

κομμάτι επικεντρώνονται 

μεταφορείς και στην 

ιδιωτικών έργων να 

συνεργαζόμενους συλλέκτες-

συνεργαστούν, για τρόπους 

ίδιων και του πελάτη 

νομοθεσίας με γνώμονα το 

μηχανικό του εκάστοτε 

αποκλίσεις και στα τρία 
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Περαιτέρω ενέργειες

μπορούν να πραγματοποιηθούν

πολεοδομικών αδειών και του

άλλοις, περιπτώσεις οικοδομικής

την πολεοδομία είναι ιδιαίτερα

συχνά και συνάμα πολύ δύσκολο

το έργο και η παράνομη

αποτελέσματα από πλευράς

η οποία έγκειται στην έγκριση

διαχείριση των παραγόμενων

κυρώσεων και προστίμων σε

τηρούν απρόσκοπτα τους

ανεξέλεγκτης διάθεσης. 

 

7.3. Κέντρα Επεξεργασίας

 

Ο έλεγχος και η παρακολούθηση

που γινόταν εξαρχής με σχετική

ελεγχθεί και να διαπιστωθεί

εφαρμόζεται ορθά η εναλλακτική

μέτρα είναι η καταγραφή της

ζύγιση του εισερχόμενου φορτίου

από τον μεταφορέα αλλά και

στοιχεία παραγωγής των προϊόντων

εφαρμόζει όλες τις ορθές

αποθήκευση των ΑΕΚΚ. 

Το ΣΣΕΔ πραγματοποίησε

στις μονάδες επεξεργασίας

ενέργειες καθώς και η έκδοση
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ενέργειες, οι οποίες θα δώσουν λύση στην ανεξέλεγκτη

πραγματοποιηθούν από δημόσιους φορείς, με σύγκριση του

αδειών και του αριθμού των συμβάσεων έργων με τα ΣΣΕΔ

οικοδομικής δραστηριότητας χωρίς να υπάρχει καν

είναι ιδιαίτερα πολλές. Αυτού του είδους φαινόμενα

πολύ δύσκολο να εντοπιστούν, παρά μόνο αφού έχει

παράνομη απόθεση. Συμπερασματικά, περισσότερα

πλευράς δημόσιων φορέων είναι δυνατόν να επιφέρει

στην έγκριση άδειας μόνο αν υπάρχει σύμβαση με ΣΣΕΔ

παραγόμενων στερεών αποβλήτων. Επίσης, η θέσπιση αυστηρότερων

προστίμων σε σχετικές παραβάσεις, αλλά κυρίως η επιβράβευση

τους κανονισμούς, δύναται να περιορίσει το φαινόμενο

Επεξεργασίας 

παρακολούθηση των μονάδων επεξεργασίας είναι

με σχετική ευκολία. Είναι η μόνη περίπτωση που

διαπιστωθεί αν τηρεί όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου

εναλλακτική διαχείριση και ανακύκλωση των ΑΕΚΚ

καταγραφή της προέλευσης και της φύσης του φορτίου

εισερχόμενου φορτίου, η προσκόμιση της απαραίτητης άδειας

αλλά και του παραστατικού για την μεταφορά και

των προϊόντων ανακύκλωσης. Επιπλέον, η μονάδα

ορθές πρακτικές και μεθόδους κατά την επεξεργασία

 

πραγματοποίησε αρκετές επισκέψεις κατά την διάρκεια

επεξεργασίας και παρατηρήθηκε ότι τηρούνται όλες 

έκδοση των απαραίτητων παραστατικών. 
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ανεξέλεγκτη διάθεση, 

σύγκριση του αριθμού των 

τα ΣΣΕΔ. Συν τοις 

υπάρχει καν άδεια από 

φαινόμενα είναι πολύ 

αφού έχει ολοκληρωθεί 

περισσότερα θετικά 

επιφέρει η πρόληψη, 

σύμβαση με ΣΣΕΔ για την 

θέσπιση αυστηρότερων 

επιβράβευση όσων 

το φαινόμενο της 

επεξεργασίας είναι η διαδικασία 

περίπτωση που μπορεί να 

μέτρα προκειμένου να 

των ΑΕΚΚ. Τέτοια 

φορτίου αποβλήτων, η 

απαραίτητης άδειας συλλογής 

μεταφορά και τα ποσοτικά 

μονάδα ελέγχεται αν 

επεξεργασία και 

διάρκεια του έτους 

όλες οι παραπάνω 
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8. Προγραμματισμός

 

Οι προγραμματιζόμενες

εκθέσεις, διαφήμιση σε επαγγελματικά

μέσων κοινωνικής δικτύωσης

ενημέρωση με δημόσιους

έργων) κ.α. 

 

Οι εκθέσεις που 

Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής

α) 3
η
 Έκθεση VERDETEC

συμμετοχής: 2.100 ευρώ) 

β) ΟΙΚΟΔΟΜΗ EXPO

υλικά και το design(Οκτώβριος

γ) DOMOTEC&BUILDINGGREEN

 

Η διαφημιστική καμπάνια

που αφορούν την εναλλακτική

τα δομικά υλικά και τα τεχνικά

σταδιακά και περιλαμβάνει

α) Εργοληπτικό Βήμα

(κόστος διαφήμισης: 250 ευρώ

β) ECOTECΣεπτεμβρίου

γ) Εργοληπτικό Βήμα

(κόστος διαφήμισης: 250 ε

δ) Εργοληπτικό Βήμα

2020)(κόστος διαφήμισης: 

ε) Εργοταξιακά Νέα 

 

Παράλληλα, εντείνεται

δικτύωσης και την δημιουργία

διαφήμιση με ενοικίαση χώρου

ευρώ ανά εβδομαδιαία εκστρατεία
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Προγραμματισμός Δράσεων Επόμενου Έτους 

προγραμματιζόμενες δράσεις για το 2019, περιλαμβάνουν συμμετοχή

σε επαγγελματικά-κλαδικά περιοδικά, προώθηση

δικτύωσης, έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων

δημόσιους φορείς και ιδιωτικές εταιρείες (εργολήπτες

που προγραμματίζει να συμμετάσχει ενεργά

Αττικής ΑΕ είναι: 

VERDETEC 2019 (15-17 Φεβρουαρίου 2019)(

 

EXPO 2019, Έκθεση για την οικοδομή, τις κατασκευ

Οκτώβριος 2019)(κόστος συμμετοχής: 2.500 ευρώ

BUILDINGGREEN 2020 (κόστος συμμετοχής: 1800 

διαφημιστική καμπάνια του ΣΣΕΔ περιλαμβάνει διαφήμιση

εναλλακτική διαχείριση, την ανακύκλωση, την πράσινη

τα τεχνικά έργα. Η διαφήμιση σε περιοδικά θα πραγματοποιείται

περιλαμβάνει τα εξής περιοδικά: 

Βήμα, περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου

: 250 ευρώ) 

Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2019 (κόστος διαφήμισης: 440 

Βήμα, περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου

0 ευρώ) 

Εργοληπτικό Βήμα, περιοδικό της ΠΕΣΕΔΕ Ιανουαρίου

διαφήμισης: 250 ευρώ) 

Νέα Μαΐου-Ιουνίου 2020 (κόστος διαφήμισης: 42

εντείνεται η προώθηση με την χρήση μέσων

δημιουργία εβδομαδιαίας καμπάνιας, αλλά και

ενοικίαση χώρου σε site με μεγάλη επισκεψιμότητα

εβδομαδιαία εκστρατεία. 
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περιλαμβάνουν συμμετοχή σε 

προώθηση με χρήση 

φυλλαδίων, συνάντηση-

εργολήπτες δημόσιων 

ενεργά το ΣΣΕΔ 

Φεβρουαρίου 2019)(κόστος 

κατασκευές, τα 

ευρώ) 

συμμετοχής: 1800 ευρώ) 

διαφήμιση σε περιοδικά 

πράσινη οικονομία, 

θα πραγματοποιείται 

Φεβρουαρίου 2019 

διαφήμισης: 440 ευρώ)  

Δεκεμβρίου 2019 

Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 

420 ευρώ) 

μέσων κοινωνικής 

αλλά και η μόνιμη 

επισκεψιμότητα. Κόστος: 100 
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Επίσης, έχει προγραμματιστεί

τμχ):  

  - για το ευρύ κοινό

ΑΕΚΚ και  

  - για πιο εξειδικευμένο

ακολουθείται για την

προϊόν, σε πέντε μόλις

  Συνολικό Κόστος

 

Τέλος, το ΣΣΕΔ ενημερώνει

πράσινα σημεία που αφορούν

αναλυτική ενημέρωση σε

οργάνωσης, τους κανόνες λειτουργίας

την λειτουργία του. Στόχος

προβλήματα ανεξέλεγκτης

διαχείρισης αποβλήτων από

 

Επιπλέον, διερευνάται

α) η έκδοση αφισών ευαισθητοποίησης

β) η συνεργασία με ενημερωτικά

ανακύκλωση των ΑΕΚΚ

γ) Ημερίδα ενημέρωσης

πηγή και οικονομικά οφέλη

τομέα όπως πολιτικοί 

χωματουργοί, αλλά και Δήμους

πραγματοποιηθεί τέλη 2019 

εκδήλωσης ανέρχεται σε περίπου

 

Τέλος, θα συνεχιστούν

ΣΣΕΔ είναι τα πλέον ικανά

και εξοπλισμού στην αποκατάσταση

τρόπο θα δοθεί μια λύση

επεξεργασία των ΑΕΚΚ, τα
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προγραμματιστεί η έκδοση δύο ενημερωτικών εντύπων

οινό, το οποίο αναφέρεται στην φύση και την

εξειδικευμένο κοινό, το οποίο αναλύει την διαδικασία

ακολουθείται για την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ από την πηγή

πέντε μόλις βήματα. 

Κόστος: 600 €. 

ενημερώνει τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής, σχετικά

που αφορούν τα ΑΕΚΚ. Μέχρι στιγμής παρείχε

σε δύο Δήμους, όσον αφορά την έκταση

κανόνες λειτουργίας και τους κανόνες ασφάλειας που

Στόχος αυτής της ενημέρωσης είναι να αντιμετωπ

ανεξέλεγκτης διάθεσης, οπτικής ρύπανσης και αύξησης

από τους ΟΤΑ. 

διερευνάται η πραγματοποίηση δράσεων όπως: 

αφισών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης κοινού. 

συνεργασία με ενημερωτικά site για την φιλοξενία άρθρων σχετικά

των ΑΕΚΚ,  

ενημέρωσης για την ορθή πρακτική διαχείρισης (

οφέλη»), σε σημαντική μερίδα που δραστηριοποιείται

πολιτικοί μηχανικοί, τεχνικές και κατασκευαστικές

και Δήμους, Υπηρεσίες Δόμησης κ.α.. Η ημερίδα 

τέλη 2019 – αρχές 2020.. Το κόστος διοργάνωσης

ανέρχεται σε περίπου 2.500 €. 

συνεχιστούν πιέσεις προς τους αρμόδιους φορείς, θεωρώντας

πλέον ικανά από άποψη τεχνογνωσίας, εξειδικευμένου

στην αποκατάσταση λατομικών χώρων. Επίσης, κατ

λύση για την διάθεση των ανακυκλωμένων υλικών

ΑΕΚΚ, τα οποία δεν τυγχάνουν ανάλογης ζήτησης σε
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ενημερωτικών εντύπων (3.000 

και την μορφή των 

την διαδικασία που 

πηγή ως το τελικό 

Αττικής, σχετικά με τα 

παρείχε εκτενής και 

έκταση, τον τρόπο 

ασφάλειας που απαιτείται για 

αντιμετωπιστούν τα 

αύξησης του κόστους 

κοινού.  

άρθρων σχετικά με την 

διαχείρισης («διαλογή στην 

δραστηριοποιείται στον 

κατασκευαστικές εταιρείες, 

ημερίδα σχεδιάζεται να 

διοργάνωσης μιας τέτοιας 

φορείς θεωρώντας ότι τα 

εξειδικευμένου προσωπικού 

Επίσης, κατ’ αυτόν τον 

υλικών από την 

ζήτησης σε σχέση με τα 
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αδρανή υλικά. Καταλήγοντας

ρύπανση και την αισθητική

και παρατημένα λατομεία όλα

οι κάτοικοι της εκάστοτε

δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ

επιβαρύνει την αισθητική της
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Καταλήγοντας, με αυτήν την πρακτική θα δοθεί ένα τέλος

αισθητική υποβάθμιση τοπίων που έχουν δημιουργήσει

λατομεία όλα αυτά τα χρόνια, με ένα κόστος που μονίμως

εκάστοτε περιοχής. Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική

ΧΥΤΥ) θα αναβάλει την αποκατάσταση του χώρου

αισθητική της περιοχής με νέα χρήση μεγάλης διάρκειας
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ένα τέλος στην οπτική 

δημιουργήσει τα ανενεργά 

μονίμως πλήρωναν 

αλλακτική λύση (π.χ. η 

του χώρου και θα 

διάρκειας.  
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9. Καταγγελίες από Τρίτους

 

Κατά την διάρκεια του

θέματα ανακύκλωσης των

ανακύκλωσης και η επίτευξη

οδηγήσει το ΣΣΕΔ στην

περιοχή δραστηριότητάς του

 

 

 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ

πό Τρίτους στο Σύστημα 

διάρκεια του 2018, το ΣΣΕΔ δεν έλαβε κάποια καταγγελία

ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ. Τουναντίον, η ανάγκη εφαρμογής

επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί για το

στην ανάδειξη των προβλημάτων που παρουσιάζονται

του και ιδιαίτερα στην περιοχή που εδρεύει (Κεφάλαιο
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καταγγελία σχετικά με 

ανάγκη εφαρμογής της 

για το 2020, έχουν 

σιάζονται στην 

(Κεφάλαιο 12).  
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10.Παρατηρήσεις-Προβλήματα

 

Τα συμπεράσματα που

κατηγοριοποιηθούν σε αυτά

εφαρμογής του πλαισίου διαχείρισης

προϊόντων.  

 

 

1) Φαινόμενα Μερικής Διαχείρισης

 

Περιγραφή κατάστασης

 

Στο τέλος ενός έργου

ΣΣΕΔ με ακριβείς πληροφορίες

άδειες), τους άμεσα συμβαλλόμε

μονάδα επεξεργασίας) και

μεταφοράς, αριθ. κυκλοφορίας

καλείται για να κλείσει το

την εν λόγω Βεβαίωση και

(ΣΔΑ). Το ΣΔΑ είναι έγγραφο

οποίο γίνεται μια εκτίμηση

παραχθούν και θα οδηγηθούν

απαραίτητη η κατάθεση του

Δόμησης λοιπόν, έχοντας στα

ελέγχει εκτός των άλλων και

ΣΔΑ.  

Σε αυτό το σημείο επικρατούν

α) ο ελεγκτής δόμησης

παραλαμβάνει την βεβαίωση

β) ο ελεγκτής δόμησης

είναι εντός επιτρεπτής διαφοράς

περίπτωση που φαίνεται να

έλεγχος αν οι ποσότητες που
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Προβλήματα-Προτάσεις 

συμπεράσματα που εξάγονται από την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ

σε αυτά που αφορούν νομικά και θεσμικά ζητήματα

πλαισίου διαχείρισης και σε θέματα αξιοποίησης των

ς Διαχείρισης - Έλεγχος από τις Υπηρεσίες Δόμησης

κατάστασης: 

έργου, εκδίδεται μια Βεβαίωση Ανακύκλωσης από

πληροφορίες για τα στοιχεία του έργου (διεύθυνση

άμεσα συμβαλλόμενους (παραγωγός, συλλέκτης-μεταφορέας

επεξεργασίας) και τα στοιχεία των αποβλήτων (ποσότητες

κυκλοφορίας οχήματος, κωδικός ΕΚΑ κτλ.). Ο Ελεγκτής

κλείσει το έργο (δηλαδή να το θεωρήσει τελειωμένο),

Βεβαίωση και να τη συγκρίνει με το Σχέδιο Διαχείρισης

είναι έγγραφο που κατατίθεται πριν δοθεί η άδεια δόμησης

εκτίμηση από τον μηχανικό για τις ποσότητες των ΑΕΚΚ

οδηγηθούν προς ανακύκλωση. Για να δοθεί άδεια δόμησης

κατάθεση του ΣΔΑ στην αρμόδια υπηρεσία δόμησης

έχοντας στα χέρια του το ΣΔΑ και την Βεβαίωση Ανακύκλωσ

άλλων και αν παραδόθηκαν οι ποσότητες που αναφέρονται

σημείο επικρατούν δύο σενάρια: 

ελεγκτής δόμησης δεν συγκρίνει τα δύο έγγραφα

βεβαίωση και προχωράει στο κλείσιμο του έργου.  

δόμησης συγκρίνει τα δύο έγγραφα, παρατηρεί ότι

επιτρεπτής διαφοράς και προχωράει στο κλείσιμο του έργου

φαίνεται να ακολουθούνται τα δέοντα, λείπει ένας βασικός

τητες που αναφέρονται αντιστοιχούν στο μέγεθος του
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ΑΕΚΚ μπορούν να 

ζητήματα, σε θέματα 

αξιοποίησης των παραγόμενων 

Υπηρεσίες Δόμησης 

Ανακύκλωσης από το εκάστοτε 

διεύθυνση και σχετικές 

μεταφορέας και 

ποσότητες, ημ/νία 

Ελεγκτής Δόμησης 

τελειωμένο), να παραλάβει 

Διαχείρισης Αποβλήτων 

άδεια δόμησης και στο 

των ΑΕΚΚ που θα 

άδεια δόμησης, είναι 

δόμησης. Ο Ελεγκτής 

Βεβαίωση Ανακύκλωσης, 

που αναφέρονται στο 

έγγραφα, παρά μόνο 

 

παρατηρεί ότι οι ποσότητες 

έργου. Σε αυτή την 

βασικός έλεγχος, ο 

μέγεθος του έργου που 
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πραγματοποιείται. Για παράδειγμα

τόνους ΑΕΚΚ. 

 

Πρόταση: 

Συνεχής ενημέρωση στους

την πραγματική ποσότητα των

 

Αιτιολόγηση: 

 

Για την αντιμετώπιση

πραγματοποιήσει ένα σεμινάριο

κατανόηση του πλαισίου διαχείρισης

στάδιο της διαδικασίας, αλλά

Ωστόσο, είναι απαραίτητο

και από τους αρμόδιους δημόσιους

δοθεί επίσημα ο τρόπος διεκπεραίωσης

αρμοδιότητα αφορά κυρίως

κλαδικών τους ενώσεων.  

Τον ίδιο βαθμό ενημέρωσης

οποίες γίνεται και το κλείσιμο

μπορούν να κρίνουν αν ορθώς

 

 

2) Φαινόμενα Ανεξέλεγκτης

 

Περιγραφή κατάστασης

 

Είναι γνωστό, ότι ανεξέλεγκτες

ευρύτερη περιοχή που δραστηριοποιείται

χωρίς την απαιτούμενη άδεια

αμφιβόλου προελεύσεως και

περιοχών μετατρέπονται σε

Παράλληλα, ελαιώνες και

φορτίων χωρίς τη συγκατάθεση
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Για παράδειγμα, κατεδάφιση διώροφου κτιρίου 80 

ενημέρωση στους ελεγκτές δόμησης και κυρίως ενδελεχής

ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων. 

 

αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος, το ΣΣΕΔ έχει

σεμινάριο για μηχανικούς και ελεγκτές δόμησης

πλαισίου διαχείρισης, τις υποχρεώσεις που προβλέπονται

διαδικασίας, αλλά και τις αρμοδιότητες του κάθε εμπλεκόμενου

απαραίτητο να γίνουν οργανωμένες προσπάθειες

αρμόδιους δημόσιους φορείς για να περιοριστεί το πρόβλημα

τρόπος διεκπεραίωσης της διαδικασίας. Επειδή η 

κυρίως μηχανικούς, η ενημέρωση γίνεται εφικτή και

 

ενημέρωσης πρέπει να έχουν και οι υπηρεσίες δόμησης

κλείσιμο του έργου. Σε κάθε περίπτωση, είναι

αν ορθώς ο ελεγκτής δόμησης προχωράει σε κλείσιμο

Ανεξέλεγκτης Δραστηριότητας & Ανεξέλεγκτης Διάθεση

κατάστασης: 

ότι ανεξέλεγκτες ποσότητες αποβλήτων διακινούνται

που δραστηριοποιείται το σύστημα. Συλλέκτες-μεταφορείς

απαιτούμενη άδεια στην κατοχή τους απορρίπτουν εκατοντάδες

προελεύσεως και φύσεως. Ολόκληροι δρόμοι παραπλήσια

μετατρέπονται σε μπαζότοπους, καλύπτοντας τον υδραγωγό

ελαιώνες και απομονωμένα χωράφια και οικόπεδα γίνονται

συγκατάθεση του ιδιοκτήτη τους.  
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κτιρίου 80 τμ, με 30 

ενδελεχής έλεγχος για 

ΣΣΕΔ έχει σκοπό να 

δόμησης με στόχο την 

προβλέπονται για κάθε 

εμπλεκόμενου.  

προσπάθειες ενημέρωσης 

το πρόβλημα και να 

Επειδή η συγκεκριμένη 

εφικτή και μέσω των 

υπηρεσίες δόμησης, στις 

είναι οι μόνες που 

κλείσιμο του έργου. 

Διάθεσης 

διακινούνται στην 

μεταφορείς με ή 

εκατοντάδες φορτία 

παραπλήσια βιομηχανικών 

υδραγωγό όμβριων. 

οικόπεδα γίνονται δέκτες 
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Αφετέρου, αυτοσχέδιες

λειτουργούν σε όλη την

ανακλημένες άδειες που παρανομούν

λειτουργία τους, συνεχίζουν

την παράνομη δραστηριότητά

μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ

ακόμη και επικίνδυνα και δεν

σε αυτοσχέδιους χώρους ταφής

οι παραπάνω προσφέρουν

την βιωσιμότητα των νόμιμων

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω

1) αισχροκέρδεια από

έργων, 

2) αθέμιτο ανταγωνισμό

νομοθεσία, 

3) προβλήματα βιωσιμότητας

4) παραμένουν και επιδεινώνονται

διάθεσης, 

4) τα ΣΣΕΔ διαχειρίζονται

5) στην ουσία μειών

εγχειρήματος διαχείρισης των

 

Πρόταση: 

Ελεγκτικός μηχανισμός

 

Αιτιολόγηση: 

 

Για την εφαρμογή 

ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί

της όλης δραστηριότητας

ανεξέλεγκτης διάθεσης, με

σύγκριση του αριθμού των

έργων με τα ΣΣΕΔ. Με αυτόν

το που γίνεται το έργο και

ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΣΕΔ 2018 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΕΚΣΚΑΦΩΝ  ΚΑΙ  ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ  ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ  ΑΕΚΚ  ΑΤΤΙΚΗΣ

αυτοσχέδιες και μη αδειοδοτημένες μονάδες 

όλη την Περιφέρεια Αττικής. Συν τοις άλλοις

που παρανομούν επί σειρά ετών, όχι μόνο δεν σταματάνε

συνεχίζουν ανενόχλητα και με μεγαλύτερη ένταση και

δραστηριότητά τους. Αξίζει επίσης να σημειωθεί, ότι

επεξεργασίας ΑΕΚΚ συμβεβλημένες ή μη με ΣΣΕΔ που δέχονται

και δεν τα οδηγούν προς επεξεργασία. Αντιθέτως

χώρους ταφής που έχουν δημιουργήσει εντός του χώρου

προσφέρουν υπηρεσίες με μη ανταγωνιστικές τιμές και

νόμιμων και εγκεκριμένων αντίστοιχων. 

των παραπάνω, έχουμε: 

αισχροκέρδεια από πλευράς μονάδων επεξεργασίας προς τους

ανταγωνισμό προς τους υπόλοιπους που θέλουν να

βιωσιμότητας της επιχείρησης από τους νόμιμα λειτουργούντες

και επιδεινώνονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις

διαχειρίζονται μειωμένες ποσότητες και  

ουσία μειώνεται δραματικά η αποτελεσματικότητα

διαχείρισης των ΑΕΚΚ. 

μηχανισμός – Σύστημα επιβράβευσης 

εφαρμογή ή μη των διαδικασιών διαχείρισης των 

μπορεί να δώσει λύση στην παρακολούθηση και

δραστηριότητας. Στις αρμοδιότητές του θα επαφίεται ο εντοπισμός

διάθεσης, με σχετικά απλούς ελέγχους όπως για παράδειγμα

αριθμού των πολεοδομικών αδειών και του αριθμού των

Με αυτόν τον τρόπο θα εντοπίζονται εύκολα οι παρανομούντες

έργο και οι πιθανές τοποθεσίες ανεξέλεγκτης διάθεσης
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μονάδες ανακύκλωσης 

άλλοις, μονάδες με 

δεν σταματάνε την 

ένταση και συχνότητα 

σημειωθεί, ότι υπάρχουν 

δέχονται απόβλητα 

Αντιθέτως, τα οδηγούν 

του χώρου τους. Όλοι 

τιμές και δυσχεραίνουν 

προς τους ανάδοχους 

θέλουν να τηρούν την 

νόμιμα λειτουργούντες, 

επιπτώσεις ανεξέλεγκτης 

ελεσματικότητα του όλου 

των ΑΕΚΚ, ένας 

παρακολούθηση και τον έλεγχο 

επαφίεται ο εντοπισμός της 

παράδειγμα είναι η 

αριθμού των συμβάσεων 

οι παρανομούντες, 

ανεξέλεγκτης διάθεσης. Ενώ με 
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περαιτέρω στελέχωση του

εξοπλισμό, θα μπορεί να

οικοδομικής δραστηριότητας

εισηγήσεις του ελεγκτικού

αρχές με σκοπό την επιβ

δραστηριότητά του (π.χ

παράγοντας για την ίδρυση

παρούσα οικονομική κατάσταση

πολεοδομίες έχουν την δυνατότητα

αποτελέσματα ένας τέτοιος

συμπέρασμα ότι οι πολεοδομίες

είναι οι πλέον κατάλληλες για

Το σύστημα επιβράβευσης

αποτελεσματικότερος τρόπος

από όλους τους συμμετέχοντες

εφαρμοστεί στην πράξη

διαφορετικά από την επιβολή

καλή συμπεριφορά, δίνοντας

ανακύκλωσης, φοροελαφρύνσεις

Η εν λόγω διαδικασί

δεδομένων στην οποία θα καταχωρούνται

Οι αγοραστές αυτοί ανάλογα

θα λαμβάνουν είτε επιδότηση

καλύτερα φορολογικές ελαφρύνσεις

Η διαδικασία αυτή

ανακύκλωση. Δηλαδή, όσοι

προβλεπόμενα όσον αφορά

αυτοί αντίστοιχα προνόμια

κάνουν μερική εφαρμογή των

πολλοί πράττουν τα δέοντα

συνδυασμός των εργασιών

μηχανισμό μπορεί να δώσει

Τα οφέλη που μπορεί

επιβράβευσης είναι πολλά
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στελέχωση του μηχανισμού με εξειδικευμένο προσωπικό και

μπορεί να είναι δυνατό να γίνει εντοπισμός της

δραστηριότητας, στην οποία η ανεξέλεγκτη διάθεση είναι

ελεγκτικού μηχανισμού να λαμβάνονται υπόψη από

την επιβολή προστίμου ή κυρώσεων όσον 

π.χ. ανάκληση άδειας). Ο μεγαλύτερος 

ίδρυση τέτοιου οργανισμού είναι το κόστος, το

κατάσταση είναι δύσκολο να παρακαμφθεί

την δυνατότητα και όλα τα απαραίτητα δεδομένα

τέτοιος ελεγκτικός μηχανισμός, γεγονός που

πολεοδομίες με αύξηση των αρμοδιοτήτων και της

κατάλληλες για την επιτέλεση αυτού του έργου. 

επιβράβευσης από την άλλη, είναι ο καλύτερος

τρόπος για να υιοθετηθεί η ιδέα της ανακύκλωσης

συμμετέχοντες στην κατασκευαστική δραστηριότητα

ράξη η νομοθεσία. Είναι μια διαδικασία που

επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες, καθώς επιβραβεύει

δίνοντας οικονομικά κίνητρα (εκπτώσεις στα

φοροελαφρύνσεις κ.α.).  

διαδικασία μπορεί να λειτουργήσει με τη δημιουργία

οποία θα καταχωρούνται όλοι οι αγοραστές ανακυκλωμένων

ανάλογα και με την χρήση ανακυκλωμένων υλικών

επιδότηση σε αγορές υλικών πρώτης διαλογής

φορολογικές ελαφρύνσεις.  

αυτή μπορεί να επεκταθεί και σε αυτούς

Δηλαδή, όσοι ακολουθούν τους κανονισμούς και

αφορά στο πλαίσιο διαχείρισης των ΑΕΚΚ, να λαμβάν

προνόμια. Σε αυτό το σημείο όμως, χρειάζεται προσοχή

εφαρμογή των προβλεπόμενων. Καθώς, όπως αναφέρθηκε

τα δέοντα επιλεκτικά και όπου μπορούν παρανομούν

εργασιών ενός συστήματος επιβράβευσης με έναν

δώσει τη λύση.  

μπορεί να προσφέρει ένα καλά οργανωμένο και δίκαιο

πολλά. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα οικονομικά αυτά
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προσωπικό και κατάλληλο 

εντοπισμός της παράνομης 

είναι δεδομένη. Οι 

υπόψη από τις αρμόδιες 

όσον αφορά στην 

μεγαλύτερος περιοριστικός 

κόστος, το οποίο στην 

παρακαμφθεί. Ωστόσο, οι 

δεδομένα για να έχει 

γεγονός που οδηγεί στο 

και της ευθύνης τους 

ο καλύτερος και 

ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ 

δραστηριότητα και να 

διαδικασία που λειτουργεί 

καθώς επιβραβεύει την 

εκπτώσεις στα προϊόντα 

δημιουργία μιας βάσης 

ανακυκλωμένων υλικών. 

υλικών που κάνουν, 

διαλογής, είτε ακόμα 

αυτούς που κάνουν 

κανονισμούς και τηρούντα 

να λαμβάνουν και 

χρειάζεται προσοχή σε όσους 

αναφέρθηκε παραπάνω 

μπορούν παρανομούν. Ο 

με έναν ελεγκτικό 

και δίκαιο σύστημα 

οικονομικά αυτά προνόμια 
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λειτουργώντας σαν όχημα

περαιτέρω τους άμεσα ενδιαφερόμενους

και σχεδόν αυτομάτως θα περιορίσει

που θα επιφέρει εξοικονόμηση

των μονάδων επεξεργασίας

επέκταση θα προσελκύσει

κάποιο ΣΣΕΔ, να ακολουθήσουν

και στο πρόβλημα της γεωγραφικής

 

 

3) Καθιέρωση χώρων διάθεσης

 

Περιγραφή κατάστασης

 

Έλλειψη κανονισμών

ανενεργών και εγκαταλελειμμένων

Ο.Τ.Α. και στα Ν.Π.Δ.Δ. της

ρύπανση και την αισθητική

σταματάει μαζί με την παύση

επιδεινώνεται και υφίσταται

ανεξέλεγκτης διάθεσης ΑΕΚΚ

Φόβοι εκφράζονται και σε

χώρων με την δημιουργία

οπτική όχληση, αλλά την ενισχύει

Έλλειψη νόμιμων 

επεξεργασία των ΑΕΚΚ

κάποιος νόμιμος χώρος διάθεσης

μπορούν να διατεθούν τα

ακολουθούνταν μέχρι σήμερα

καθώς αυξάνεται το κόστος

ασφυξία. Συνεπώς, η επιλογή

οικονομικά ασύμφορη για

ανακύκλωσης ΑΕΚΚ. Θα
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όχημα υιοθέτησης της ιδέας της ανακύκλωσης

άμεσα ενδιαφερόμενους στην εφαρμογή της νομοθεσίας

αυτομάτως θα περιορίσει το κυνήγι για τον εντοπισμό παραβάσεων

εξοικονόμηση πόρων. Θα δώσει λύση στα θέματα

επεξεργασίας, αλλά και μια ανάσα στον κατασκευαστικό

προσελκύσει τις περιφέρειες, στις οποίες δεν έχει δραστηριοποιηθεί

ακολουθήσουν το παράδειγμα των άλλων. Δηλαδή, θα

της γεωγραφικής κάλυψης όλης της επικράτειας της χώρας

χώρων διάθεσης-Αποκατάσταση λατομείων 

κατάστασης: 

κανονισμών και οδηγιών-πλαισίων για την αποκατάσταση

εγκαταλελειμμένων λατομείων που ανήκουν στο Δημόσιο

Δ. της επικράτειας. Το πρόβλημα έγκειται αρχικά

αισθητική υποβάθμιση της εκάστοτε περιοχής, 

την παύση λειτουργίας του λατομείου. Ωστόσο, 

υφίσταται περαιτέρω περιβαλλοντική υποβάθμιση

ΑΕΚΚ, οικιακών απορριμμάτων και κάθε λογής

και σε επίπεδα τοπικής κοινωνίας για εκμετάλλευση

δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ, γεγονός που δεν παρατείνει

την ενισχύει και με άλλες.  

νόμιμων χώρων απόθεσης των αδρανών υλικών

ΑΕΚΚ και της περίσσειας εκσκαφών. Ως τώρα

χώρος διάθεσης των εν λόγω υλικών. Ο μόνος χώρος

διατεθούν τα παραπάνω απόβλητα είναι τα ΧΥΤΑ, πρακτική

μέχρι σήμερα από τους ΟΤΑ. Ωστόσο, είναι η πιο επιζήμια

κόστος απόθεσης σε υψηλά επίπεδα, προκαλώντας

επιλογή της διάθεσης των ΑΕΚΚ στα ΧΥΤΑ είναι

ασύμφορη για όποιον την επιλέξει, είτε είναι ΟΤΑ είτε

Θα πρέπει να προστεθεί ότι ούτε για τον
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ανακύκλωσης, θα ωθήσουν 

νομοθεσίας. Παράλληλα 

εντοπισμό παραβάσεων, κάτι 

θέματα βιωσιμότητας 

κατασκευαστικό τομέα. Κατ’ 

έχει δραστηριοποιηθεί 

Δηλαδή, θα δώσει λύση 

επικράτειας της χώρας.  

την αποκατάσταση 

στο Δημόσιο, στους 

αρχικά στην οπτική 

περιοχής, η οποία δεν 

Ωστόσο, το φαινόμενο 

υποβάθμιση λόγω 

κάθε λογής αποβλήτων. 

εκμετάλλευση τέτοιων 

παρατείνει μόνο την 

υλικών από την 

τώρα, δεν υπάρχει 

χώρος που νόμιμα 

ΧΥΤΑ, πρακτική που 

πιο επιζήμια λύση 

προκαλώντας οικονομική 

ΧΥΤΑ είναι επιζήμια και 

είτε είναι μονάδα 

τον ΧΥΤΑ είναι 
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λειτουργική και συμφέρουσα

μεγάλου όγκου αποβλήτων

 

Πρόταση: 

Καθιέρωση των λατομείων

των αδρανών υλικών και αποκατάσταση

 

Αιτιολόγηση: 

 

Η αποκλειστική ανάθεση

ΑΕΚΚ είναι μια σημαντικά

υπάρχουσες δομές, συνδυάζοντας

την Ανακύκλωση, την Αξιοποίηση

γίνεται με Αξιοποίηση 

Ανακύκλωση στις μονάδες

εκσκαφών της κατασκευαστικής

εμπειρία των μονάδων επεξεργασίας

και ο υπάρχον εξοπλισμός

και είναι αυτή ακριβώς η υποδομή

των ΣΣΕΔ.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο

από την επεξεργασία των

αόριστον και θα δοθεί ένα τέλος

τοπίων που έχουν δημιουργήσει

χρόνια. Ένα κόστος που 

Οποιαδήποτε άλλη εναλλακτική

αναβάλει την αποκατάσταση

περιοχής με νέα χρήση μεγάλης

περισσότερο την εκάστοτε

αποβλήτων) και δυσχεραίνει
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συμφέρουσα λύση , καθώς μειώνει τον χρόνο ζωής του

αποβλήτων. 

λατομείων ως των πλέον κατάλληλων χώρων

υλικών και αποκατάσταση λατομείων μέσω ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ

 

ανάθεση της αποκατάστασης στα συστήματα διαχείρισης

σημαντικά προσοδοφόρα λύση καθώς εκμεταλλεύεται

συνδυάζοντας απόλυτα τρεις βασικές περιβαλλοντικές

την Αξιοποίηση και την Αποκατάσταση. Η Αποκατάσταση

 των αδρανών καταλοίπων, που προκύπτουν

μονάδες επεξεργασίας των ΑΕΚΚ καθώς και από

κατασκευαστικής δραστηριότητας. Η ικανότητα και η

μονάδων επεξεργασίας, η τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο

εξοπλισμός είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να ληφθούν

ακριβώς η υποδομή που λειτούργησε ως κριτήριο για την

τρόπο θα δοθεί μια λύση για την διάθεση των αδρανών

ων ΑΕΚΚ, τα οποία προς το παρόν αποθηκεύονται

δοθεί ένα τέλος στην οπτική ρύπανση και την αισθητική

δημιουργήσει τα ανενεργά και παρατημένα λατομεία

που μονίμως πλήρωναν οι κάτοικοι της εκάστοτε

εναλλακτική λύση (π.χ. η δημιουργία ΧΥΤΑ ή

αποκατάσταση του χώρου και θα επιβαρύνει την αισθητική

χρήση μεγάλης διάρκειας. Ενώ, η όποια καθυστέρηση

εκάστοτε περιοχή (ανεξέλεγκτη απόρριψη όλων

δυσχεραίνει την αποκατάσταση, όταν έρθει η ώρα της.
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ζωής του με την εισροή 

χώρων για διάθεση 

ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

συστήματα διαχείρισης των 

εκμεταλλεύεται τις 

περιβαλλοντικές έννοιες: 

Αποκατάσταση θα 

προκύπτουν από την 

από την περίσσεια 

και η μακρόχρονη 

εξειδικευμένο προσωπικό 

να ληφθούν υπόψη 

για την δημιουργία 

των αδρανών υλικών 

αποθηκεύονται επ’ 

αισθητική υποβάθμιση 

λατομεία όλα αυτά τα 

εκάστοτε περιοχής. 

ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ) θα 

την αισθητική της 

καθυστέρηση ζημιώνει 

όλων των ειδών 

της. 
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4) Προτυποποίηση προϊόντων

 

Περιγραφή κατάστασης

 

Έλλειψη προδιαγραφών

προϊόντα ανακύκλωσης. 

ποιοτικά χαρακτηριστικά

τοιουτοτρόπως να εξασφαλίζει

Η έλλειψη αυτή, η προέλευση

ανακύκλωσης οδηγεί σε δικαιολογημένη

στην καταλληλότητα του

καθώς λόγω χαμηλότερης

κρίνεται ακατάλληλο και

δημιουργείται μια συγκεχυμένη

πλήρη ή έστω την μερική αξιοποίηση

Εδώ, υπεισέρχονται

αξιοποίηση αυτών των προϊόντων

δομικών υλικών, δεν θεωρήθηκε

την αξιοποίησή τους προωθώντας

του Νόμου και η προώθηση

τους έχει προκαλέσει συσσώρευση

Η οικονομική κρίση των

κατασκευαστικό τομέα σε σ

έχει ως αποτέλεσμα οι μονάδες

χειρότερα να αποθηκεύουν

τον άλλον τρόπο φτάνουν σε

βιωσιμότητα της εκάστοτε μονάδος

 

Πρόταση: 

Προτυποποίηση των

των προδιαγραφών και των
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προϊόντων ανακύκλωσης 

κατάστασης: 

προδιαγραφών και ποιοτικών κριτηρίων στα

. Δεν υπάρχει δηλαδή οδηγία-πλαίσιο που

χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγόμενων προϊόντων

εξασφαλίζει την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση και αξιοποίησή

η προέλευση και η συχνή ανομοιογένεια των

οδηγεί σε δικαιολογημένη καχυποψία απέναντι στην αξιοπιστία

του προϊόντος. Ωστόσο, έχει και αντιφατικά αποτελέσματα

χαμηλότερης τιμής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έργα

ακατάλληλο και αυτομάτως θέτει ζητήματα ασφάλειας. 

συγκεχυμένη και ετερόκλητη αγορά, η οποία δεν εξασφαλίζει

μερική αξιοποίηση των παραγόμενων προϊόντων. 

υπεισέρχονται και τα προβλήματα που έχουν να κάνουν

των προϊόντων. Για τον λόγο ότι προϋπάρχει η αγορά

θεωρήθηκε αναγκαίο από τις αρμόδιες αρχές να εξασφαλίσουν

προωθώντας το στην αγορά με δυναμικό τρόπο

προώθηση των οικοδομικών αποβλήτων σε επιχειρήσεις

προκαλέσει συσσώρευση μεγάλου όγκου αποβλήτων προς τελική

των τελευταίων ετών και η μειωμένη δραστηριότητα

τομέα σε συνδυασμό με την έλλειψη προδιαγραφών των

οι μονάδες να αποθηκεύουν τα προϊόντα τους συνεχώς

αποθηκεύουν τα ανεπεξέργαστα ΑΕΚΚ επ’ αόριστον. Με

φτάνουν σε κορεσμό οι αποθηκευτικοί χώροι και μπαίνει

εκάστοτε μονάδος.  

ροτυποποίηση των παραγόμενων προϊόντων ανακύκλωσης

και των ποιοτικών κριτηρίων. 
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στα παραγόμενα 

που να ορίζει τα 

παραγόμενων προϊόντων και 

και αξιοποίησή τους. 

ανομοιογένεια των προϊόντων 

στην αξιοπιστία και 

αντιφατικά αποτελέσματα 

σε έργα στα οποία 

ασφάλειας. Ως συνέπεια, 

δεν εξασφαλίζει την 

να κάνουν με την 

προϋπάρχει η αγορά και χρήση 

αρχές να εξασφαλίσουν 

τρόπο. Η εφαρμογή 

επιχειρήσεις διαχείρισής 

προς τελική διάθεση. 

δραστηριότητα στον 

προδιαγραφών των προϊόντων 

τους συνεχώς ή ακόμα 

αόριστον Με τον έναν ή με 

και μπαίνει σε κρίση η 

ανακύκλωσης με καθορισμό 
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Αιτιολόγηση: 

 

Θα πρέπει να βρεθούν

προωθείται στην αγορά ώστε

να αποκτήσουν ακόμα και

Όπως συμβαίνει ήδη σε 

μπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν

από διαδικασίες ανακύκλωσης

στο διαδίκτυο ή καταλόγους

υπάρξει μια συνεργασία της

ενημέρωση και πλήρη διαθεσιμότητα

ευκαιρίες για ιδιωτική πρωτοβουλία

Για την ακρίβεια κρίνεται

προσδιορίζει με ποια ποιοτικά

χρήση σε δομικά έργα και όπου

του και σε ποιου είδους έργα

Επίσης είναι αναγκαίος ο

διαλογής με το β’ έχουν

διάφορα β’ διαλογής υλικά

ποιοτική διαφορά μεταξύ τους

πρέπει να διερευνηθεί το πεδίο

γενικότερη συμπεριφορά 

διασφαλιστεί ένα ελάχιστο

του στην αγορά και να συνεισφέρει

Ενώ παράλληλα θα βάλει τέλος

Τέλος, προκειμένου

οικοδομικών αποβλήτων 

παράδειγμα της επιβεβλημένης

εταιρείες. Κάτι αντίστοιχο

των ΑΕΚΚ από τις τσιμεντοβιομηχανίες

με αυξανόμενη κατ’ έτος

πανεπιστημιακά ιδρύματα

εργασίας, με εκτέλεση για

αποτελέσματα χρησιμοποίησης
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βρεθούν τρόποι πιστοποίησης κάθε διαφορετικού

αγορά ώστε τα υλικά αυτά, μεμονωμένα αλλά και στο

ακόμα και πλεονεκτήματα έναντι αντίστοιχων πρωτογενών

ήδη σε άλλες χώρες τα πιστοποιημένα οικοδομικά

ανακυκλωθούν και να επαναχρησιμοποιηθούν είτε

ανακύκλωσης είναι σκόπιμο να προτιμούνται και να είναι

καταλόγους υλικών που θα ενημερώνονται συνεχώς. 

συνεργασία της πολιτείας και των ιδιωτικών φορέων για

πλήρη διαθεσιμότητα τέτοιων υλικών σε όλους χωρίς

πρωτοβουλία εκτός του δημόσιου φορέα. 

ακρίβεια κρίνεται απαραίτητη η σύνταξη οδηγίας-πλαίσιο

ποιοτικά χαρακτηριστικά ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο

έργα και όπου απαιτείται να διευκρινίζεται αν περιορίζεται

είδους έργα ή σε ποια τμήματα του έργου μπορεί να

αγκαίος ο διαχωρισμός της ποιότητας των υλικών, 

έχουν ξεκάθαρες διαφορές και ποιοτικά χαρακτηριστικά

διαλογής υλικά που κυκλοφορούν στην αγορά δεν είναι

μεταξύ τους. Συν τοις άλλοις, για την καλύτερη αξιοποίησή

διερευνηθεί το πεδίο της κοινής χρήσης του προϊόντος με άλλα

συμπεριφορά του ως δομικό υλικό. Μόνο έτσι θα 

ελάχιστο ποιότητας, να εξασφαλιστεί η αξιοποίηση κ

να συνεισφέρει στην βιωσιμότητα των μονάδων

βάλει τέλος στην ανεύθυνη και μη ασφαλή χρήση του

προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό επαναχρησιμοποίησης

αποβλήτων σε βιομηχανική βάση, μπορεί να ακολουθηθεί

επιβεβλημένης χρήσης των βιοκαυσίμων από τις πετρελαιοειδείς

αντίστοιχο θα μπορούσε να επιβληθεί στα προϊόντα

τσιμεντοβιομηχανίες για την παρασκευή έτοιμου σκυρο

έτος ποσόστωση. Αυτή η κίνηση υποστηριζόμενη

ιδρύματα θα μπορούσε να διευρύνει το συγκεκριμένο

εκτέλεση για λογαριασμό του κράτους ερευνητικών εργασιών

χρησιμοποίησης αυτών των αδρανών στην παραγωγή σκυροδέματος
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διαφορετικού υλικού που 

και στο σύνολό τους, 

πρωτογενών τους. 

οικοδομικά υλικά είτε 

επαναχρησιμοποιηθούν είτε προέρχονται 

και να είναι διαθέσιμα 

συνεχώς. Θα πρέπει να 

φορέων για την πλήρη 

χωρίς διακρίσεις με 

πλαίσιο που να 

θεωρείται κατάλληλο για 

περιορίζεται η χρήση 

μπορεί να αξιοποιηθεί. 

υλικών, καθώς το α’ 

χαρακτηριστικά, τα 

δεν είναι εμφανής η 

αξιοποίησή του θα 

με άλλα υλικά και η 

έτσι θα μπορέσει να 

αξιοποίηση και προώθησή 

μονάδων επεξεργασίας. 

χρήση του.  

επαναχρησιμοποίησης των 

ακολουθηθεί το 

τις πετρελαιοειδείς 

προϊόντα ανακύκλωσης 

έτοιμου σκυροδέματος, 

υποστηριζόμενη από τα 

συγκεκριμένο πεδίο 

ερευνητικών εργασιών για τα 

παραγωγή σκυροδέματος. 
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Αντίστοιχες κινήσεις είναι

όπως είναι τα ασφαλτομίγματα

 

 

5) Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

 

Περιγραφή κατάστασης

 

Έλλειψη νομοθεσίας

Είναι μια τακτική που έχει

εξασφαλίζεται η διάθεση 

άλλοις, δεν δίνονται κίνητρα

δεν γίνεται ενημέρωση για

του προφανούς χαμηλού κόστους

μία πλευρά και αισχροκέρδεια

 

Πρόταση: 

Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

 

Αιτιολόγηση: 

 

Από τις πιο σημαντικές

κοινού και προώθησης των

πράσινων δημοσίων συμβάσεων

διαδικασίες με τις οποίες

εργασίες, χρησιμοποιώντας

ουσία είναι η πρακτική να

ολοκλήρου) ανακυκλώσιμων

(δρόμοι, γέφυρες, δημόσια

σε ανακύκλωση και γενικότερα

επηρεάζουν τις περιβαλλοντ

έργο (ραδιόφωνο, εφημερίδες

ανακύκλωση, στην εξοικονόμηση

τρόπο διαβεβαιώνει η πολιτεία
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είναι δυνατό να γίνουν και σε άλλες βιομηχανικές

ασφαλτομίγματα, τα αδρανή οδοστρωσίας κτλ.. 

Δημόσιες Συμβάσεις 

κατάστασης: 

νομοθεσίας για την χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε

που έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες και με

διάθεση και αξιοποίηση των προϊόντων ανακύκλωσης

κίνητρα για την χρήση ανακυκλωμένων υλικών, ενώ

ενημέρωση για την χρησιμότητα τους και την καταλληλότητά

χαμηλού κόστους. Ως αποτέλεσμα, παρατηρείται δυσπιστία

αισχροκέρδεια από την άλλη, όπως προαναφέρθηκε στην

Δημόσιες Συμβάσεις 

 

σημαντικές ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

προώθησης των προϊόντων ανακύκλωσης στην αγορά είναι

συμβάσεων. Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις

οποίες ο δημόσιος τομέας προμηθεύεται προϊόντα

χρησιμοποιώντας πράσινα κριτήρια κατά την αξιολόγηση προσφορών

πρακτική να χρησιμοποιείται ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό

ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων προϊόντων σε δημόσια

δημόσια κτίρια κ.α.), όλα τα παραγόμενα απόβλητα να

και γενικότερα να λαμβάνονται υπόψη όλες οι

περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Στη συνέχεια, διαφημίζεται

εφημερίδες, τηλεόραση), με επίκεντρο την συμβολή

εξοικονόμηση πόρων και στη μείωση κόστους. Με

η πολιτεία ότι μια σωστή διαχείριση ΑΕΚΚ, όχι
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βιομηχανικές παραγωγές, 

υλικών σε κάθε έργο. 

και με την οποία 

ανακύκλωσης. Συν τοις 

υλικών, ενώ παράλληλα 

καταλληλότητά τους, εκτός 

παρατηρείται δυσπιστία από την 

προαναφέρθηκε στην πρόταση 2.  

ευαισθητοποίησης του 

αγορά είναι η εφαρμογή 

Συμβάσεις είναι οι 

προϊόντα, υπηρεσίες ή 

προσφορών. Στην 

ποσοστό (αν όχι εξ 

σε δημόσια έργα 

απόβλητα να οδηγούνται 

όλες οι πτυχές που 

διαφημίζεται δυναμικά το 

την συμβολή στην 

κόστους. Με αυτόν τον 

ΕΚΚ, όχι μόνο είναι 
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εφικτή αλλά συμβάλλει σε

λειτουργίας των δημοσίων

χρησιμοποίηση ανακυκλώσιμων

ανακυκλωμένων προϊόντων

τομέα. Επίσης τοποθετεί την

διαδικασίας και έρευνας για

 

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί

ανταποκριθεί σε όλες τις προσκλήσεις

για θέματα που αφορούν την
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συμβάλλει σε πιο κερδοφόρα κατασκευή δημόσιων έργων

δημοσίων κτιρίων. Αποτελεί εναρκτήρια δύναμη

ανακυκλώσιμων πιστοποιημένων οικοδομικών 

προϊόντων από όλους τους εμπλεκόμενους στον κατασκευαστικό

τοποθετεί την πολιτεία σε μία θέση ευθύνης αλλά και

έρευνας για τη σωστή επιλογή και προώθηση τέτοιων υλικών

να αναφερθεί ότι το ΣΣΕΔ Ανακύκλωση ΑΕΚΚ Αττικής

τις προσκλήσεις του ΕΟΑΝ και του Υπουργείου

αφορούν την διαχείριση και την ανακύκλωση των ΑΕΚΚ

Για την Ανακύκλωση Α.Ε.Κ.Κ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ

Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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δημόσιων έργων καθώς και 

δύναμη για την 

οικοδομικών υλικών και 

στον κατασκευαστικό 

αλλά και δημιουργικής 

τέτοιων υλικών.  

Αττικής ΑΕ έχει 

Υπουργείου για συζήτηση 

ΑΕΚΚ. 

 

Κ.Κ. Αττικής Α.Ε. 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δ. ΚΥΡΙΑΚΟΥ 

ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 


