ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΠΟ ΕΚΣΚΑΦΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ (ΑΕΚΚ) - ΜΠΑΖΑ
Αγαπητοί δημότες,
Ήδη από τις 30/10/2017 ο Δήμος Λαρισαίων, έχει συνάψει Σύμβαση με την Α.Α.Ν.ΕΛ.
(ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ), που είναι Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής
Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ).
Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η μέριμνα για ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ των Αποβλήτων από
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.) τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος με
ευθύνη του.
Σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα Α.Ε.Κ.Κ. (δηλαδή τα μπάζα) είναι ένα
ξεχωριστό είδος αποβλήτων που δεν επιτρέπεται να πετιούνται ούτε μέσα στους κάδους
του Δήμου, ούτε σε ανοιχτούς χώρους γύρω από πόλεις και χωριά, ούτε φυσικά σε ρέματα
και στη φύση!!!
Τί πρέπει να κάνουν οι πολίτες του Δήμου Λαρισαίων;
Χτίζετε, γκρεμίζετε ή ανακαινίζετε:
Καλορίζικα!... αλλά τι θα κάνετε τα μπάζα;
Πλέον η νομοθεσία έχει αλλάξει και υποχρεώνει τους ιδιοκτήτες των οικοδομών
 να υπογράφουν σύμβαση με ΣΣΕΔ – όπως η ΑΑΝΕΛ, για οποιαδήποτε
εργασία από τις παραπάνω (ο μηχανικός σας γνωρίζει τι να κάνει)
 και να μισθώνουν αντίστοιχα συμβεβλημένο Συλλέκτη – Μεταφορέα που
θα μεταφέρει νόμιμα τα μπάζα
 σε αδειοδοτημένη και επίσης συμβεβλημένη με το Σύστημα Μονάδα
Ανακύκλωσης - Ανάκτησης των Αποβλήτων.
Θα χρειαστεί να νοικιάσετε κάδο για να απομακρύνετε τα μπάζα από το χώρο σας;

Ο επαγγελματίας που νοικιάζει τους κάδους πρέπει να είναι
Συμβεβλημένος με Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ και να σας
υπογράψει την αντίστοιχη Υπεύθυνη Δήλωση (με γνήσιο υπογραφής),
προκειμένου να του αναθέσετε τη «δουλειά».

Ζητήστε να σας φέρει διαφορετικά δοχεία για τους διαφορετικούς τύπους
σκουπιδιών που θα βγάλουν οι εργασίες σας, θα σας έρθει φθηνότερα στο τέλος…

Στη συνέχεια θα πρέπει να σας επιστρέψει Βεβαίωση Παραλαβής των
μπάζων από τη συμβεβλημένη Μονάδα Ανάκτησης όπου τα έχει οδηγήσει..

Ερώτηση του δημότη:
Γιατί να κάνω συμβόλαιο με το Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης αφού ο Δήμος
μπορεί να πάρει δωρεάν τα μπάζα που θα παράγω;
Απάντηση:
Εφόσον για τις εργασίες σας έχει εκδοθεί άδεια για εκτέλεση εργασιών από την
Πολεοδομία, σύμφωνα με την πρόσφατη νομοθεσία (Ν. 4685/2020, άρθρο 89)
είστε υποχρεωμένοι να συμβληθείτε με το Σύστημα και να διαχειριστείτε τα

απόβλητά σας όπως περιγράφεται παραπάνω. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται
όταν λάβετε από το Σύστημα τη βεβαίωση παραλαβής των ΑΕΚΚ (μπάζων).
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου με το σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών
του ΤΕΕ «e-adeies» είναι πλέον σε θέση να γνωρίζουν ποιες άδειες εκδίδονται .
Μήπως μαστορεύατε και κάνατε κάποια μικρο – μερεμέτια;
Ακόμα και οι μικρότερες ποσότητες μπάζων δεν επιτρέπεται να μπουν στους
κάδους του Δήμου. Αυτή η πρακτική καταστρέφει τους κάδους και τους
μηχανισμούς των απορριμματοφόρων, επιβαρύνει περιβαλλοντικά την περιοχή μας
και οικονομικά το Δήμο μας, δηλαδή όλους μας.

Είναι προτιμότερο να τοποθετήσετε τα μπάζα σε ξεχωριστά σακουλάκια και
να ειδοποιήσετε την Υπηρεσία Καθαριότητας ότι πρόκειται να απορρίψετε μικρή
ποσότητα μπάζων.

Τα σακουλάκια πρέπει να είναι γερά, όχι ξεχειλισμένα, βάρους μικρότερου
των 25 κιλών έκαστο και τα αφήνουμε συμμαζεμένα δίπλα στους κάδους
απορριμμάτων

Ο Δήμος, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας, συλλέγει έως 10-15
τέτοια σακουλάκια

Ειδικό όχημα του Δήμου, θα τα μαζέψει και θα τα οδηγήσει σε
αδειοδοτημένη και νόμιμη Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Λαρισαίων στον αριθμό:

2410-680200, από 07.0-30 έως 15.00

