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Συλλογικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ 
Μπαλαλαίων 19, 

Χαλκίδα, ΤΚ 34100

Θέμα: « Εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις »

Σχετ.: Γο με αρ. πρ. 1273/ 30.07,2014 έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης.

Παρακαλούμε να μας γνωρίσετε αν υπάρχει απάντηση από την υπηρεσία σας, στο ανώτέρω 
σχετικό έγγραφο του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, που αφορά την εφαρμογή της ΚΥΑ 

36259/1757/Ε103 /2010 (ΦΕΚ 1312Β).

Θα θέλαμε, επίσης, να μας διευκρινίσετε, αν υπάρχει η υποχρέωση υποβολής Στοιχείων για τη 

Διαχείριση Αποβλήτων (ΣΔΑ), όταν στον Δήμο της αρμοδιότητάς μας δεν λειτουργεί Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ. Επιπλέον η υπηρεσία μας εξυπηρετεί και τον νησιωτικό Δήμο της 

Σκύρου, ως όμορο δήμο, εφόσον εκεί δεν έχει συσταθεί ακόμα Υπηρεσία Δόμησης, Όταν στον Δήμο 

της αρμοδιότητάς μας λειτουργήσει Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚΚ, γνωρίστε μας αν θα 
υπάρχει η υποχρέωση υποβολής Στοιχείων για τη Διαχείριση Αποβλήτων (ΣΔΑ) για το Δήμο Σκύρου.

Στην ΚΥΑ 36259/ 1757/ £103 /2010 (ΦΕΚ 1312Β), κεφάλαιο Β', άρθρο 7 § 3“ αναφέρεται: 

καί) Το ΣΔΑ υποβάλλεται από τον διαχειριστή ΑΕΚΚ στις αρμόδιες πολβοδομικές υπηρεσίες μαζί με τα 

άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση ή αναθεώρηση των σχετικών αδειών για ανέγερση 

κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές, τοποθέτηση κάδων σε δημόσιους χώρους κλπ.
α2)...ο διαχειριστής υποχρεούται με την έναρξη των εργασιών να προσκομίζει στις αρμόδιες πολεοδομικές 
υπηρεσίες μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο των Στοιχείων Διαχείρησης Αποβλήτων (ΣΔΑ) εγγυητική 
επιστολή ...ποσού 0.2% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έμγου αποκλειστικά για έργα εκσκαφών 
και 0,5% επί του συνολικού προϋπολογισμού του έργου για έργα κατασκευών και καπ,δαφίσεων. »

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ: ΚΥΜΗΣ-ΑΛίΒΕΡΙΟΥ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΥΜΗΣ
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I Εκτός από τη χορήγηση ή την αναθεώρηση αδειών, επισκευές γίνονται και κατόπιν Έ γγραφης ν
Ενημέρωσης προ 48 ωρώ ν αλλά και με Έ γκριση Εργασιών Μ ικρής Κλίμάκας. ϊ ίάρακαλ&ύμβι ··- : ' : ■ !· ·
γνωρίστε μας, αν η ανωτέρω ΚΥΛ αναφέρεται σε όλες η ς  περιπτώσεις επισκευών ή μόνο στις 
πΒρίΛτώοΒίί νοαήνηαης'ή αναθβώοτκττκ: αδΒίας. Σας επισημαίνουμε όΐν μ* την Έ γγραφη Ενημέρωση  
προ 48 ωρών αλλά και με την Έ γκριση Εργασιών Μ ικρής Κ λίμακας δεν υποβάλλεται στην υπηρεσία 

μας προϋπολογισμός των εργασιών, οπότε δεν μπορεί να προσδιοριστεί το ποσό της εγγυητικής
επιστολής. |  ̂ |< ί· ι.

Συν.: \ .·
Το με α,π* 1273/ 30.7. ϊ 4 έγγραψο του Ε,Ο,Α.
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11 Υπάλληλος της Υ,ΔΟΜ. Η Αναπληρώτρια Τϊροϊσταμόνη της Υ,ΔΟΜ.

Γεωργία Μπουσδρή 
Μηχανικός Δομ. Έργων ΤΈ,

Τριανταφυλλιά Καραβά 
Πολιτικός Μηχανικός 1 Ι.Ε.


