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2. ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τα αποτελέσματα του 2016 του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» συνοψίζονται
στα ακόλουθα:

2.1 ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΕΙΣΕΡΧΌΜΕΝΩΝ ΑΕΚΚ
Σε σχέση με τη συνολική ποσότητα του 2015 (79.351tn) σημειώθηκε
αύξηση σε ποσοστό 98,41% του συνόλου των εισερχόμενων ΑΕΚΚ
προς επεξεργασία (157.440tn). Σε σύγκριση με το στόχο των 365.000tn
του επιχειρησιακού σχεδίου του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, η ποσότητα αυτή είναι της
τάξης του 43%.
Τα απόβλητα σκυροδέματος και ασφάλτου (ρεύμα 1) ανήλθαν σε 50.207
tn, αυξημένα κατά 48,61% σε σχέση με το 2015. Τα απόβλητα των
ανάμικτων εκσκαφών (ρεύμα 2), της τάξης των 89.610tn αυξήθηκαν κατά
117% σε σχέση με πέρυσι. Τα απόβλητα καθαιρέσεων (ρεύμα 3 & 4)
αυξήθηκαν σε σχέση με το 2015

κατά 261% σε 12.519,36tn. Τέλος, τα

απόβλητα ανακαινίσεων ή τα αποκαλούμενα «μπαζοαπορρίμματα» (ρεύμα
5) ανήλθαν σε 5.105tn, έναντι των 406tn του 2015.

Τη μεγαλύτερη ποσότητα ΑΕΚΚ για το έτος 2016 παρέλαβε για λογαριασμό
της ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε. η Μονάδα Επεξεργασίας και Αξιοποίησης ΑΕΚΚ της
επιχείρησης ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ με 69.970tn, έναντι της μέγιστης ποσότητας
των 34.797tn που σημείωσε η Μονάδα της επιχείρησης «ΓΡΑΝΙΤΗΣ ΙΚΕ» το
έτος 2015. Η Μονάδα της «ΜΑΡΚΟΥΔΗΣ ΕΠΕ» σημείωσε και τη μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση έναντι του 2015 της τάξης του 1.140%.
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2.2 ΣΥΜΒΆΣΕΙΣ ΜΕ ΥΠΌΧΡΕΟΥΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΈΣ ΑΕΚΚ

Ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων με υπόχρεους διαχειριστές αυξήθηκε
κατά 90,6%. Παρατηρήθηκε ελάχιστη μείωση των συμβάσεων του ΣΣΕΔ με
υπόχρεους

διαχειριστές

ΑΕΚΚ

δημοσίων

έργων

έναντι

αυτών

του

προηγούμενου έτους (149 έναντι 152). Σημειώθηκε αντιθέτως σημαντική
αύξηση της τάξης του 260% των συμβάσεων του ΣΣΕΔ με υπόχρεους
διαχειριστές ΑΕΚΚ από ιδιωτικά έργα (297 έναντι 82).
Σημαντική μείωση παρουσίασαν οι συμβάσεις των δημοσίων έργων του Β’
και του Δ’ τριμήνου του 2016 έναντι των αντίστοιχων του 2015, η οποία
ήταν της τάξης του 25%. Οι συμβάσεις των δημοσίων έργων του Α’
τριμήνου του 2016 ήταν διπλάσιες (33) έναντι αυτών του αντίστοιχου
τριμήνου του 2015 (15), ενώ αυτές του Γ’ τριμήνου κινήθηκαν στα ίδια
επίπεδα.

Σε ότι αφορά τις συμβάσεις των ιδιωτικών έργων, ο μεγαλύτερος αριθμός
σημειώθηκε το Γ’ τρίμηνο του 2016, ο οποίος ανήλθε σε 84. Ο αντίστοιχος
αριθμός συμβάσεων το 2015 ήταν 25.
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2.3 ΔΙΑΤΙΘΈΜΕΝΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΑΝΑΚΎΚΛΩΣΗΣ ΑΕΚΚ
Τα προϊόντα ανακύκλωσης που διατέθηκαν από τις συνεργαζόμενες
Μονάδες εντός του 2016 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 35%. Τη
μεγαλύτερη ποσότητα διέθεσε η Μονάδα της εταιρείας «ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.», η οποία ανήλθε συνολικά σε 26.680tn. Από την εν
λόγω ποσότητα το 80% ήταν υλικό 3 Α. Σημαντικές ποσότητες διέθεσαν
στην αγορά και οι Μονάδες των εταιριών ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ καθώς και
ΕΛΣΤΑΡ Α.Ε. με 23.820tn και 11.982tn αντίστοιχα.
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2.4

Το

ΑΡΙΘΜΌΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΌΜΕΝΩΝ ΜΟΝΆΔΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΊΑΣ ΚΑΙ
ΑΞΙΟΠΟΊΗΣΗΣ
έτος

2016

η

ΑΝΑΚΕΜ

Α.Ε.

απέκτησε

πυκνότερο

δίκτυο

εξυπηρέτησης στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας υλοποιώντας
συνεργασίες με τέσσερις (4) συνολικά Μονάδες Ανακύκλωσης στους
Νομούς Ξάνθης, Ημαθίας και Θεσσαλονίκης καθώς και με έναν φορέα
αποκατάστασης λατομικής περιοχής της Δυτικής Θεσσαλονίκης μέσω της
αξιοποίησης αποβλήτων εκσκαφών ιδιωτικών έργων.
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