
(Υποστηρικτικό υλικό) 
 

Ιστορικό της ανάθεσης υπηρεσιών λειτουργίας του ΕΜΑΚ 
 

 Μετά την οριστική παραλαβή της κατασκευής του ΕΜΑΚ, στις 16/3/2009, υπογράφηκε η 
πρώτη σύμβαση ανάθεσης της λειτουργίας του (αρ. 2119/8.3.2010) με την κοινοπραξία 
ΗΛΕΚΤΩΡ - ENVITEC. Ολοκληρώθηκε στις 13/4/2010. 

 Παράλληλα διεξάγονταν διεθνής διαγωνισμός, που κατακυρώθηκε στην κοινοπραξία 
ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ - Θ. Γ. ΛΩΛΟΣ - Χ. ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΟΕ - ΑΡΣΗ ΑΕ. Η σύμβαση που υπογράφηκε 
(αρ. 11677/31.12.2010) είχε τριετή διάρκεια. Τέθηκε σε ισχύ στις 16/4/2011 και έληγε στις 
31.12.2013. Μεσολάβησε μια ορθή επανάληψη της σύμβασης (αρ. 8204/8.11.2011). Η 
σύμβαση αφορούσε την επεξεργασία 761.400 τόνων σύμμεικτων απορριμμάτων και το 
τίμημα ήταν 56.729.300 € (761.400 τόνοι Χ 76 €/τόνο, μείον 1.137.100 €, που 
υπολογίζονταν τα έσοδα του αναδόχου από την πώληση των ανακτώμενων υλικών). 
Προβλέπονταν η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης, στο βαθμό που δεν είχε καλυφθεί 
το σύνολο του συμβατικού αντικειμένου (761.400 τόνοι) και εφόσον δεν είχε απορροφηθεί 
το εργολαβικό αντάλλαγμα. Προβλέπονταν, επίσης η δυνατότητα επέκτασης του 
αντικειμένου της σύμβασης (δικαίωμα προαίρεσης), μέχρι των 900.000 τόνων επιπλέον και 
για τρία ακόμη χρόνια, με την υπογραφή πρόσθετης σύμβασης. 

 Εν όψει της λήξης της σύμβασης και παρόλο ότι δεν είχε καλυφθεί το συμβατικό 
αντικείμενο, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αποφασίζει (απόφαση 253/2013) στις 24/5/2013 -μετά από 
σχετική εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας- να προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό. 

 Λίγο αργότερα, όμως, αλλάζει η γραμμή πλεύσης. Στις 12/7/2013 (απόφαση 354/2013) η ΕΕ 
του ΕΔΣΝΑ αποφασίζει την επέκταση της σύμβασης και την άσκηση του δικαιώματος 
προαίρεσης για επιπλέον ποσότητα 900.000 τόνων και για χρονικό διάστημα που δεν θα 
υπερβαίνει τα τρία επιπλέον χρόνια. Επικαλείται συμφωνία με την ανάδοχο κοινοπραξία 
για ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών που έχουν συσσωρευτεί στο μεταξύ και εκπτώσεις στις νέες 
τιμές. 

 Με νέα απόφασή της (501/2013), στις 18/10/2013, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ επαναδιατυπώνει την 
άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης. Συντάχθηκε σχετικό συμφωνητικό, το οποίο 
υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έλεγχο. 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο, με την 278/2013 πράξη του Ζ΄ κλιμακίου του, απέρριψε το 
υποβληθέν σχέδιο σύμβασης. Ο ΕΔΣΝΑ και η ανάδοχος κοινοπραξία κατέθεσαν αίτηση 
ανάκλησης της πράξης 278/2013 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το Φλεβάρη του 2014. Οι 
αιτήσεις εκδικάστηκαν στις 21/2/2014, από το τμήμα VI του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Στις 
7/3/2014 εκδίδεται η απόφαση 1534/2014, με την οποία ανακαλείται η πράξη 278/2013 
του Ζ΄ κλιμακίου. 

 Επειδή η σύμβαση έληγε στις 31/12/2013 και ο έλεγχος νομιμότητας της νέας σύμβασης 
από το Ζ΄ κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν είχε ολοκληρωθεί, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ 
αποφάσισε (652/2013), στις 30/12/2013, να προχωρήσει στην παράταση της σύμβασης, 
μέχρι να αποβεί θετικός ο έλεγχος νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή μέχρι να 
ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο, αν απορριφθεί η διαδικασία της προαίρεσης. Το 
τίμημα ορίζονταν στο 85% του αρχικού. Οι άλλοι όροι παρέμειναν ίδιοι. 

 Παρά την ευνοϊκή απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1534/2014, τμήμα VI), η διοίκηση 
του κ. Σγουρού δεν ενεργοποίησε το δικαίωμα προαίρεσης. Πιθανότατα, επειδή 
ακολουθούσαν οι αυτοδιοικητικές εκλογές και επειδή είχε δεχτεί έντονη κριτική για την 
επιλογή της αυτή. Αντίθετα ξεκίνησε τις διαδικασίες για την προκήρυξη νέου διαγωνισμού 
(απόφαση 157/11.6.2914 της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ), με προβλεπόμενη χρονική ισχύ της νέας 
σύμβασης τα πέντε χρόνια, χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και με όρους εκσυγχρονισμού του 



ΕΜΑΚ. Εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία εστάλησαν στην αρμόδια επιτροπή 
του υπουργείου εσωτερικών.   

 Οι περίφημες εκπτώσεις που είχε επικαλεστεί ο κ. Σγουρός, για να στηρίξει την άσκηση του 
δικαιώματος προαίρεσης, φαίνεται ότι δεν ήταν διασφαλισμένες, όσο ήθελε να τις 
παρουσιάσει τον Ιούλιο του 2013. Στις 17/7/2014, λίγο πριν αναλάβει η διοίκηση της κ. 
Δούρου, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αποφασίζει (234/2014) «να επιβεβαιώσει την αποδοχή των 
εκπτώσεων των αναδόχων επί των εκκρεμών λογαριασμών, σύμφωνα με τις από 9/7/2013 
επιστολές τους». Ελέγχεται, βάσιμα, το αν το περιεχόμενο των επιστολών της 9/7/2013 
εξακολουθούσε να ισχύει ένα χρόνο μετά. 

 Η νέα διοίκηση της κ. Δούρου κινήθηκε με το καθεστώς της παράτασης της αρχικής 
σύμβασης, όπως είχε αποφασίσει η διοίκηση Σγουρού στις 30/12/2013. Ταυτόχρονα, 
«πάγωσε» τις διαδικασίες του νέου διαγωνισμού, χωρίς καμία εξήγηση. Εννοείται ότι δεν 
τέθηκε καν σε συζήτηση η προοπτική της διαχείρισης του ΕΜΑΚ από τον ίδιο τον ΕΔΣΝΑ, με 
απεμπλοκή από τους εργολάβους.  

 Έχοντας ολοκληρωθεί το συμβατικό αντικείμενο της αρχικής σύμβασης, μέσω της 
παράτασής της, η ΕΕ του ΕΔΣΝΑ αποφάσισε, στις 22/12/2015, την άσκηση του δικαιώματος 
προαίρεσης. Η σχετική απόφαση δεν έχει δημοσιοποιηθεί, προς το παρόν, οπότε δεν είναι 
γνωστό το πλήρες σκεπτικό της απόφασης. Δεδομένη, πάντως, είναι η διασφάλιση της 
διαχείρισης του ΕΜΑΚ, από το συγκεκριμένο εργολαβικό σχήμα, για οκτώ συνεχή χρόνια. 
Και, φυσικά, δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη η κατά γράμμα επανάληψη, από την κ. 
Δούρου, των επιχειρημάτων του κ. Σγουρού, όταν προσπαθούσε να δικαιολογήσει την ίδια 
επιλογή (θριαμβολογία για τα οικονομικά οφέλη της προαίρεσης, εκσυγχρονισμός του 
ΕΜΑΚ, εκτροπή από την ταφή κλπ.).    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Τα «προϊόντα» της διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων στο ΕΜΑΚ Φυλής (2014) 
 

Κατηγορία υλικού 
Προϊόντα διαχείρισης 

Είδος διαχείρισης 

Ανάκτηση  Ταφή Απώλειες 

ποσότητες (t) ποσοστό 
ποσότητες 

(t) 
ποσοστό 

ποσότητες 
(t) 

ποσοστό ποσότητες (t) ποσοστό 

Σίδηρος 2.420,640 1,30% 

4.066,200 2,18% 

        

Μέταλλα από χειροδιαλογή 32,600 0,02%         

Αλουμίνιο 289,260 0,16%         

PET - PE 651,610 0,35%         

Πλαστικά 229,570 0,12%         

Film 76,280 0,04%         

Χαρτόνι 366,240 0,20%         

RDF 92.526,898 49,71%     92.526,898 49,71%     

Compost(1) 25.300,330 13,59% 6.305,335 3,39% 18.994,995 10,20%     

Υπόλειμμα 37.125,850 19,94%     37.125,850 19,94%     

Απώλειες 27.129,536 14,57%         27.129,536 14,57% 

Σύνολο 186.148,814 100,00% 10.371,535 5,57% 148.647,743 79,85% 27.129,536 14,57% 
(1)  Η ποσότητα των 6.305,335 t οργανικής ύλης ελέγχεται ως προς το αν αποτελεί πιστοποιημένο compost ή αν πρόκειται για CLO 

 
Τα «προϊόντα» της διαχείρισης των σύμμεικτων απορριμμάτων στο ΕΜΑΚ Φυλής (2011-2013) 

 

  

2011 2012 2013 σύνολο 2011-2012-2013 

ποσότητες (t) ποσοστό ποσότητες (t) ποσοστό ποσότητες (t) ποσοστό ποσότητες (t) ποσοστό 

Μέταλλα 2.333 1,74% 2.047,28 1,18% 2.272,22 1,29% 6.652,50 1,376% 

Αλουμίνιο 76 0,06% 118,46 0,07% 214,37 0,12% 408,83 0,085% 

RDF 55.599 41,51% 71.963,29 41,58% 81.901,17 46,43% 209.463,46 43,329% 

Υπόλειμμα 36.321 27,12% 43.002,31 24,84% 39.352,07 22,31% 118.675,38 24,549% 

Compost 21.086 15,74% 24.498,20 14,15% 26.013,25 14,75% 71.597,45 14,810% 

Απώλειες 18.523 13,83% 31.455,96 18,17% 26.653,64 15,11% 76.632,60 15,852% 

Σύνολο 133.938 100,00% 173.085,50 100,00% 176.406,72 100,00% 483.430,22 100,00% 



Οικονομικά στοιχεία της λειτουργίας του ΕΜΑΚ Φυλής 
 

Κόστη 
 
Κόστος κατασκευής ΕΜΑΚ 
Το κόστος κατασκευής του ΕΜΑΚ ανήλθε στα 100 εκ. ευρώ. Αν υποθέσουμε ότι ο κύκλος ζωής 
της μονάδας είναι 25 χρόνια, έχουμε ένα (ανηγμένο) ετήσιο κόστος κατασκευής της τάξης των 
4 εκ. ευρώ. 
 
Κόστος διαχείρισης του ΕΜΑΚ, για το 2014 
Το κόστος διαχείρισης του ΕΜΑΚ για το 2014 ανέρχεται σε 14,15 εκ. ευρώ (186.148,814 τόνοι Χ 
76 ευρώ/τόνο). 
 
Συνολικό ετήσιο κόστος κατασκευής και λειτουργίας του ΕΜΑΚ, για το 2014 
Οπότε, το συνολικό κόστος του ΕΜΑΚ, για το 2014, ανήλθε σε 18,15 εκ. ευρώ. 
 

Οφέλη 
 

Έσοδα από την εμπορική αξιοποίηση των ανακτημένων υλικών 
Χρησιμοποιώντας τιμές της αγοράς του 2014 για τα ανακυκλώσιμα υλικά, έχουμε την 
παρακάτω εικόνα από τα δυνητικά έσοδα των «προϊόντων» του ΕΜΑΚ, για το 2014: 
 

Υλικό 
Ποσότητες 

(τόνοι) 
Τιμή μονάδας 

(€/τόνο) 
Έσοδα       

(€) 
Συνολικά 
έσοδα (€) 

Σίδηρος 2.420,640 150 363.096,00  
 
 
 

1.106.836,35 

Μέταλλα από χειροδιαλογή 32,600 150 4.890,00 

Αλουμίνιο 289,260 600 173.556,00 

PET - PE 651,610 300 195.483,00 

Πλαστικά 229,570 100 22.957,00 

Film 76,280 30 2.288,40 

Χαρτόνι 366,240 80 29.299,20 

Compost 6.305,335 50 315.266,75 

 
Επιδότηση από την ΕΕΑΑ για την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών 
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το αν καταβάλλεται επιδότηση από την ΕΕΑΑ 
και σε τι ύψος ανέρχεται. Ένα λογικό ποσό για τις συσκευασίες, που περιέχονται στους 
4.066,200 τόνους των ανακτημένων ανακυκλώσιμων υλικών, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε 
ότι είναι της τάξης των 300.000 ευρώ. 
 
Συνολικά έσοδα 
Συνεπώς, μια ρεαλιστική εκτίμηση για τα συνολικά έσοδα, το 2014, είναι τα 1,4 εκ. ευρώ. 
 

Συμπέρασμα 
 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι η λειτουργία του ΕΜΑΚ το 2014, κόστισε στους πολίτες 
της Αττικής 16,75 (=18,15-1,4) εκ. ευρώ, προκειμένου να εκτρέψει από την ταφή το 
αστρονομικό ποσοστό 5,57% των απορριμμάτων που επεξεργάστηκε ή το 0,56% του συνόλου 
των αστικών αποβλήτων της Αττικής (!!!). 


