Waste management
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Η ENACT δραστηριοποιείται στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων. Η εταιρεία σεβόμενη απόλυτα την αειφόρο και
βιώσιμη ανάπτυξη, επενδύει σε νέο εξοπλισμό και τεχνολογίες, λαμβάνοντας ενεργό ρόλο στην προσπάθεια βελτίωσης περιβαλλοντικών αποδόσεων. Παρέχει αναβαθμισμένες υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων, ώστε να
εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

Η δραστηριότητα της εταιρείας επικεντρώνεται κυρίως στους παρακάτω τομείς:
> Διαχείριση Απορριμμάτων (Αποκομιδή, Συλλογή, Μεταφορά, Προσωρινή αποθήκευση, Επεξεργασία, Διάθεση
και Ανακύκλωση Αστικών- Βιομηχανικών - Εμπορικών απορριμμάτων).
> Διαχείριση και Ανακύκλωση οργανικών υλών, ακατάλληλων προς κατανάλωση τροφίμων, αποβλήτων από
εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, γεωργικών και κτηνοτροφικών αποβλήτων.
> Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδων επεξεργασίας & διάθεσης απορριμμάτων.
> Διαχείριση απορριμμάτων με σκοπό την Παραγωγή Ενέργειας.
> Παραγωγή Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ).
> Παραγωγή κομπόστ από οργανικές ύλες και απόβλητα.
> Μελέτη, εγκατάσταση και διαχείριση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων(Σ.Μ.Α).
> Εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων υλικών συσκευασίας με ατομικό σύστημα ή συμμετοχή σε συλλογικό.
> Παροχή συμβουλών, υπηρεσιών και εκπόνηση μελετών σε θέματα σχεδιασμού, ανάπτυξης και χρηματοδότησης συστημάτων ορθολογικής διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης και ανάκτησης πρώτων υλών.

Η εταιρεία μας έχει ενσωματώσει την
περιβαλλοντική παράμετρο σε κάθε
της δράση με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. Εξασφάλισε τις απαιτούμενες
άδειες διαχείρισης αποβλήτων για τις
περιοχές που δραστηριοποιείται και
επένδυσε σε καταρτισμένο προσωπικό
και εξοπλισμό διαχείρισης στερεών μη
επικινδύνων αποβλήτων, οι τεχνικές
προδιαγραφές του οποίου είναι σύμφωνες με την τρέχουσα νομοθεσία.
Ωστόσο η προστασία του περιβάλλοντος είναι μια διαδικασία συνεχώς
εξελισσόμενη και για το λόγο αυτό η
εταιρεία μας πιστοποίησε τη λειτουργία
της βάσει προτύπου περιβαλλοντικής
διαχείρισης ούτως ώστε να λειτουργεί με βάση την εφαρμογή σύγχρονων
πρωτόκολλων προστασίας του περιβάλλοντος.
Η βαθιά γνώση των παραμέτρων που
καθορίζουν την προστασία του περιβάλλοντος, οδήγησε την εταιρεία μας,
στη συνεχή παρακολούθησή τους με
τη θέσπιση προγράμματος εσωτερικού
ελέγχου, την πιστοποίηση σύμφωνα με
περιβαλλοντικά πρότυπα και τη συνεχή εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της
περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας στοχεύουν σε
μακροχρόνιες συνεργασίες. Η διαρκής καταγραφή των αναγκών των πελατών της και ο συνεχής διάλογος μαζί τους δεσμεύουν την εταιρεία για παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών
και προτάσεις καινοτόμων λύσεων.
Το περιβάλλον εντάσσεται στον πυρήνα της
στρατηγικής της εταιρείας, τόσο κατά το στάδιο ανάπτυξης όσο και στο στάδιο διετέλεσης
των έργων της. Η δραστηριότητα της εταιρείας συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση
απορριμμάτων και εντάσσεται στον πυρήνα της
στρατηγικής της Ε.Ε. στον τομέα της Διαχείρισης
Αποβλήτων.
Η πρόληψη ζημιογόνων για το περιβάλλον δράσεων είναι πάντοτε στο επίκεντρο κάθε στόχου
της εταιρείας.
Μέσω της δραστηριότητάς της η εταιρεία στοχεύει:
> Στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων
> Στην ενίσχυση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών
> Στη μείωση των ποσοτήτων προς Χ.Υ.Τ.Α.Χ.Υ.Τ.Υ
> Στην εξοικονόμηση των φυσικών πόρων
> Στη μείωση εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου
> Στην αδρανοποίηση των βλαβερών ουσιών

Η ENACT παρέχει άμεσες και αξιόπιστες λύσεις στην Τοπική Αυτο-διοίκηση και εξασφαλίζει την αποτελε-σματική διαχείριση των στερεών
αποβλήτων, με γνώμονα περιβαλλοντικά και οικονομικά κριτήρια.

Η ανάληψη και εκτέλεση σημαντικού αριθμού έργων στον τομέα διαχείρισης αστικών απορριμμάτων, συντέλεσε στην ανάπτυξη σταθερών και μακροχρόνιων σχέσεων συνεργασίας και εμπιστοσύνης με
Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων είναι ένα από τα κυρίαρχα θέματα στο πλαίσιο των καθημερινών πρακτικών για τις Τοπικές Αρχές και έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σοβαρά θέματα της
εποχής μας, με περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες σε όλο τον κόσμο.

Δημιουργούμε
νέες θέσεις εργασίας

Παρέχει επίσης συμβουλευτικές υπηρεσίες και μελέτες στους τομείς σχεδιασμού, ανάπτυξης και χρηματοδότησης έργων ορθολογικής διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, ανακύκλωσης
και ανάκτησης των πρώτων υλών.

Η ENACT ακολουθεί συγκεκριμένες διαδικασίες για τη διάθεση των
αποβλήτων, διασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο τους συνεργάτες
της σ’ όλο το φάσμα της παραγωγής βιομηχανικών & εμπορικών
απορριμμάτων, συμβάλλοντας έτσι ουσιαστικά στην προστασία του
περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής.
Η εταιρεία εκτελεί προγράμματα διαχείρισης απορριμμάτων σε βιομηχανίες & εμπορικές επιχειρήσεις που στοχεύουν στη μείωση του
όγκου των απορριμμάτων μέσω προγραμμάτων ανακυκλώσιμων
υλικών.
Η εταιρεία επενδύει σε ανθρώπινο δυναμικό και νέο εξοπλισμό, χρησιμοποιεί όλες τις σύγχρονες τεχνικές και τα μέσα για να σχεδιάσει
ολοκληρωμένες και οικονομικά αποδεκτές λύσεις. Συλλογή και μεταφορά , από τα σημεία συλλογής απορριμμάτων με ειδικό εξοπλισμό
και οχήματα, κοινόχρηστους χώρους, λιμάνια, αεροδρόμια, εργοστάσια, νοσοκομεία, εμπορικά καταστήματα και μεγάλες οδικές αρτηρίες.

Η καλύτερη δυνατή
σχέση μεταξύ
ποιότητας των
παρεχόμενων
υπηρεσιών &
λειτουργικού
κόστους

Η ENACT αναλύει τις συνθήκες και ιδιαιτερότητες κάθε Ο.Τ.Α, εκπονεί μελέτες χωροθέτησης κάδων και βέλτιστων δρομολογίων, που στοχεύουν στην διασφάλιση
υψηλών επιδόσεων στο έργο μηχανικής αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων.
Η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και λειτουργικού κόστους αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία.

Η μεταφορά απορριμμάτων πραγματοποιείται σύμφωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που έχουν τεθεί από
την Ε.Ε. Η εταιρεία διαθέτει πολυάριθμο στόλο ειδικών
οχημάτων, σύγχρονο εξοπλισμό, οργανωμένα συνεργεία τεχνικής υποστήριξης και ειδικευμένο προσωπικό και υπόσχεται υπεύθυνη μεταφορά όλων των τύπων απορριμμάτων.
Τα απορρίμματα μεταφέρονται από τα σημεία προσωρινής αποθήκευσης και τους Σταθμούς Μεταφόρτωσης προς τους εγκεκριμένους χώρους τελικής διάθεσης και τα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών.

Η εταιρεία επενδύει σε ολοκαίνουριο εξοπλισμό και
παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα προμήθειας,
εγκατάστασης και λειτουργίας Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.

Με την υποστήριξη αναγνωρισμένων στο κλάδο εταιρειών, η εταιρεία προσφέρει σταθμούς μεταφόρτωσης απορριμμάτων σχεδιασμένους να παρέχουν λύσεις σύμφωνα με τις ανάγκες των πελατών μας.

Κατά τη διαδικασία μεταφόρτωσης τα απορρίμματα
δεν έρχονται σε επαφή με το περιβάλλον. Τα απορριμματοφόρα απορρίπτουν το φορτίο τους μέσω ειδικής
χοάνης υποδοχής απορριμμάτων.
Ακολούθως, συμπιέζονται για να μειωθεί σημαντικά ο
όγκος τους και καταλήγουν σε απορριμματοκιβώτια,
για να μεταφερθούν στους χώρους τελικής διάθεσης.
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Η εταιρεία διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό, την τεχνογνωσία και την εμπειρία και
αναλαμβάνει την διαχείριση και λειτουργία
Χ.Υ,Τ.Α-Χ.Υ.Τ.Υ.
Αναγνωρίζουμε οτι ένας χώρος Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων αποτελεί έναν
σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα διαχείρισης
των απορριμμάτων.
Σκοπός ενός ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ είναι η ταφή των
απορριμμάτων σε ένα χώρο, ο οποίος θα
επιβαρύνει όσο το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον.
Έχοντας εδώ και καιρό αποκτήσει σημαντική τεχνογνωσία και λαμβάνοντας υπόψη
τον περιορισμό του περιβαλλοντικού μας
αποτυπώματος, εφαρμόζουμε πρακτικές
σύγχρονης διαχείρισης που ελαχιστοποιούν το χώρο διάθεσης και μεγιστοποιούν αντίστοιχα τον χρόνο λειτουργίας των
εγκαταστάσεων.

Η εταιρεία μας έχει ενσωματώσει
την περιβαλλοντική παράμετρο
σε κάθε της δράση

Η Εταιρεία δεν αρκείται μόνο στη συλλογή και μεταφορά απορριμμάτων σε
χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΑ)
και εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, αλλά οργανώνει προγράμματα μιας εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών που αποσκοπούν κατά
κύριο λόγο στην αξιοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
των υλικών ως πρώτη ύλη, την οικολογική ευαισθητοποίηση των πολιτών
και την εφαρμογή αρχών Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η ENACT διαθέτει επίσης τον κατάλληλο εξοπλισμό και είτε σε συνεργασία με ολα τα συλλογικά Συστήματα
μιας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων, είτε ανεξάρτητα, οργανώνει
προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικού, αλουμινίου, γυαλιού,
λευκοσιδήρου σε:
> Ο.Τ.Α.
> Δημόσιες υπηρεσίες
> Εκπαιδευτικά ιδρύματα
> Νοσοκομεία
> Τράπεζες
> Εμπορικά κέντρα
> Συγκροτήματα γραφείων
> Βιομηχανίες
> Εμπορικές επιχειρήσεις

Η δραστηριότητα της εταιρείας συμβάλλει στην ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και εντάσσεται στον
πυρήνα της στρατηγικής της Ε.Ε. στον τομέα της Διαχείρισης Αποβλήτων. Η εκτροπή της (βιοαποδομήσιμης)
ιλύος από τους ΧΥΤΑ υπαγορεύεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/31/EC, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος
άμεσης και σημαντικής μείωσης των βιοαποδομήσιμων υλικών που οδηγούνται προς υγειονομική ταφή (κατά
25% μέχρι το 2010, 50% μέχρι το 2013 και 65% μέχρι το 2020). Επίσης συχνά αναφέρονται λειτουργικά προβλήματα σε ΧΥΤΑ που αφορούν σε καθιζήσεις, ευστάθεια των πρανών ή/και κυκλοφορία των οχημάτων εντός των
κυττάρων, λόγω αποδοχής λυματολάσπης.
Η εταιρεία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ορθολογικής διαχείρισης της αφυδατωμένης ιλύος που παράγεται στις Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων.
Αναλαμβάνουμε τη συλλογή και μεταφορά της αφυδατωμένης ιλύος σε κατάλληλα αδειοδοτημένη εγκατάσταση,
για την περαιτέρω επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση της ή την τελική της διάθεσή. Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζουμε στους συνεργάτες μας κάθε νομιμότητα, σύμφωνα με τα απαιτούμενα στις σχετικές διατάξεις.
Η συλλογή της αφυδατωμένης ιλύος γίνεται με την χρήση ειδικών Container (Sludge Container), που διαθέτει η
εταιρεία μας.

Συνδυασμός ΔσΠ οργανικών αποβλήτων
και υλικών συσκευασίας

Η εταιρεία αναλαμβάνει την εκτέλεση προγράμματος διαχείρισης οργανικών απορριμμάτων «αστικού τύπου»
(δημοτικά απόβλητα) και την παραγωγή δευτερογενών προϊόντων υψηλής αξίας (οργανικό κομπόστ).
Εφαρμόζουμε τρεις κύριες μεθόδους για τη χωριστή συλλογή των οργανικών:
> Συλλογή πόρτα-πόρτα από κάθε νοικοκυριό ή κάθε κατοικία,
> Συλλογή σε χωριστούς κάδους που βρίσκονται τοποθετημένοι σε πυκνό δίκτυο
κοντά στα νοικοκυριά /κατοικίες,
> Συλλογή από δίκτυο καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
Οφέλη από την υλοποίηση των προγραμμάτων
> Μείωση απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και προβλημάτων διαχείρισής τους
> Περιορισμός της ρύπανσης και διαφύλαξη της δημόσιας υγείας
> Εξοικονόμηση ενέργειας και φυσικών πόρων
> Περιορισμός εδαφοβελτιωτικών και λιπασμάτων που εφαρμόζονται εντός του αστικού ιστού
> Νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για το περιβάλλον
> Ενίσχυση εθελοντισμού και ενεργούς συμμετοχής του πολίτη στην βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής του χώρου όπου ζει.

Η ENACT σε συνεργασία μόνο με εξειδικευμένους οίκους προσφέρει τις
νέες τεχνολογίες ΜΒΤ ή (MechanicalBiological Treatment-MBT), ανάλογα με τις ιδιαίτερες συνθήκες και τις
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από
τον πελάτη.
Η λειτουργία ενός εργοστασίου επεξεργασίας των απορριμμάτων συμβάλλει όχι απλά στη μείωση των
ποσοτήτων προς τους ΧΥΤΑ αλλά και
στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω της διαλογής και της επεξεργασίας του οργανικού κλάσματος των απορριμμάτων
και μετατροπή των ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ.
Η προεπεξεργασία των αποβλήτων
πριν ταφούν έχουν ως πρώτιστο
στόχο την εκτροπή του οργανικού
κλάσματος από τους ΧΥΤΑ-Υ και την
ανάκτηση των ανακυκλώσιμων υλικών με ή χωρίς παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου.

Παραγωγή δευτερογενών
προϊόντων υψηλής αξίας

Η υιοθέτηση και εφαρμογή ενός
ολοκληρωμένου και σύγχρονου συστήματος διαχείρισης των στερεών
αποβλήτων αποτελεί άμεση προτεραιότητα με διαστάσεις περιβαλλοντικές, αναπτυξιακές και προστασίας
της δημόσιας υγείας.
Η βιομάζα είναι ανανεώσιμο υλικό
και το γεγονός αυτό, αποτελεί το βασικό πλεονέκτημα, συγκρινόμενη
ως μια πηγή ενέργειας με τα ορυκτά
καύσιμα, που δεν ανανεώνονται και
εξαντλούνται συνεχώς.

Παράγοντας ενέργεια από βιομάζα:
> Προστατεύουμε το περιβάλλον
> Συμμετέχουμε στη καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής
> Εξοικονομούμε φυσικούς πόρους
> Προωθούμε τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων
> Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας

Βιομάζα είναι το βιοαποικοδομήσιμο
κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων
και υπολειμμάτων που προέρχονται
απο τη γεωργία, (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία και τις
συναφείς βιομηχανίες, καθώς και το
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων,
όπως ορίζει η ΟΔΗΓΙΑ 2001/77/ΕΚ.

Με ειδικά οχήματα που έχουν μελετηθεί για να καλύπτουν
άμεσα και αποτελεσματικά της ανάγκες Πλύσης, Απολύμανσης και Σάρωσης δρόμων, καταρτισμένο προσωπικό της
εταιρείας, εξυπηρετεί από το εθνικό μας δίκτυο έως τις πλέον
προβληματικές ρυμοτομικά περιοχές, ώστε να εξασφαλίζονται κατάλληλες συνθήκες υγιεινής για τους κατοίκους.
Οι υπηρεσίες καθαριότητας παρέχονται από εξειδικευμένο
προσωπικό, χρησιμοποιώντας σύγχρονα συστήματα καθαρισμού, προϊόντα και εξοπλισμό.
Πρωταρχικός στόχος είναι:
> Nα αναπτύσσουμε νέες μεθόδους και εργαλεία που βελτιώνουν τα πρότυπα και τις πρακτικές καθαρισμού που παρέχουν
οι άνθρωποι μας.
> Nα είμαστε πάντα κοντά στους πελάτες μας, να γνωρίζουμε
τις ανάγκες τους και να προσφέρουμε ευέλικτες λύσεις, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους.
Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού δρόμων, πεζοδρομιών, πλατειών, πεζοδρόμων, χώρων parking, για μικροαπορρίμματα και ελαφρά απορρίμματα πεζών. Ακόμη αναλαμβάνει τη διαχείριση και προμήθεια αναλωσίμων (π.χ. σάκους
απορριμμάτων) εξωτερικών και εσωτερικών χώρων.

Η εφαρμογή περιοδικών ή και έκτακτων
προγραμμάτων πλύσης-απολύμανσης των
κάδων, αποτρέπει την μετατροπή των μέσων
συλλογής απορριμμάτων σε εστίες μόλυνσης.
Καταρτισμένο προσωπικό της εταιρείας μας
με ειδικά οχήματα- πλυντήρια κάδων αναλαμβάνει τον καθαρισμό των τοποθετημένων
κάδων σε οποιοδήποτε περιοχή.
Όλοι οι κάδοι πλένονται με ζεστό νερό και
απολυμαίνονται με τη χρήση ειδικών αντιρρυπαντικών υγρών που εξαφανίζουν κάθε
δυσοσμία και εξασφαλίζουν κατάλληλες
συνθήκες υγιεινής για τους κατοίκους.
Τα απόνερα από την πλύση των κάδων συλλέγονται εντός των ειδικών οχημάτων και
δεν εκχύνονται στο περιβάλλον.
Τα οχήματα πλύσης κάδων είναι σύγχρονης
και αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας, έτσι ώστε
να επιτυγχάνεται η αρτιότητα εκτέλεσης των
εργασιών πλύσης.
Δυνατότητα πλύσης κάδων χωρητικότητας
από 120-3200lt

Η εταιρεία προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα διαχείρισης ογκωδών αντικειμένων,
καθώς διαθέτει πολυάριθμο στόλο
οχημάτων και κάδους διαφόρων
χωρητικοτήτων που τοποθετούνται
σε προκαθορισμένα σημεία για την
απόρριψη των ογκωδών αντικειμένων που δεν είναι δυνατόν να
μεταφερθούν με τα συμβατικά οχήματα συλλογής (επιπλα, στρώματα,
κρεβάτια κλπ)
Επίσης χρησιμοποιεί σύγχρονα προγράμματα διαχείρισης στόλου για την ορθή οργάνωση και αμεσότητα των
δρομολογίων. Τα ογκώδη αντικείμενα μεταφέρονται σε αδειοδοτημένο χώρο για θρυμματισμό και κατόπιν προς
τελική διάθεση σε ΧΥΤΑ. Σε άλλες περιπτώσεις παρέχεται η δυνατότητα επί τόπου θρυμματισμού σε ΧΥΤΑ καθώς
διαθέτουμε μετακινούμενο τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων.

Η ENACT αναλαμβάνει τη συλλογή, μεταφορά και διαχείριση οικοδομικών απορριμμάτων που προέρχονται από
έργα που αφορούν εκσκαφές, ανέγερση νέων οικοδομών, κατασκευαστικά, έργα και κατεδαφίσεις, όπως επίσης
την εκμίσθωση κάθε χρήσιμου για την συλλογή και μεταφορά εξοπλισμού.
Άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό αναλαμβάνει τη μελέτη και την τοποθέτηση των κατάλληλων για κάθε χώρο
κάδων ώστε να εκτελούνται το λιγότερο δυνατόν δρομολόγια μεταφοράς και να αποφεύγονται τυχόν οχλήσεις για
υποβάθμιση του φυσικού τοπίου. Τα οικοδομικά απορρίμματα μεταφέρονται σε Μονάδα Επεξεργασίας απορριμμάτων Κατασκευών και Κατεδαφίσεων όπου κατόπιν επεξεργασίας παράγονται ανακυκλωμένα αδρανή υλικά
που έχουν χαμηλό κόστος και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με επιτυχία σε διάφορες χρήσεις.
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:
> Μεταφορά & Διάθεση οικοδομικών απορριμμάτων
> Λειτουργία χώρων επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων και Κατασκευών (ΑΕΚΚ)
> Ανακύκλωση & Εμπορία υλικών

Η ENACT ενοικιάζει μία πλούσια γκάμα εξοπλισμού που απαιτείται για τις υπηρεσίες διαχείρισης απορριμμάτων,
καθαριότητας και άλλες συναφείς δραστηριότητες των πελατών μας, είτε είναι δήμοι είτε επιχειρήσεις ή ιδιώτες.
Ο εξοπλισμός είναι άριστα συντηρημένος και εκμισθώνεται βραχυχρόνια ή μακροχρόνια, με ή χωρίς χειριστή,
ανάλογα τις ανάγκες των πελατών.
Η εταιρεία εκμισθώνει
> Απορριμματοφόρα διαφόρων τύπων και χωρητικοτήτων
> Κάδους απορριμμάτων μηχανικής αποκομιδής από 120-3.200 lt
> Skip container ανοικτού ή κλειστού τύπου
> Roll-on container 12-40 m3
> Press-container
> Ειδικά οχήματα
> Πλυντήρια Κάδων
> Σάρωθρα
> Πλυστικά

Η εταιρεία μας μέσα από την εμπειρία των στελεχών της σε οργάνωση και εκτέλεση υπηρεσιών διαχείρισης
στερεών αποβλήτων, παρέχει μια σειρά από συμβουλευτικές υπηρεσίες, οι οποίες σχετίζονται με την διαχείριση
των στερεών αποβλήτων.
Συγκεκριμένα, παρέχονται συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών σε ΟΤΑ, αλλά και
κατευθύνσεις σχετικά με την εκτίμηση των αναγκών σε εξοπλισμό και προσωπικό για την εγκατάσταση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένοu συστήματος διαχείρισης στερεών αποβλήτων.
Η εταιρεία μας, έχοντας ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων που αφορούν στη διαχείριση στερεών αποβλήτων, είναι σε
θέση να κατανοήσει όλες τις παραμέτρους και μεθόδους εκτέλεσης των εν λόγω υπηρεσιών. Το γεγονός αυτό,
μας δίνει τη δυνατότητα να λειτουργήσουμε συμβουλευτικά προσφέροντας ένα εύρος λύσεων και συγκεκριμένα:
> Εκτίμηση κόστους αποκομιδής απορριμμάτων
> Εκτίμηση απαραίτητου εξοπλισμού για τη συλλογή, μεταφορά και μεταφόρτωση των απορριμμάτων (κάδοι,
πρέσες, container, οχήματα κλπ.)
> Προτάσεις και μεθοδολογία εκτέλεσης διαγωνιστικών διαδικασιών
> Προτάσεις σχετικά με τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας εγκαταστάσεων διαχείρισης στερεών αποβλήτων

Η τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί η ENACT Α.Ε. για την εκτέλεση έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων είναι μία διαδικασία ιδιαιτέρως σημαντική για την εταιρεία μας, αφού η σωστή
εφαρμογή της εξασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία
του εξοπλισμού της και κατ’ επέκταση την απρόσκοπτη
εκτέλεση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων
που αναλαμβάνει.

από μηχανικό οχημάτων, μηχανικό εκπαιδευμένο στην
αποκατάσταση βλαβών των υπερκατασκευών και λοιπό
εκπαιδευμένο προσωπικό.

Η τακτική και προγραμματισμένη συντήρηση των απορριμματοφόρων υπερκατασκευών που είναι τοποθετημένες επί πλαισίων οχημάτων και του λοιπού εξοπλισμού
που διαθέτει η εταιρεία (press, roll & skip container
κλπ.), πραγματοποιείται σε ιδιόκτητη εγκατάσταση-συνεργείο άρτια εξοπλισμένη που χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των οχημάτων
και του εξοπλισμού που διαθέτει. Είναι επανδρωμένη

Η ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη του εξοπλισμού
όμως περιλαμβάνει και την αντιμετώπιση τεχνικών
βλαβών και έκτακτων περιστατικών, (διάθεση κινητών
συνεργείων) η οργάνωση και η πληρότητα της οποίας
είναι ιδιαιτέρως σημαντική, αφού αποσκοπεί στην όσο
το δυνατόν πιο έγκαιρη και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των βλαβών προκειμένου να μην διαταραχθεί το
πρόγραμμα παροχής των υπηρεσιών.

Το συνεργείο της εταιρείας μας διαθέτει πλήρως οργανωμένη αποθήκη με όλα τα απαραίτητα ανταλλακτικά
σε ανάλογη επάρκεια για την εύρυθμη λειτουργία του
εξοπλισμού της.

Αναπόσπαστο κομμάτι των παρεχόμενων
υπηρεσιών αποτελεί ο ποιοτικός έλεγχος του
συστήματος διαχείρισης της εταιρείας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από
τους πελάτες και τα σχέδια που εκπονούνται
από την εταιρεία. Όλες οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών διεξάγονται σύμφωνα με το
σύστημα διασφάλισης ποιότητας κατά ISO
9001:2008 διασφαλίζοντας μέθοδευμένο και
συστηματικό έλεγχο όλων των επιχειρησιακών ενεργειών.
H ανάπτυξη, εφαρμογή και συντήρηση του
προτύπου ISO 9001 εξασφαλίζει στην εταιρεία:
> Σταθερή ποιότητα υπηρεσιών και τελικών
προϊόντων
> Καταγραφή των επιχειρησιακών διεργασιών και συνεπώς οργάνωση του συστήματος
> Ικανοποίηση πελατών
> Συνεχή προσπάθεια για βελτίωση της
ποιότητας και αξιοπιστία των παρεχόμενων
υπηρεσιών

Η εταιρεία έχει υιοθετήσει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO
14001, το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις περιβαλλοντικές πλευρές της επιχείρησης, έτσι ώστε να αξιολογείται και να ελέγχεται κάθε ενέργεια του οργανισμού που
έχει επίδραση και αντίκτυπο στο περιβάλλον.
Το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης παρακολουθείται, συντηρείται και βελτιώνεται μέσα από προγράμματα επιθεωρήσεων, αξιολογήσεων και ανασκοπήσεων. Δεδομένου ότι το σύνολο των υπηρεσιών που
παρέχει η εταιρεία στους πελάτες της αφορούν στο
περιβάλλον και στη διαχείριση των απορριμμάτων εν
γένει, δίνεται ιδιαίτερο βάρος αφενός στον εντοπισμό
τρόπων για τη δραστική μείωση των απορριμμάτων και

την αποδοτική διάθεση αυτών και αφετέρου στη συμμόρφωση της επιχείρησης με την εφαρμοζόμενη νομοθεσία, γεγονός που συντελεί στην μείωση των πιθανοτήτων μίας εσφαλμένης περιβαλλοντικής ενέργειας.

Η ENACT στην προσπάθειά της να ελέγχει
διαρκώς την επαγγελματική επικινδυνότητα
και να βελτιώνει την επίδοσή της σε θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων
έχει καθιερώσει και θέσει σε εφαρμογή Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία βάσει των γενικών απαιτήσεων του Προτύπου OHSAS 18001.
Ο καθορισμός των στόχων μέσα από την
πολιτική του Συστήματος Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία μαζί με τις συνεχείς μετρήσεις για την επίτευξή τους διασφαλίζει
μία διαδικασία συνεχούς βελτίωσης και
επιδεικνύει τη δέσμευση της εταιρείας στην
εφαρμογή, διατήρηση, και βελτίωση των
πρακτικών διαχείρισης στην Εργασία.
Επίσης εφαρμόζονται τακτικοί εσωτερικοί
έλεγχοι ώστε να διασφαλίζεται ότι το σύστημα εξακολουθεί να λειτουργεί και να είναι
αποτελεσματικό, λαμβάνοντας επίσης πάντα υπόψη τη συμμόρφωση της εταιρείας
με τις νομικές απαιτήσεις

H ENACT, ως επιχείρηση που αποσκοπεί
στην συμβολή αντιμετώπισης περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, διαρκώς προχωρά σε ενέργειες οι οποίες προάγουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
Συγκεκριμένα η ENACT αποτελεί οντότητα
η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το
κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του
χώρου δράσης της. Οφείλει επομένως, και
αναγνωρίζει την ευθύνη που της αναλογεί
απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον.
Σέβεται δηλαδή τις αρχές και τις αξίες που
χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας (τον σεβασμό προς τον άνθρωπο - την ανθρώπινη
αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, τον σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού
επιπέδου και της ποιότητας ζωής).

Η εταιρεία εφαρμόζει διαδικασίες οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση των δικαιωμάτων και των συνθηκών στο χώρο εργασίας
του προσωπικού της, διαθέτει δε προς τούτο πιστοποίηση σύμφωνα με το πρότυπο SA 8000:2014.

Με τη συμμετοχή σας στην υλοποίηση των προγραμμάτων της εταιρείας μας:
> Εξασφαλίζουμε βιώσιμο και υγιές αστικό περιβάλλον
> Μειώνουμε τα απορρίμματα που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ
> Περιορίζουμε την ρύπανση και διαφυλάττουμε την δημόσια υγεία
> Εξοικονομούμε ενέργεια και φυσικούς πόρους
> Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας σε τομείς θετικών ενεργειών για το περιβάλλον
> Ενισχύουμε την περιβαλλοντική συνείδηση και τον εθελοντισμό

