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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΣΕΔ

Επωνυμία ΣΣΕΔ

ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.

Διακριτικός τίτλος

ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.

Αρ. Πρωτ. απόφασης έγκρισης Ε.Ο.Αν.

2174/09-12-2013

ΑΦΜ εταιρείας

997742983

ΔΟΥ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το Νομικό πρόσωπο που οργανώνει το συλλογικό ΣΕΔ είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία
με την επωνυμία «ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.», σύμφωνα με το καταστατικό
της το οποίο δημοσιεύτηκε την 13η Μαΐου 2011 και την τελευταία τροποποίηση του,
προκειμένου να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις του νέου Νόμου 4496/2017, που δημοσιεύτηκε
στις 19/12/2018.
Το αρχικό καταστατικό καθώς και οι τροποποιήσεις του παρατίθενται στο Παράρτημα Ια.
Ως έδρα της εταιρίας ορίζεται ο Δήμος Κορδελιού - Ευόσμου, οδός Καλλιπάτειρας 8 στον Νομό
Θεσσαλονίκης.
Η μετοχική σύνθεση σύμφωνα με το αντίγραφο του βιβλίου εταίρων / μετόχων είναι η
εξής:
ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. 50%
ΒΟΡΡΑΣ Α.Τ.Ε. 50%
Κατά το άρθρο 4 του καταστατικού της :
«Το κεφάλαιο της εταιρίας συνίσταται από τις εισφορές των εταίρων, οι οποίες ανέρχονται
συνολικά στο ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ΕΥΡΩ, το οποίο εισέφεραν ισομερώς οι
συμβαλλόμενοι».
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Επιπροσθέτως, ο Ν.4496 (08 11 2017 νέος Νόμος) για την ανακύκλωση, αποτελεί
Τροποποίηση του Ν.2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων και αποσκοπεί στην προσαρμογή στην οδηγία 2015/720 ΕΕ, σχετικά με τη ρύθμιση
θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις.
Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ «ΨΑΡΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Α.Ε.Κ.Κ.» είναι βάσει του καταστατικού του, ένας οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που
έχει ως σκοπό της λειτουργίας του να αποτελέσει ένα συντονιστικό όργανο όλων των εργασιών
διαχείρισης των αποβλήτων ΑΕΚΚ που προέρχονται από εκσκαφές, οικοδομικές εργασίες και
έργα τεχνικών υποδομών (ΑΕΚΚ).
Το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) «ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.» εγκρίθηκε από τον Ε.Ο.ΑΝ.
(Α.Π.: 2174), με διάρκεια ισχύος της έγκρισης έξι χρόνια, αρχής γενομένης από τη 9/12/2013 και
γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος τους Νομούς Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Χαλκιδικής, Ν. Σερρών,
Ν. Πιερίας, Ν. Πέλλας, Ν. Ημαθίας, Ν. Κιλκίς.
Βασικές επιδιώξεις της λειτουργίας του συστήματος αποτελεί ο συντονισμός διαδικασιών
υψηλών προδιαγραφών από την συλλογή ως την αξιοποίηση τους μέσω της ανακύκλωσης και
την επαναχρησιμοποίηση των υλικών αυτών (ΑΕΚΚ) ενώ με την λειτουργία του αυτή συμβάλει
στην διαμόρφωση ενός πλέγματος σχέσεων που να συνδέουν το ΣΣΕΔ των ΑΕΚΚ, με τους
συμβαλλόμενους διαχειριστές και τις μονάδες επεξεργασίας του συστήματος.
Τέλος η λειτουργία του συστήματος αποσκοπεί στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων και
τον περιορισμό των ζημιογόνων επιπτώσεων για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου από
την ανεξέλεγκτη ρίψη αδρανών υλικών (μπάζα) που προέρχονται από εκσκαφές, οικοδομικές
εργασίες και έργα τεχνικών υποδομών (ΑΕΚΚ) με την λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα
με τους στόχους, τις γενικές κατευθύνσεις του Ν.2939/2001 και τις ειδικές διατάξεις της
εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και μια πιο ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που δημιουργούνται σε όλες τις φάσεις διαχείρισης των ΑΕΚΚ.
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1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΣΕΔ
Το Σύστημα εδρεύει επί της οδού Καλλιπάτειρας 08, Τ.Κ. 56224, Εύοσμος. Τα
επικοινωνίας είναι 2310-587 760, fax 2310-587 763,
e-mai info@psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu,
διαδίκτυο: www.psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu

τηλέφωνα

Από τα τέλη του έτους 2012 λειτουργεί η ιστοσελίδα της ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ www.psarras-enallaktiki-diaxeirisi.eu από όπου πολίτες και συνεργάτες
μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τo Σύστημα, το διαχειριζόμενο ρεύμα
αποβλήτων και τις δραστηριότητες του καθώς και άλλες πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος.
Η ιστοσελίδα της ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ. ανανεώνεται με γνώμονα
την φιλικότητα προς τον χρήστη, αντικαθιστώντας την δια εντύπων συναλλαγή με την
ηλεκτρονική, μειώνοντας την παραγωγή χαρτιού, συμβάλλοντας και με αυτόν τον τρόπο στην
προστασία του περιβάλλοντος και της πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων.

Ταχυδρομική Διεύθυνση Έδρας
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Τηλεομοιοτυπία
Διαδίκτυο

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 8, ΕΥΟΣΜΟΣ ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Τ.Κ.56224
2310587760 -1-2-3
2310587763
http://www.psarras-enallaktikidiaxeirisi.eu

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

info@psarras-enallaktikidiaxeirisi.eu

Διευθύνων Σύμβουλος

ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Υπεύθυνος παροχής στοιχείων
διαχείρισης & οικονομικών στοιχείων
ΣΣΕΔ

ΨΑΡΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ειδικότερα στην ιστοσελίδα έχουν δημιουργηθεί πεδία για να μπορεί ο κάθε υποψήφιος
συνεργάτης:
- Να αιτηθεί την συνεργασία του με το σύστημα
- Να καταθέσει τις δικές του υποδείξεις/παρατηρήσεις.
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1.3 ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΡΕΥΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Το διαχειριζόμενο είδος αποβλήτων είναι η κατηγορία 17 του Ευρωπαϊκού Καταλόγου
Αποβλήτων σύμφωνα με το Παράρτημα της απόφασης 2000/532/ΕΚ, όπως έχει τροποποιηθεί
με τις Αποφάσεις 2001/118/ΕΚ, 2001/Π9//ΕΚ και 2001/573/ΕΚ της Επιτροπής Ε.Κ.
Εξαιρούνται τα απόβλητα που χαρακτηρίζονται με αστερίσκο, εφόσον αποτελούν
επικίνδυνα απόβλητα.
Τα διαχειριζόμενα ρεύματα είναι τα εξής τέσσερα:
Ρεύμα 1ο: Απόβλητα εκσκαφών αντιστοιχεί σε:
•

17 03 02: μείγματα ορυκτής ασφάλτου εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται
στο σημείο 17 03 01

•

17 05 04: χώματα και πέτρες άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 03

•
•

17 05 06: μπάζα εκσκαφών άλλα από τα αναφερόμενα στο σημείο 17 05 05
17 05 08: έρμα σιδηροτροχιών εκτός εκείνου που περιλαμβάνεται στο σημείο 17
05 07 σημείο 17 05 05

Αποτελεί το ρεύμα μεμονωμένων και "καθαρών" κωδικών αποβλήτων όπως είναι το
σκυρόδεμα, χώματα, πέτρες και μπάζα εκσκαφών και η άσφαλτος. Προκύπτει από έργα
οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης καθώς και μεγάλα τεχνικά έργα που προϋποθέτουν τη
καθαίρεση παλαιότερων τεχνικών υποδομών.

Ρεύμα 2ο: Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (με λίγες προσμίξεις) αντιστοιχεί σε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 01 01: σκυρόδεμα
17 01 02: τούβλα
17 01 03: πλακάκια και κεραμικά
17 01 07: μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06.
17 02 01: ξύλο
17 02 02: γυαλί
17 02 03: πλαστικό
17 04 01: χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02: αλουμίνιο
17 04 03: μόλυβδος
17 04 04: ψευδάργυρος
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•
•
•
•

17 04 05:
17 04 06:
17 04 07:
17 04 11:

σίδηρος και χάλυβας
κασσίτερος
ανάμεικτα μέταλλα
καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10

Αποτελεί το ρεύμα με ανάμικτα αξιοποιήσιμα απόβλητα σκυροδέματος οπλισμένου και
άοπλου, τούβλων (τοιχοποιίας) και ξύλου σε χαμηλά ποσοστά. Προκύπτει από έργα
κατεδάφισης μεγάλων κτηρίων, στα οποία υφίσταται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης
για τη διαλογή στη πηγή υλικών όπως το μέταλλο, το πλαστικό, το ξύλο, το γυαλί, ο γύψος κλπ.

Ρεύμα 3ο: Απόβλητα κατασκευών και κατεδαφίσεων (με πολλές προσμίξεις) αντιστοιχεί
σε:

•
•
•
•
•
•
•
•

17 01 01: σκυρόδεμα
17 01 02: τούβλα
17 01 03: πλακάκια και κεραμικά
17 01 07: μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06
17 02 01: ξύλο
17 02 02: γυαλί
17 02 03: πλαστικό
17 04 01: χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02: αλουμίνιο
17 04 03: μόλυβδος
17 04 04: ψευδάργυρος
17 04 05: σίδηρος και χάλυβας

•
•
•

17 04 06: κασσίτερος
17 04 07: ανάμεικτα μέταλλα
17 04 11: καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10

•
•
•
•

Αποτελεί το ρεύμα με ανάμικτα αξιοποιήσιμα απόβλητα σκυροδέματος οπλισμένου και
άοπλου, τούβλων (τοιχοποιίας), κεραμικών πλαστικού και ξύλου σε μεγάλα ποσοστά. Προκύπτει
από έργα κατεδάφισης μεγάλων κτηρίων, στα οποία δεν πραγματοποιείται διαλογή στη πηγή
υλικών όπως το μέταλλο, το πλαστικό, το ξύλο, το γυαλί, ο γύψος κλπ.
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Ρεύμα 4ο: Απόβλητα ανακαινίσεων αντιστοιχεί σε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17 01 01: σκυρόδεμα
17 01 02: τούβλα
17 01 03: πλακάκια και κεραμικά
17 01 07: μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06.
17 01 01: σκυρόδεμα
17 01 02: τούβλα
17 01 03: πλακάκια και κεραμικά
17 01 07: μείγμα σκυροδέματος, τούβλων, πλακιδίων και κεραμικών εκτός
εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 01 06.
17 02 01: ξύλο
17 02 02: γυαλί
17 02 03: πλαστικό
17 04 01: χαλκός, μπρούντζος, ορείχαλκος
17 04 02: αλουμίνιο
17 04 03: μόλυβδος
17 04 04: ψευδάργυρος
17 04 05: σίδηρος και χάλυβας
17 04 06: κασσίτερος
17 04 07: ανάμεικτα μέταλλα
17 04 11: καλώδια εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 04 10
17 06 04: μονωτικά υλικά εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 06
01 και 17 06 03
17 08 02: υλικά δομικών κατασκευών με βάση το γύψο εκτός εκείνων
που περιλαμβάνονται στο σημείο 17 08 01
17 09 04: μείγματα αποβλήτων δομικών κατασκευών και κατεδαφίσεων
εκτός εκείνων που περιλαμβάνονται στα σημεία 17 09 01, 17 09 02 και 17
09 03.

Αποτελεί το ρεύμα με ανάμικτα απόβλητα σκυροδέματος οπλισμένου και άοπλου και
τούβλων (τοιχοποιίας), σε χαμηλά έως μηδενικά ποσοστά, ενώ περιλαμβάνει κυρίως κεραμικά
πλαστικά και ξύλο σε μεγάλα ποσοστά. Προκύπτει κυρίως από ιδιωτικά και δημόσια έργα
ανακαίνισης .
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1.4 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΣΣΕΔ
Η έδρα του συστήματος βρίσκεται στο Δήμο Κορδελιού - Ευόσμου, οδός Καλλιπάτειρας
8 στον Νομό Θεσσαλονίκης.
Το σύστημα καλύπτει το ευρύτερο αστικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και την
Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας και συνεργάζεται με πέντε (6) μονάδες επεξεργασίας
αδρανών αποβλήτων.
•

Την «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.» από τις 10/12/2013, με έδρα την θέση
Λαχανόκηποι, Δ.Δ. Νεοχωρούδας, Δήμος Καλλιθέας, Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη των
αναγκών ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στον νομό Θεσσαλονίκης καθώς και στον Νομό Κιλκίς, λόγω
της θέσης εγκατάστασης της Μονάδας.

•

Την εταιρία «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ.» από τις 01/10/2015, με έδρα το 6ο χλμ Ε.Ο Σερρών –
Θεσσαλονίκης, προς κάλυψη των αναγκών ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στον νομό Σερρών.
Μέσα στο 2018 συμβλήθηκαν με το ΣΣΕΔ δύο ακόμα Μονάδες Επεξεργασίας αδρανών
αποβλήτων:

•

Η Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης και πρωτογενής επεξεργασίας ΑΕΚΚ με την
Επωνυμία «ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ», στις 16/10/2018, που εδρεύει στο 7ο χλμ Σερρών
– Οινούσας, Σέρρες και

•

Η Μονάδα επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων με την
επωνυμία «ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε», στις 03/12/2018, που εδρεύει σε τμήμα του
υπ’αρίθμ.1514 αγροτεμαχίου του αγροκτήματος Προφήτη Ηλία του Δήμου Σκύδρας, της
περιφερειακής ενότητας Πέλλας. Με την οποία καλύψαμε τις ανάγκες του ΣΣΕΔ στον
Νομό Πέλλας.

•

Ενώ μέσα στο έτος 2019, στις 29/03/2019 συμβλήθηκαν με το ΣΣΕΔ δύο ακόμα Μονάδες
Επεξεργασίας αδρανών αποβλήτων που ανήκουν στην «Μονομετοχική Ανώνυμη
Δημοτική Εταιρία Ανάπτυξης Βιο.Πα & Εκμετάλλευσης Αμμορυχείου Δίου-Ολύμπου
Δ.Ε.Α.Δ.Ο Α.Ε.». προς κάλυψη των αναγκών ανακύκλωσης ΑΕΚΚ του ΣΣΕΔ στον νομό
Πιερίας.

•

Η μία εντός του λατομείου Βροντούς, στη θέση «Ρόγγια» της Τ.Κ Βροντούς, του Δήμου
Δίου-Ολύμπου και

•

Η άλλη εντός του λατομείου Λιτοχώρου, στη θέση «Γούρνες» της Δ.Κ Λιτοχώρου, προς
κάλυψη των αναγκών ανακύκλωσης ΑΕΚΚ στον νομό Πιερίας.

Σε ότι αφορά τους υπόλοιπους Νομούς γεωγραφικής κάλυψης του ΣΣΕΔ και στους
οποίους δεν διαθέτουμε ακόμα Μονάδες Προσωρινής Αποθήκευσης και Επεξεργασίας Α.Ε.Κ.Κ
( Ν.Χαλκιδικής, Ν.Ημαθίας, Ν.Κιλκίς), ανά περιόδους έχουν γίνει πολλές επαφές και συζητήσεις
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με διάφορες μονάδες που δραστηριοποιούνται γεωγραφικά σε αυτούς τους Νομούς, σε κάθε
περίπτωση όμως η όποια συζήτηση έπεφτε στον σκόπελο του τιμολογίου του ΣΣΕΔ, το οποίο
όπως αποδεικνύεται δεν είναι ανταγωνιστικό και αποτελεί το μεγαλύτερο τροχοπέδη στην
σύναψη συνεργασιών με Μονάδες Επεξεργασίας ΑΕΚΚ. Για αυτό και είναι ζωτικής σημασίας για
το ΣΣΕΔ να ευοδωθεί το νέο επιχειρησιακό σχέδιο και στα πλαίσια αυτού το ΣΣΕΔ να αλλάξει το
τιμολόγιο του ΣΣΕΔ.

ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΣΕΔ
Νομός Θεσσαλονίκης

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ
ΜΕ ΤΟ ΣΣΕΔ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ Δ.Δ
ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.
Τ.Κ:54500
Α.Φ.Μ:999125835
ΔΟΥ:ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ:2310587760-1-2

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΡΑΣ
Α.Δ.Τ:ΑΗ174937
Τ.Α ΕΥΟΣΜΟΥ
Α.Φ.Μ:028745345
Δ.Ο.Υ:ΑΜΠΕΛΟΚΗΠ
ΩΝ

Πιστοποιητικό Ζυγοπλάστιγγας ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε:
17934/19.03.2019
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Νομός Σερρών
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΣΕΔ

ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ

ΛΑΤΟΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 957
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Δ.Κ ΛΕΥΚΩΝΑ.
ΣΕΡΡΕΣ.
Α.Φ.Μ:099895258
Δ.Ο.Υ:ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ:2321023248

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ:ΑΗ851593
Α.Φ.Μ:020727578
Δ.Ο.Υ:ΣΕΡΡΩΝ

7ΟΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ ΟΙΝΟΥΣΑΣ, ΣΕΡΡΕΣ.
Α.Φ.Μ:093939722
Δ.Ο.Υ:ΣΕΡΡΩΝ
Τ.Κ:62121
ΤΗΛ:2321052393

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Δ.Τ:
ΑΕ867172
Α.Φ.Μ:093939722
Δ.Ο.Υ:ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ:2321052293

Πιστοποιητικό Ζυγοπλάστιγγας ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ Α.Τ.Ε: ΚΕ34707/12.02.2018
Πιστοποιητικό Ζυγοπλάστιγγας ΛΑΤΟΓΑΛΑΝΗΣ ΑΒΕΤΤΕ: 227004/14.02.2019

Νομός Πέλλας

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΗ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΣΕΔ

ΑΞΙΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΑΓΡΟΤΑΜΑΧΙΟ1514
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
Δ.ΣΚΥΔΡΑΣ.Π.Ε
ΠΕΛΛΑΣ
Α.Φ.Μ:999832289
Δ.Ο.Υ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΗΛ:2381027166

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
Α.Δ.Τ:ΑΖ 308049
Α.Φ.Μ:044144908
Δ.Ο.Υ:ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΗΛ:2381027166

Πιστοποιητικό Ζυγοπλάστιγγας: 00418/11.01.2019
Πληροφορίες για τις Μονάδες που συμβλήθηκαν με το ΣΣΕΔ μέσα στο 2019, θα
παραθέσουμε στην απολογιστική έκθεση του ΣΣΕΔ για το έτος 2019.
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2.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Ειδικότερα για το 2018 η εν λόγω συνοπτική περιγραφή των αποτελεσμάτων του
συστήματος είναι άμεσα συνυφασμένη, όπως ήδη έχουμε αποτυπώσει και σε προηγούμενες
απολογιστικές εκθέσεις, με τις υποδείξεις και του εποπτεύοντος Οργανισμού (ΕΟΑΝ).
Το πρόγραμμά μας για την προώθηση της εναλλακτικής διαχείρισης των μη επικίνδυνων
αποβλήτων αδρανών κατά το έτος 2018 περιελάμβανε :
- ανανεώσεις συνεργασιών με παραγωγούς αποβλήτων,
- ένταξη νέων υπόχρεων / παραγωγών και
- ενημερώσεις και προσπάθεια επίτευξης συνεργασιών με ΟΤΑ & Περιφέρειες.
με στόχο την δημιουργία πλήρης ενημέρωσης αναφορικά με την εναλλακτική διαχείριση των
αδρανών αποβλήτων καθώς και όλων των ρευμάτων προκειμένου την αυξημένη συμμετοχή
τους, για την επίτευξη των εθνικών στόχων.
Το έτος 2018 το σύστημα ΨΑΡΡΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. ήρθε σε συμφωνία
με 41 νέους υπόχρεους διαχειριστές και συνέχισε την συνεργασία του με έναν (1) Οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου. Από τους 41 νέους διαχειριστές που
συμβληθήκαν με το ΣΣΕΔ, 17 από αυτούς παραδώσανε ποσότητες απόβλητων Α.Ε.Κ.Κ στις
Μονάδες διαχείρισης και επεξεργασίας αδρανών αποβλήτων του ΣΣΕΔ.
Επίσης ενημερώνουμε ότι το ΣΣΕΔ εξυπηρέτησε κατά την διάρκεια του 2018 και επτά (7)
διαχειριστές ΑΕΚΚ που είχαν υπογράψει σύμβαση συνεργασίας το προηγούμενο έτος και η
σύμβαση αυτή ενεργοποιήθηκε το 2018.
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ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

3.

3.1 Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ
ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Το έτος 2018 το σύστημα ΨΑΡΡΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ. ήρθε σε συμφωνία
με 41 νέους υπόχρεους διαχειριστές και συνέχισε την συνεργασία του με έναν (1) Οργανισμό
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου. Από τους 41 νέους διαχειριστές που
συμβληθήκαν με το ΣΣΕΔ, 17 από αυτούς παραδώσανε ποσότητες απόβλητων Α.Ε.Κ.Κ μέσα
στο έτος 2018, στις Μονάδες διαχείρισης και επεξεργασίας αδρανών αποβλήτων του ΣΣΕΔ
(σημειώνονται με πράσινο χρώμα).
Επίσης ενημερώνουμε ότι το ΣΣΕΔ εξυπηρέτησε κατά την διάρκεια του 2018 και επτά (7)
διαχειριστές ΑΕΚΚ που είχαν υπογράψει σύμβαση το προηγούμενο έτος η σύμβαση
συνεργασίας αυτή ενεργοποιήθηκε το έτος 2018 (σημειώνονται με μπλε χρώμα στον πίνακα).
.
Η ποσότητα αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων που διαχειρίστηκε
το ΣΣΕΔ ανήλθε στις 19.145,49ΤΝ Α.Ε.Κ.Κ ποσότητα που σημαίνει μια αύξηση της τάξης του
50% από το 2017.
Ενώ η ποσότητα του ανακυκλωμένου υλικού επίχωσης που πουλήθηκε από τις μονάδες
ανέρχεται σε 22.516.52 ΤΝ, στα ίδια επίπεδα με το 2017.
Είναι προφανές ότι στην περίπτωση των ΑΕΚΚ δεν μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα ή
εκτίμηση από τις ανωτέρω συμβάσεις σχετικά με τον αριθμό των διαχειριστών που δεν έχουν
προχωρήσει σε εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους αναφορικά με το Ν.2939/01.Από την πλευρά
της ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ πρέπει να αναφερθεί ότι δεν υπήρξε κατά την
διάρκεια του 2018 κανένα θέμα διακοπής σύμβασης ή και καταγγελία με τους ανωτέρω
διαχειριστές.
Το σύστημα ΨΑΡΡΑΣ-ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ έχει επισημάνει τα θέματα της μη
ένταξης υπόχρεων παραγωγών, της εισφοροδιαφυγής, της παράνομης διακίνησης και
διαχείρισης κ.α με αντίστοιχες προτάσεις αντιμετώπισής τους. Παραμένουμε στην διάθεση του
ΕΟΑΝ για την ανάληψη κοινών δράσεων προς αντιμετώπιση στρεβλώσεων που υφίστανται,
προς την προώθηση νόμιμων και ενδεδειγμένων λύσεων διαχείρισης.
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3.2 ΟΙ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ (PUT ON THE
MARKET).
Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έθεσε στην διάθεση του ΣΣΕΔ οι συνεργαζόμενοι
επεξεργαστές αποβλήτων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.», «ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ.» και
«ΛΑΤΟΓΑΛΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε» για το έτος 2018 από την συνολική ποσότητα των 19.145,49 τόνων
τους οποίους επεξεργάστηκαν για λογαριασμό του ΣΣΕΔ «ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Α.Ε.Κ.Κ.» διέθεσαν προς πώληση 22.516,52 τόνους, διοχετεύοντας στην αγορά και
ανακυκλωμένο υλικό που προέκυψε από επεξεργασία αδρανών αποβλήτων από προηγούμενα
έτη.
Το παραπάνω αποτελεί στοιχείο εξαιρετικά ενθαρρυντικό, για την δυνατότητα
διείσδυσης των ανακυκλωμένων προϊόντων στην αγορά των αδρανών αν αναλογιστεί κανείς και
την γενικότερη κρίση του κλάδου των κατασκευών η οποία επηρεάζει κατά τρόπο καθοριστικό
και την βιώσιμη λειτουργία όσων δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ανακύκλωσης ΑΕΚΚ
καθώς και την αδράνεια την Πολιτείας να θεσμοθετήσει την υποχρεωτική χρήση
πιστοποιημένων κατά CE ανακυκλωμένων αδρανών υλικών στα δημόσια έργα

Απολογιστική έκθεση ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ έτους 2018

Σ ε λ ί δ α | 38

ΠΙΝΑΚΑΣ : ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΙΑ

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ.
ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΡΑΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ.
ΑΔΕΙΑΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1597ΠΕ/
26-03-2019

Ανανέωση άδειας
διαχείρισης
(συλλογή- μεταφορά )
στερεών μη
επικίνδυνων
αποβλήτων, για την
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

7604/
24-09-2018

Άδεια διαχείρισης
(συλλογή- μεταφορά )
στερεών μη
επικίνδυνων
αποβλήτων, για την
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΔΑ

ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑΣ 8,
ΕΥΟΣΜΟΣ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τ.Κ:56224
Α.Φ.Μ:094449245
Δ.Ο.Υ:ΦΑΕ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ:23105877601-2
ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ
Δ.Δ ΝΕΟΧΩΡΟΥΔΑΣ
Δ.ΕΝΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ,
Δ.ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ.
Τ.Κ:54500
Α.Φ.Μ:999125835
ΔΥΟ:ΦΑΕ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΗΛ:23105877601-2

ΩΑΠΚΟΡ1Υ-ΨΔ8

ΨΟΣΧΟΠ1Υ-ΟΙΕ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
26-03-2019 ΕΩΣ
25-03-2024

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΡΑΣ
Α.Δ.Τ:ΑΗ174937
Τ.Α ΕΥΟΣΜΟΥ
Α.Φ.Μ:028745345
Δ.Ο.Υ:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

24-9-2018 ΕΩΣ
06-06-2021

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΡΡΑΣ
Α.Δ.Τ:ΑΗ174937
Τ.Α ΕΥΟΣΜΟΥ
Α.Φ.Μ:028745345
Δ.Ο.Υ:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ
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ΕΤΑΙΡΙΑ

ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ
ΑΤΕ

ΛΑΤΟΓΑΛΑΝΗΣ
ΑΒΕΤΤΕ

ΑΞΙΟΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε

ΑΔΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΔΙΠΕΧΩΣ
Κ. Μακεδονίας

ΑΡ.ΠΡΩΤ.Α
ΔΕΙΑΣ

602/
19-03-2015

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Άδεια
διαχείρισης
(συλλογή- μεταφορά)
μη
επικινδύνων
αποβλήτων,
όπως αυτά ορίζονται
στην
Κ.Υ.Α.
Η.Π.
50910/2727
(ΦΕΚ
1909Β/22-12-03), για
την
Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας
Άδεια
διαχείρισης
(συλλογή- μεταφορά)
μη
επικινδύνων
αποβλήτων,
όπως
αυτά ορίζονται στην
Κ.Υ.Α. Η.Π. 50910/2727
(ΦΕΚ
1909Β/22-1203),
για
την
Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας

Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ
ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

3417/
09-08-2017
Α.Δ.Α:
637ΕΟΡ1Υ2Β9

Δ/ΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άδεια
διαχείρισης
(συλλογή- μεταφορά)
μη
επικινδύνων
7755/16αποβλήτων,
όπως
11-2016
αυτά ορίζονται στην
ΣΧΕΤ:2917/
Κ.Υ.Α.
Η.Π.
11
50910/2727
(ΦΕΚ
Α.Δ.Α:7ΚΗΓ
1909Β/22-12-03), για
ΟΡ1Υ-746
την
Περιφέρεια
Κεντρικής
Μακεδονίας
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΑΔΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΝΟΜΙΜΟΥ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 957
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Δ.Κ ΛΕΥΚΩΝΑ.
ΣΕΡΡΕΣ.
Α.Φ.Μ:099895258
Δ.Ο.Υ:ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ:2321023248

73ΡΧΟΡ1Υ-072

ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ
Α.Δ.Τ:ΑΗ851593
Α.Φ.Μ:020727578
Δ.Ο.Υ:ΣΕΡΡΩΝ

7Ο ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝΟΙΝΟΥΣΑΣ,ΣΕΡΡΕΣ.
Α.Φ.Μ:093939722
Δ.Ο.Υ:ΣΕΡΡΩΝ
Τ.Κ:62121
ΤΗΛ:2321052393

637ΕΟΡ1Υ-2Β9

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ
Α.Δ.Τ: ΑΕ867172
Α.Φ.Μ:093939722
Δ.Ο.Υ:ΣΕΡΡΩΝ
ΤΗΛ:2321052293

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ
7ΚΗΓΟΡ1Υ-746
1514
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ
Δ.ΣΚΥΔΡΑΣ.Π.Ε
ΠΕΛΛΑΣ
Α.Φ.Μ:99983228
9 Δ.Ο.Υ ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΗΛ:2381027166

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ
19-03-2015 ΕΩΣ
18-03-2020

09-08-2017 ΕΩΣ
08-08-2022

16-11-2016
ΕΩΣ
15-112021

Σ ε λ ί δ α | 48

5.

ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο συνολικός όγκος των αποβλήτων ΑΕΚΚ τα οποία ανακυκλωθήκαν με την συμβολή
του ΣΣΕΔ «ΨΑΡΡΑΣ – ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.» κατά το έτος 2018 ήταν 19.145,49
τόνοι τα οποία αναλύονται ως εξής στα τρία ρεύματα ΑΕΚΚ τα οποία διαχειρίζεται το ΣΣΕΔ

1

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 17.05.06

18.759,93 ΤΝ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ
2

ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (ΜΕ

124,67 ΤΝ

ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ) 17.01.07
3

Απόβλητα Ανακαινίσεων

260,89 ΤΝ
ΣΥΝΟΛΟ:

19.145,49 ΤΝ

Από την ανωτέρω ποσότητα των 19.145,49 τόνων τους οποίους επεξεργάστηκαν οι
συνεργαζόμενοι επεξεργαστές αποβλήτων «ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ Α.Ε.»,
«ΚΑΜΕΛΙΔΗΣ ΑΤΕ» και «ΛΑΤΟ ΓΑΛΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Τ.Τ.Ε» για λογαριασμό του ΣΣΕΔ «ΨΑΡΡΑΣ
– ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.Κ.Κ.» διατέθηκαν προς πώληση 22.516,52 τόνοι
ανακυκλωμένο αδρανές υλικό το οποίο και υποκατέστησε ίση ποσότητα υλικό λατομείου.
Μέρος του οποίου προήλθε από ανακυκλωμένο υλικό που παράμενε προς διάθεση στις
εγκαταστάσεις των συνεργαζόμενων εταιριών διαχείρισης αποβλήτων. Παρατηρούμε ότι
τελικά για το 2018υπήρξε μια αύξηση των Α.Ε.Κ.Κ που διαχειρίστηκε το σύστημα, της
τάξης του 50%. Ενώ η ποσότητα του ανακυκλωμένου υλικού επίχωσης που πουλήθηκε
από τις μονάδες ανέρχεται στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρσι.
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