ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ και ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ Α.Ε.Κ.Κ

Αριθμός Σύμβασης: …………

Σήμερα …/…/2015, στον Γέρακα Αττικής, συντάχθηκε το παρόν ιδιωτικό
συμφωνητικό μεταξύ:
1) της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΑΔΡΑΝΩΝ

ΝΟΤΙΑΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ

και

τον

διακριτικό

τίτλο

«Α.Α.Ν.ΕΛ», (ΑΦΜ: 997376026, ΔΟΥ: Παλλήνης, Αριθμ. Πρωτ. Έγκρισης
ΕΟΑΝ: 2204/12-12-2013, ΑΔΑ: ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ) με έδρα στον ΓΕΡΑΚΑ
ΑΤΤΙΚΗΣ, οδός ΧΑΛΕΠΑ, αρ. 6Α , ΤΚ 11543, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΟΥΡΚΑΚΟ, Πρόεδρο Δ.Σ (στο εξής
«το Σύστημα»)
και

2)

Φορέας:
Διακριτικός τίτλος:
Α.Φ.Μ:
ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Ταχ. Κώδικας:

και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος από τον κ. (στο εξής η
«Μονάδα» και από κοινού με «το Σύστημα» τα «Μέρη»)
και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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Προοίμιο
I. Δυνάμει του άρθρου 8 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010)
«Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις.», οι παραγωγοί των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις (στο εξής για τους σκοπούς της παρούσας «οι
διαχειριστές») έχουν ευθύνη για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν
από τις διατάξεις του Ν.2939/01 και την προαναφερόμενη ΚΥΑ 36259/1757/Ε103,
στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων τους. Ειδικότερα, «οι διαχειριστές» (δηλ. οι
κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι ιδιοκτήτες
εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής
και μεταφοράς των εν λόγω υλικών, κτλ.) υποχρεούνται είτε να οργανώνουν ατομικά
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης είτε να συμβάλλονται ή να συμμετέχουν σε
εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που
αφορούν την δραστηριότητα τους. «Οι διαχειριστές» εφόσον συμβάλλονται ή
συμμετέχουν σε συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, απαλλάσσονται των
υποχρεώσεων που απορρέουν από τον Ν.2939/01 και την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103
(ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010) με τον όρο ότι τηρούνται αμοιβαία οι συμβατικές
υποχρεώσεις της ΚΥΑ.
ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 8, της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010)
καθώς, και το Παράρτημα ΙΙΒ της ιδίας ΚΥΑ, προκειμένου το Σύστημα να οργανώσει
και να λειτουργήσει σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, υπέβαλε αίτηση
για την παροχή έγκρισης του από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης (στο εξής
«ΕΟΑΝ») και εγκρίθηκε με αποφάσεις του ΔΣ του ΕΟΑΝ (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ
και ΑΔΑ: 6ΕΕΑ46Ψ8ΟΖ-ΕΗΠ)με εμβέλεια τις ΠΕ Λακωνίας – Μεσσηνίας –
Κυκλάδων – Κέρκυρας.
Η Μονάδα έλαβε Άδεια Λειτουργίας με αριθμό ……..στις ……..από την Περιφέρεια
……………….., για την δραστηριότητα επεξεργασίας και ανάκτησης Αποβλήτων από
Εκσκαφές, Κατασκευές και Κατεδαφίσεις (Α.Ε.Κ.Κ.), στη θέση …………………………….
Το Σύστημα θα μεριμνά για την ανάκτηση των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις, που προέρχονται από τους συμμετέχοντες διαχειριστές
και τη διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης
με τη χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.

Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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Άρθρο 1- Σκοπός της Σύμβασης
1.1.

Προκειμένου

36259/1757/Ε103

να

εκπληρώσει

(ΦΕΚ

τις

υποχρεώσεις

1312/Β/24-8-2010)

και

της,

της

βάσει

Απόφασης

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), η Μονάδα συμβάλλεται με το

της

ΚΥΑ

Έγκρισης

Σύστημα

και

αναλαμβάνει την υποχρέωση να λειτουργεί με βάση το παραπάνω θεσμικό πλαίσιο
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του εγκεκριμένου από τον ΕΟΑΝ επιχειρησιακού
σχεδίου του Συστήματος. Η εν λόγω μονάδα θα καλύπτει τις ανάγκες και τους
στόχους του Συστήματος στη συγκεκριμένη περιοχή εμβέλειάς της.

1.2. Το Σύστημα δεσμεύεται απέναντι στην Μονάδα για ολόκληρη την περίοδο ισχύος
του Συστήματος και συμμετοχής της Μονάδας σε αυτό και εφόσον η Μονάδα
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της.

Άρθρο 2. – Γεωγραφική Περιοχή
Η παρούσα Σύμβαση, καλύπτει ………………………(στο εξής η «Περιοχή»).

Άρθρο 3 - Πεδίο Εφαρμογής
3.1. Η παρούσα σύμβαση εκτείνεται στα απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και
κατεδαφίσεις, στα απόβλητα μονάδων κοπής και επεξεργασίας μαρμάρων και στις
μονάδες παρασκευής σκυροδέματος, για την περίσσεια σκυροδέματος, όπως αυτά
ορίζονται στα άρθρα 2 και 3 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010)
3.2.

Στο

Σύστημα

δεν

περιλαμβάνονται

τα απόβλητα

από

τις

ακόλουθες

δραστηριότητες:
α) από κατασκευές και κατεδαφίσεις του Παραρτήματος ΙΒ της ΚΥΑ 50910 (ΦΕΚ
1909/Β/22-12-2003) που εμπεριέχονται στην ίδια ονοματολογία αναφοράς (κεφ.17)
του Ευρωπαϊκού καταλόγου αποβλήτων και επισημαίνονται με αστερίσκο, η
διαχείριση των οποίων καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας για τα επικίνδυνα απόβλητα. Επίσης δεν περιλαμβάνονται και δεν θα
γίνονται αποδεκτά στη Μονάδα, τα απόβλητα του Κεφαλαίου 17 ΕΚΑ, τα οποία δεν
ονοματίζονται αναλυτικά (6ψήφιος κωδικός) στην έγκριση των Περιβαλλοντικών
Όρων της Μονάδας.
β) που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές που έχουν ρυπανθεί σε
προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες, σε ποσότητες ή περιεκτικότητες
τέτοιες ώστε να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το Περιβάλλον, η διαχείριση των

Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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οποίων καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τα
επικίνδυνα απόβλητα.
γ) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.1, τα απόβλητα που προέρχονται από την
αναζήτηση και την εξόρυξη, την επεξεργασία, την περαιτέρω κατεργασία και την
αποθήκευση ορυκτών πόρων, καθώς και από την εκμετάλλευση λατομείων.

Άρθρο 4 – Χρηματικές Εισφορές
4.1. Προκειμένου το Σύστημα να δύναται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του κατά
τα προαναφερθέντα και σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-82010 - άρθρο 9), ο Διαχειριστής καταβάλλει σε αυτό χρηματική εισφορά για κάθε
τόνο αποβλήτων, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του Συστήματος, παραδοτέο στην
εκάστοτε συνεργαζόμενη εγκατάσταση ανάκτησης (Μονάδα).
4.2. Η συνεργαζόμενη Μονάδα επιδοτείται από το Σύστημα για κάθε τόνο
αποβλήτων που αποδεδειγμένα εισέρχεται σε αυτήν, σύμφωνα με το λογισμικό
ελέγχου εισερχομένων – εξερχομένων του Συστήματος. Σύμφωνα με τους όρους
έγκρισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συστήματος από τον Ελληνικό Οργανισμό
Ανακύκλωσης, οι τιμές ανά τόνο εισερχομένου αποβλήτου, ανάλογα με την ποιοτική
του σύσταση έχουν ως εξής:

Είδος Αποβλήτου

Τιμή*
(€/tn)

Απόβλητα Εκσκαφών

1,1

Απόβλητα Κατασκευών

3,5

Απόβλητα Κατεδαφίσεων

5,3

Απόβλητα Μονάδων Επεξεργασίας Μαρμάρου

1,1

Απόβλητα Μονάδων Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος

1,1

* Παρατήρηση: Στις παραπάνω τιμές δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ

4.3. Το Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα, προκειμένου να δύναται να ανταποκριθεί σε
νέες τυχόν νομικές, διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές ή/και οικολογικές συνθήκες,
στο πλαίσιο των όσων ορίζει η ΚΥΑ και αποσκοπώντας στην εκπλήρωση των στόχων
της ΚΥΑ, να αναπροσαρμόζει την χρηματική εισφορά δύο φορές κατ’ έτος (ανά
εξάμηνο), μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και σε
συνεννόηση με τον Εθνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης και την συνεργαζόμενη Μονάδα.
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, τα εμπλεκόμενα μέρη θα ενημερώνονται εγγράφως και η

Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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ισχύς της νέας κλίμακας θα αρχίζει μετά την πάροδο τριμήνου από την στιγμή που
ελήφθη η απόφαση της αναπροσαρμογής.

Άρθρο 5 - Ελεγκτικές Διαδικασίες και Δικαίωμα Λήψης Στοιχείων
5.1. Το Σύστημα δύναται να προβαίνει, μέσω ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων, σε
εξαμηνιαίους ελέγχους των λογιστικών στοιχείων της Μονάδας, που αφορούν στα
δηλωθέντα ποσοτικά στοιχεία των εισερχομένων αποβλήτων. Για να διευκολυνθεί ο
παραπάνω έλεγχος, η Μονάδα υποχρεούται στην τήρηση επιμελημένων και
αρκούντως ενημερωμένων λογιστικών καταστάσεων σχετικά με τις εισερχόμενες και
εξερχόμενες ποσότητες αποβλήτων και υλικών.
5.2. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια του ελέγχου διαπιστωθεί λανθασμένη ή
ατελής καταχώρηση, η οποία οφείλεται σε υπαιτιότητά της, η Μονάδα θα
υποχρεούται να καταβάλει άμεσα στο Σύστημα, και εκτός χρονοδιαγράμματος
πληρωμών, τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά και μάλιστα με το νόμιμο τόκο
υπερημερίας, υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της αρχικής οφειλής και μέχρι την
πλήρη εξόφληση. Επανειλημμένη παράβαση της υποχρέωσης της Μονάδας να τηρεί
με ακρίβεια τις λογιστικές/ποσοτικές καταστάσεις, βάσει των οποίων το Σύστημα
ελέγχει τις οφειλόμενες εισφορές και ποσότητες σύμφωνα με τα προαναφερθέντα,
είναι δυνατό να έχει ως συνέπεια την καταγγελία της παρούσας χωρίς τήρηση
προθεσμίας και αζημίως για το Σύστημα, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 9.
5.3. Η Μονάδα πρέπει να διαθέτει, η ίδια ή μέσω τρίτων της επιλογής της, την
απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία για την οργάνωση και τη
λειτουργία της

Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών-Κατασκευών και

Κατεδαφίσεων σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της ΚΥΑ.
5.4. Η Μονάδα πρέπει να διαθέτει, η ίδια ή μέσω τρίτων της επιλογής της, το σύνολο
των νομίμων εγκρίσεων, αδειών και πιστοποιήσεων που απαιτούνται από το Νόμο για
την λειτουργία της Μονάδας Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων ΕκσκαφώνΚατασκευών και Κατεδαφίσεων σύμφωνα με την ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ
1312/Β/24-8-2010), άρθρο 7.
5.5. Η Μονάδα πρέπει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα το κοινό πρόγραμμα ελέγχου
εισερχομένων αποβλήτων – εξερχομένων πρώτων υλών και αποβλήτων, που
εφαρμόζει το Σύστημα.

Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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Άρθρο 6 - Υποχρεώσεις του Συλλογικού Συστήματος
6.1. Το Σύστημα έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της παρούσας
Σύμβασης :
6.1.1. Να τηρεί όλες τις βάσει του Νόμου υποχρεώσεις της, κυρίως σε ό,τι αφορά την
υποβολή στον ΕΟΑΝ ή άλλη αρμόδια αρχή της ετήσιας έκθεσης προγραμματισμού για
το επόμενο έτος και κατά τρόπο ώστε η Μονάδα να απαλλάσσεται από τις
υποχρεώσεις του που απορρέουν από το άρθρο 8 της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ
1312/Β/24-8-2010)
6.1.2. Να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει η Μονάδα, το
χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων στην
Μονάδα. Η περιοδικότητα των καταθέσεων θα είναι μηνιαία και θα συνδέεται
λογιστικά με τις εισπράξεις του Συστήματος από τους Διαχειριστές.
6.1.3. Να αντιμετωπίζει ως απολύτως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που τυχόν
έρχονται σε γνώση της σχετικά με την Μονάδα, στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης
και της εφαρμογής του Συστήματος. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει ενδεικτικά και
όχι αποκλειστικά κάθε πληροφορία σχετικά με την Μονάδα που ανάγεται σε
οικονομικά στοιχεία αυτής, καθώς και επιχειρηματικά ή/ και στρατηγικά σχέδια. Το
Σύστημα απέχει από την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο (ιδίως σε άλλους συμμετέχοντες διαχειριστές) και για οποιονδήποτε λόγο
και αιτία, πλην σχετικής υποχρέωσής της, η οποία είναι δυνατόν να θεσπίζεται βάσει
δικαστικής αποφάσεως ή αποφάσεως διοικητικής αρχής ή νόμου. Ωστόσο, το
Σύστημα διατηρεί το δικαίωμα, χωρίς με την παρούσα ρύθμιση να αίρεται ο
απόρρητος χαρακτήρας των πληροφοριών και δεδομένων σχετικά με την Μονάδα, να
προβαίνει σε ηλεκτρονική ή άλλη επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων που
λαμβάνει σχετικά με την Μονάδα, για στατιστικούς αποκλειστικά λόγους, υπό τους
περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 «Για την Προστασία του
Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα» και των κατ΄
εξουσιοδότηση αυτού νομοθετημάτων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Στην περίπτωση
αυτή, το Σύστημα θα υποχρεούται να ενημερώνει την Μονάδα για κάθε τέτοια
επεξεργασία. Όλοι οι συμβαλλόμενοι έχουν ίση πρόσβαση σε οποιαδήποτε
πληροφορία έχει ήδη δοθεί σε κάποιον από τους συμβαλλομένους και η οποία δεν
αφορά αποκλειστικά αυτόν.
6.1.4. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος ή το λογότυπο της Μονάδας δεν θα
χρησιμοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Σύστημα. Εξαίρεση αποτελούν τυχόν
έγγραφα / έντυπα / ιστοσελίδες που αναφέρονται στο Σύστημα και τις Μονάδες με
Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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τις οποίες συνεργάζεται. Σε αυτήν την περίπτωση η Μονάδα θα ενημερώνεται
εγκαίρως.
6.2. Το Σύστημα δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι της Μονάδας σε
περίπτωση που η προβλεπόμενη από το Νόμο έγκριση λειτουργίας του Συστήματος
ανακληθεί ή με άλλον τρόπο παύσει η ισχύς της προσωρινά ή οριστικά.

Άρθρο 7 - Υποχρεώσεις Μονάδας
7.1. Η Μονάδα έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της παρούσας
Σύμβασης:
7.1.1. Να τηρεί όλες τις βάσει του Νόμου υποχρεώσεις της, ιδίως δε, να είναι νόμιμος
κάτοχος, μέσω της συνεργασίας της με εγκεκριμένο Σύστημα, του Πιστοποιητικού
Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) που χορηγείται από τον ΕΟΑΝ, ή άλλη αρμόδια
αρχή.
7.1.2. Να εφαρμόζει τις εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ σύμφωνα τις
διαδικασίες του επιχειρησιακού σχεδίου του Συστήματος, που εγκρίθηκε από τον
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της
ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010).
7.1.3. Σε περίπτωση που το Σύστημα, μετά από έλεγχο, διαπιστώσει ότι η Μονάδα
δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ
1312/Β/24-8-2010), ειδοποιεί εγγράφως την Μονάδα προς τον σκοπό αυτό και η
τελευταία υποχρεούται να διορθώσει πάραυτα τα σφάλματα της. Για κάθε τέτοια
ενέργεια, η Μονάδα υποχρεούται να κρατά ενήμερο το Σύστημα και να ζητά τη
συνδρομή του, όπου αυτό απαιτείται, για την έγκαιρη διόρθωση των σφαλμάτων της.
7.1.4. Να αντιμετωπίζει ως απολύτως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που τυχόν
έρχονται σε γνώση της σχετικά με το Σύστημα, στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης
και της εφαρμογής του Συστήματος. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει ενδεικτικά και
όχι αποκλειστικά κάθε πληροφορία σχετικά με το Σύστημα, που ανάγεται σε
οικονομικά στοιχεία αυτού, καθώς και επιχειρηματικά ή/και στρατηγικά σχέδια. Η
Μονάδα απέχει από την αποκάλυψη των πληροφοριών αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο
πρόσωπο και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, πλην σχετικής υποχρέωσής της η
οποία είναι δυνατόν να θεσπίζεται βάσει δικαστικής αποφάσεως ή αποφάσεως
διοικητικής αρχής ή νόμου.
7.1.5. Να τοποθετεί το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισερχομένων – εξερχομένων
αποβλήτων/υλικών για την διασφάλιση της ακρίβειας των ποσοτικών/ποιοτικών
στοιχείων

και

οικονομικών

Αριθμός Σύμβασης: …………………..

δεδομένων,

που

χρησιμοποιεί

το

Σύστημα.

Να
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προσαρμόσει σε εύλογο χρονικό διάστημα, έτσι όπως θα συμφωνηθεί με το Σύστημα,
την εσωτερική παραγωγική λειτουργία της.
7.1.6. Η λειτουργία της Μονάδας θα είναι, κατ’ ελάχιστον, καθημερινή και οχτάωρη
για όλες τις εργάσιμες ημέρες του χρόνου (ημερολόγιο λειτουργίας θα αναρτηθεί σε
εμφανές σημείο, στην είσοδο της Μονάδας).Η Μονάδα δεσμεύεται να εφαρμόσει τις
Ελάχιστες Προδιαγραφές Πιστοποιημένης Εισόδου – Εξόδου ΑΕΚΚ στην Μονάδα
Ανάκτησης του Παραρτήματος Ι της παρούσας σύμβασης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της.
Άρθρο 8 – Διάρκεια
8.1. Η διάρκεια του παρόντος συμφωνητικού είναι αορίστου χρόνου.

Άρθρο 9 - Καταγγελία /Λύση της Σύμβασης
9.1. Η Σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για το Σύστημα, εάν το
Σύστημα απολέσει οριστικά την έγκριση του Συστήματος συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης.
9.2. Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο λόγο λύσης/καταγγελίας της Σύμβασης κατά
τα προβλεπόμενα στην παρούσα, το Σύστημα δύναται να λύσει μονομερώς και
αζημίως για αυτό την παρούσα Σύμβαση, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε
διαδικασίας ή την δικαστική παρέμβαση, στην περίπτωση που η Μονάδα τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, κηρυχθεί σε πτώχευση, με ισχύ από την ημέρα
δημοσίευσης της σχετικής απόφασης της αρμόδιας αρχής.
9.3. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών διαπιστώσει παράβαση ουσιώδους
όρου της παρούσας Σύμβασης από το έτερο Μέρος, ειδοποιεί εγγράφως το
παραβαίνον Μέρος, τάσσοντας σε αυτό προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών για
επανόρθωση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, άλλως η Σύμβαση λύεται
αυτομάτως και αζημίως για το μη παραβαίνον Μέρος.
9.4.

Σε

περίπτωση

καταγγελίας

της

παρούσας

για

οποιονδήποτε

εκ

των

προαναφερθέντων λόγων, η Σύμβαση παραμένει σε πλήρη ισχύ για τους σκοπούς της
πλήρους εκκαθαρίσεως των εκατέρωθεν νομίμων απαιτήσεων μεταξύ των Μερών.

Άρθρο 10 - Γενικοί όροι
10.1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Μερών
και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας μέχρι την υπογραφή της παρούσας
γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των Μερών. Όλοι οι όροι της παρούσας

Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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συμφωνούνται ως ουσιώδεις και επιδέχονται τροποποίηση μόνο με νεώτερη έγγραφη
συμφωνία των Μερών. Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος,
ακυρώσιμος ή ανίσχυρος, δεν θα επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων που
παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως εάν ο άκυρος/ακυρώσιμος ή ανίσχυρος όρος να μην
είχε περιληφθεί στην παρούσα εξ' αρχής. Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας
επιτρέπεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.
10.2. Η Μονάδα δεν δικαιούται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του
Συστήματος να εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση σε τρίτο.
10.3. Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κλπ. μεταξύ των Μερών θα γίνονται
εγγράφως και θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις που προσδιορίζονται στην αρχή της
παρούσας. Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται εγγράφως.
10.4. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα Σύμβαση, είναι τα
Δικαστήρια της Αθήνας.
10.5. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την παρούσα από
οποιοδήποτε από τα Μέρη, δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή
από την ενάσκησή τους.

Άρθρο 11 - Ειδικοί όροι
11.1. Λόγω της ιδιαιτερότητας της παρούσας συνθήκης αποθήκευσης, μεγάλης
ποσότητας ΑΕΚΚ στον χώρο της Μονάδας, προστίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας σύμβασης, Παράρτημα (Παράρτημα ΙΙ) στο οποίο περιγράφεται
ο τρόπος λειτουργίας της Μονάδας Ανάκτησης, μέχρι την άρση της ήδη
αποθηκευμένης ποσότητας ΑΕΚΚ.

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε και υπεγράφη ως ακολούθως σε έξι (6) πρωτότυπα
για να λάβει κάθε μέρος από ένα (1) καθώς και για να κοινοποιηθούν σύμφωνα με το
τον ακόλουθο πίνακα αποδεκτών:
Για το Σύστημα

Θεοχάρης Μουρκάκος,
Νόμιμος Εκπρόσωπος

Αριθμός Σύμβασης: …………………..

Για την Μονάδα

Νόμιμος Εκπρόσωπος
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
i.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, Πατησίων 147, 112 51 - Αθήνα

ii.

Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α., Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Περιβ. Σχεδιασμού,
Τμήμα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, Πατησίων 147, 112 51 – Αθήνα

iii.

ΔΟΥ Παλλήνης, Εθνικής Αντιστάσεως 43, 153 51 – Παλλήνη

iv.

Αδειοδοτούσα Αρχή.

Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ελάχιστες Προδιαγραφές Πιστοποιημένης Εισόδου – Εξόδου ΑΕΚΚ
στην Μονάδα Ανάκτησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

1

Περίφραξη Μονάδας

Η Μονάδα έχει ασφαλίσει την περίμετρο με ικανοποιητικού
ύψους και ανθεκτικότητας, περίφραξη

2

Είσοδος – Έξοδος
Οχημάτων Μεταφοράς
ΑΕΚΚ

Απαγορεύεται η ύπαρξη δύο σημείων εισόδου και εξόδου
στην περίμετρο της Μονάδας. Η είσοδος και η έξοδος των
οχημάτων μεταφοράς ΑΕΚΚ θα γίνεται από το ίδιο σημείο.

Ζύγιση

Η ζύγιση των οχημάτων μεταφοράς θα πραγματοποιείται σε
γεφυροπλάστιγγα 40 τόνων, κατ΄ελάχιστον η οποία θα
πρέπει να είναι διακριβωμένη από Διαπιστευμένο Φορέα
Διακριβώσεων.

Φυλάκιο Εισόδου –
Γραφείο Κίνησης

Στην είσοδο της Μονάδας τοποθετείται
προκατασκευασμένο ή μη, φυλάκιο, με παροχή ρεύματος
και σύνδεση στο Διαδίκτυο (βλέπε αναλυτικότερα στο
Παράρτημα ΙΙ) .

3

4



5

6

Ελάχιστος εξοπλισμός
Φυλακίου Εισόδου

Λογισμικό Ανάλυσης
Εισερχομένων –
Εξερχομένων κατά
Κωδικό ΕΚΑ

Αριθμός Σύμβασης: …………………..



Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

Εκτυπωτής Ζυγολογίων – Αποδείξεων Προσωρινής
Παραλαβής
Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος (γεννήτρια ηλεκτρικού
ρεύματος) με ελάχιστο παραγόμενο φορτίο 120%
της απαραίτητης εγκατεστημένης ισχύος, για την
λειτουργία του φυλακίου εισόδου (μαζί με τον
εξοπλισμό του) και του ηλεκτρονικού ζυγού.

Λογισμικό (software) το οποίο παρέχεται από το ΣΣΕΔ και
καταγράφει τα στοιχεία των εισερχομένων και εξερχομένων
αποβλήτων ή/και προϊόντων, ανά ημερομηνία, παραγωγό,
κωδικό ΕΚΑ κλπ, προκειμένου να αντλούνται αξιόπιστα
στοιχεία για τα ισοζύγια μάζας των ΑΕΚΚ και να
τηρούνται οι νομικές δεσμεύσεις της Μονάδας και του
ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

Προδιαγραφές άδειας χρήσης υπηρεσίας Cloud «Waste+ EC&DW»
από τη Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ

Άρθρο 1- Υποχρεώσεις Συστήματος

Με την παρούσα το Σύστημα παρέχει στην Μονάδα, άδεια χρήσης της
υπηρεσίας/εφαρμογή Waste+ EC&DW η οποία λειτουργεί με τη μέθοδο cloud σε
μορφή διαδικτυακής εφαρμογής. Αναλυτικότερα το Σύστημα παρέχει τα ακόλουθα:


Άδειας χρήσης από 1 χρήστη της Μονάδας Ανάκτησης για τη διάρκεια της
σύμβασης



«Όνομα και κωδικό χρήστη» από 1 χρήστη της Μονάδας



Αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για τους
χρήστες μονάδων ανάκτησης και ΣΣΕΔ

Τονίζεται ότι η συγκεκριμένη παροχή έχει ως στόχο την κάλυψη των νομικών
υποχρεώσεων του Συστήματος προς τον ΕΟΑΝ και οι οποίες απορρέουν από την
Έγκριση του καθώς και των αντιστοίχων της Μονάδας οι οποίες απορρέουν από
τους Περιβαλλοντικούς της Όρους και Δεσμεύσεις και την Άδεια Λειτουργίας της
καθώς και από τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 36259.
Ως εκ τούτου το Σύστημα έχει τη δυνατότητα ελέγχου, μέσω της εν λόγω Υπηρεσίας,
των Εισερχομένων – Εξερχομένων της Μονάδας καθώς και των εργασιών προσωρινής
αποθήκευσης που εκτελεί η Μονάδα ώστε να τα χρησιμοποιεί για την εκπόνηση
στατιστικών αναλύσεων, διασταύρωση με τα επί τόπου δεδομένα (π.χ. ποσότητες
ΑΕΚΚ, χρόνους προσωρινής αποθήκευσης, τύπους αποθηκευμένων αποβλήτων,
υπολογισμό τελών εισόδου και λοιπά), σύνταξη αναφορών προς τον ΕΟΑΝ, ΥΠΕΚΑ, ή
άλλους αρμόδιους φορείς.
Σαφέστατα ο ρόλος του Συστήματος επί των στοιχείων που εισάγει η Μονάδα στην
εφαρμογή Waste+ EC&DW, είναι ξεκάθαρα εποπτικός – ελεγκτικός και ρητώς
δηλώνεται ότι το Σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει ΚΑΜΙΑ τροποποίηση,
διαγραφή ή γενικότερα οποιαδήποτε μεταβολή στα στοιχεία που εισάγει ο χειριστής
της εφαρμογής (μονάδα).

Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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Άρθρο 2- Υποχρεώσεις Μονάδας
Για την ορθή λειτουργία της υπηρεσίας/εφαρμογής η Μονάδα είναι υποχρεωμένη να:
διαθέτει κατάλληλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ήτοι:


Ενεργή σύνδεση στο internet τουλάχιστον ADSL ή 3G ή 4G



Ηλεκτρονικό υπολογιστή με δυνατότητα χρήσης web browser Internet
Explorer 8 ή μεταγενέστερο, Firefox, Chrome, Safari



Εκτυπωτή τεχνολογίας laser ή inkjet

Η Μονάδα υποχρεούται να δηλώσει στο Σύστημα τα στοιχεία (όνομα, επώνυμο) του
χρήστη που εξουσιοδοτεί για τη χρήση της Υπηρεσίας / Εφαρμογής Waste+
EC&DW
Οι παρεχόμενοι κωδικοί χρήστη είναι προσωπικοί και δεν πρέπει να κοινοποιούνται σε
μη εξουσιοδοτημένους χρήστες.

Άρθρο 3- Περιορισμός Ευθύνης
Η εφαρμογή Waste + / CE&DW είναι βασισμένη στην πλέον σύγχρονη τεχνολογία με
αρχιτεκτονική web application. Παρέχεται με εγγύηση διαθεσιμότητας (system
availability) 99,9%, ασφαλή σύνδεση (SSL) και διαδικασία τήρησης αντιγράφων
ασφαλείας.

Αριθμός Σύμβασης: …………………..
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