ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΑΝΕΛ και ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Αριθμός Σύμβασης:

Στον Γέρακα - Αττικής, σήμερα ………………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)

και

Εταιρεία:
Διακριτικός τίτλος:
Α.Φ.Μ:
ΔΟΥ:
Διεύθυνση Έδρας:
Ταχ. Κωδικός:

εκπροσωπείται

νόμιμα

για

την

υπογραφή

του

παρόντος

από

τον

…………………………………………(στο εξής ο «Διαχειριστής» 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 παρούσα 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/24-82010) 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 απόφαση του ΔΣ του ΕΟΑΝ με εμβέλεια την ΠΕ Λακωνίας
και ΠΕ Κυκλάδων (ΑΔΑ: ΒΛΓΨ46Ψ8ΟΖ-ΞΦΓ).
Ο

Διαχειριστής

είναι

Ανάδοχος

του

έργου:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Το Σύστημα θα μεριμνά για την ανάκτηση των αποβλήτων από εκσκαφές,
κατασκευές και κατεδαφίσεις που προέρχονται από τους συμμετέχοντες διαχειριστές
και στην 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

να

εκπληρώσει

τις

υποχρεώσεις

του

βάσει

της

ΚΥΑ

36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010), ο Διαχειριστής συμμετέχει στο Σύστημα
και αναλαμβάνει την υποχρέωση να οδηγεί τα ΑΕΚΚ που διαχειρίζεται μέσω
αδειοδοτημένου συλλογέα – μεταφορέα σε συνεργαζόμενη με το Σύστημα Μονάδα,
καταβάλλοντας κάθε φορά στο Σύστημα τη χρηματική εισφορά που απαιτείται.
1.2. Το Σύστημα δεσμεύεται απέναντι στον Διαχειριστή για ολόκληρη την περίοδο
ισχύος του Συστήματος και συμμετοχής του Διαχειριστή σε αυτό και εφόσον ο
Διαχειριστής ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
1.3. Ο Διαχειριστής, ο οποίος συμμετέχει στο Σύστημα απαλλάσσεται από την ευθύνη
εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του που περιγράφονται στο άρθρο 8 της ΚΥΑ.
Άρθρο 2. – Γεωγραφική Περιοχή
Η παρούσα Σύμβαση, καλύπτει την Περιφερειακή Ενότητα …………………..(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 στην Μονάδα, τα απόβλητα του Κεφαλαίου 17 ΕΚΑ, τα οποία δεν
ονοματίζονται αναλυτικά (6ψήφιος κωδικός) στην έγκριση των Περιβαλλοντικών
Όρων της Μονάδας. Το Σύστημα φροντίζει για την ενημέρωση του Διαχειριστή για
τον κατάλληλο αποδέκτη (Μονάδα) των ΑΕΚΚ που προτίθεται να μεταφέρει.
β) που προέρχονται από βιομηχανικές ή άλλες περιοχές που έχουν ρυπανθεί σε
προηγούμενη χρήση από επικίνδυνες ουσίες ή ύλες σε ποσότητες ή περιεκτικότητες

Αριθμός Σύμβασης: ……………………………………..
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τέτοιες ώστε να αποτελούν κίνδυνο για την υγεία ή το Περιβάλλον, η διαχείριση των
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 χρηματική εισφορά για κάθε τόνο
αποβλήτων, παραδοτέο στην εκάστοτε νομίμως λειτουργούσα Μονάδα Ανάκτησης
ΑΕΚΚ που είναι συμβεβλημένη με το Σύστημα.
4.2. Ο Διαχειριστής χρεώνεται σύμφωνα με το λογισμικό ελέγχου εισερχομένων –
εξερχομένων

του

Συστήματος

που

είναι

εγκατεστημένο

στην

είσοδο

των

συμβεβλημένων Μονάδων. 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

2,00

Απόβλητα Κατασκευών

4,44

Απόβλητα Κατεδαφίσεων

6,28

Απόβλητα Μονάδων Επεξεργασίας Μαρμάρου

2,00

Απόβλητα Μονάδων Παραγωγής Ετοίμου Σκυροδέματος

2,00

* 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 Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Διαχειριστής θα
ενημερώνεται εγγράφως και η ισχύς της νέας κλίμακας θα αρχίζει μετά την πάροδο
τριμήνου από την στιγμή που ελήφθη η απόφαση της αναπροσαρμογής.

Αριθμός Σύμβασης: ……………………………………..
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Άρθρο 5 - Ελεγκτικές Διαδικασίες και Δικαίωμα Λήψης Στοιχείων
5.1. Το Σύστημα δύναται να προβαίνει μέσω ανεξάρτητων ορκωτών ελεγκτών σε
εξαμηνιαίους ελέγχους των λογιστικών στοιχείων του Διαχειριστή που αφορούν τις
οφειλόμενες προς αυτό εισφορές. Για να διευκολυνθεί ο παραπάνω έλεγχος, ο
Διαχειριστής υποχρεούται στην τήρηση επιμελημένων και αρκούντως ενημερωμένων
λογιστικών

καταστάσεων

σχετικά

με

τις

εισφορές

που

προκύπτουν

από

υπολογισμούς.
5.2. Σε κάθε περίπτωση, παράλειψη του Διαχειριστή να προβεί εμπρόθεσμα και
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα στις οφειλόμενες εισφορές επιβαρύνει τις οφειλές
του με τον κατά τον χρόνο της οφειλής νόμιμο τόκο υπερημερίας. Η υπερημερία του
Διαχειριστή άρχεται από της δήλης ημέρας για την καταβολή των οφειλομένων
εισφορών χωρίς να απαιτείται προς τον σκοπό αυτό προηγούμενη όχληση (εξώδικη ή
άλλη) του Συστήματος.
5.3. Ο Διαχειριστής πρέπει να διαθέτει, ο ίδιος ή μέσω τρίτων της επιλογής του, την
απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και τεχνογνωσία για την οργάνωση και τη
λειτουργία της δραστηριότητας του, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια
της ΚΥΑ.
5.4. Ο Διαχειριστής πρέπει να είναι εφοδιασμένος, ο ίδιος ή μέσω τρίτων της επιλογής
του, με το σύνολο των νομίμων εγκρίσεων, αδειών και πιστοποιήσεων που
απαιτούνται από το Νόμο για την λειτουργία της δραστηριότητάς του.
5.5. Ο Διαχειριστής πρέπει να εφαρμόζει απαρέγκλιτα το κοινό πρόγραμμα ελέγχου
εισερχομένων αποβλήτων – εξερχομένων πρώτων υλών και αποβλήτων, που
εφαρμόζει το Σύστημα.
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 του κυρίως σε ό,τι αφορά την
υποβολή, στον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης ή άλλη αρμόδια αρχή, της ετήσιας
έκθεσης προγραμματισμού για το επόμενο έτος, και κατά τρόπο ώστε ο Διαχειριστής
να απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από το άρθρο 8 της ΚΥΑ
36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ 1312/Β/24-8-2010).

Αριθμός Σύμβασης: ……………………………………..
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6.1.2. Να αναρτά δημόσια και να ενημερώνει το διαχειριστή για όλες τις μονάδες
επεξεργασίας ΑΕΚΚ με τις οποίες συνεργάζεται και τους συμβεβλημένους με αυτό
συλλογείς – μεταφορείς ΑΕΚΚ.
6.1.3. Να παραδίδει στο Διαχειριστή, την Οριστική Βεβαίωση Παραλαβής ΑΕΚΚ που
προβλέπεται από το άρθρο 7 της ΚΥΑ

36259/1757/Ε103/2010 για τα ΑΕΚΚ που

αυτός παραδίδει στις συνεργαζόμενες μονάδες και να εκδίδει τα αντίστοιχα
παραστατικά πληρωμής.
6.1.4 Να εκδίδει το κατά νόμο τιμολόγιο την τελευταία μέρα του εκάστοτε μηνός,
σύμφωνα με την συγκεντρωτική κατάσταση εισερχομένων ΑΕΚΚ, τα Δελτία
Αποστολής και τα Ζυγολόγια, που εκδίδει η συνεργαζόμενη μονάδα για τον
αντίστοιχο μήνα.
6.1.5. Να αντιμετωπίζει ως απολύτως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που τυχόν
έρχονται σε γνώση του σχετικά με τον Διαχειριστή στο πλαίσιο της παρούσας
Σύμβασης και της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συστήματος. Η
υποχρέωση αυτή περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά κάθε πληροφορία
σχετική με τον Διαχειριστή που αφορά σε οικονομικά στοιχεία αυτού, 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 τον Διαχειριστή, να προβαίνει σε ηλεκτρονική ή άλλη
επεξεργασία των πληροφοριών και δεδομένων που λαμβάνει σχετικά με τον
Διαχειριστή 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 τον Διαχειριστή 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.
6.1.6. Η επωνυμία, ο διακριτικός τίτλος ή το λογότυπο του Διαχειριστή δεν θα
χρησιμοποιείται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Σύστημα. Εξαίρεση αποτελούν τυχόν

Αριθμός Σύμβασης: ……………………………………..
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έγγραφα/έντυπα που αναφέρονται στο Σύστημα και τους Διαχειριστές του. Σε αυτήν
την περίπτωση ο Διαχειριστής ενημερώνεται εγκαίρως.
6.2. Το Σύστημα δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Διαχειριστή 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 Διαχειριστή
7.1. Ο Διαχειριστής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της
παρούσας Σύμβασης:
7.1.1. Να τηρεί όλες τις βάσει του Νόμου υποχρεώσεις του και να ενημερώνει το
Σύστημα για τα έργα που έχει αναλάβει και να παρέχει στο Σύστημα αντίγραφο του
ΣΔΑ (Στοιχεία Διαχείρισης Αποβλήτων) που κατέθεσε στις αρμόδιες αρχές πριν την
έναρξη των εργασιών κάθε συγκεκριμένου έργου. Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει
την είσοδο και τον έλεγχο επί τόπου του έργου, σε εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του
Συστήματος.
7.1.2. Να διασφαλίζει την νόμιμη μεταφορά των ΑΕΚΚ που παράγει από ένα
συγκεκριμένο έργο, στις συνεργαζόμενες με το σύστημα μονάδες επεξεργασίας ΑΕΚΚ,
μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένων για το σκοπό αυτό φυσικών ή νομικών προσώπων
ή του ιδίου εφόσον διαθέτει τη σχετική άδεια συλλογής – μεταφοράς και να
συμμορφώνεται προς την εγκεκριμένη διαδικασία ελέγχου εισόδου – απόθεσης
αποβλήτων – εξόδου των οχημάτων μεταφοράς αποβλήτων, που εφαρμόζει το
Σύστημα, στις συμβεβλημένες με αυτό εγκαταστάσεις (Μονάδες Ανάκτησης).
7.1.3. Σε περίπτωση που το Σύστημα διαπιστώσει, μετά από έλεγχο στον Διαχειριστή
ότι δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 (ΦΕΚ
1312/Β/24-8-2010), ειδοποιεί εγγράφως τον Διαχειριστή προς τον σκοπό αυτό και ο
τελευταίος υποχρεούται να διορθώσει πάραυτα τα σφάλματα του. Για κάθε τέτοια
ενέργεια, ο Διαχειριστής υποχρεούται να κρατά ενήμερο το Σύστημα και να ζητά τη
συνδρομή του, όπου αυτό απαιτείται για την έγκαιρη διόρθωση των σφαλμάτων του.
7.1.4. Να αντιμετωπίζει ως απολύτως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που τυχόν
έρχονται σε γνώση του σχετικά με το Σύστημα στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης
και της εφαρμογής του Επιχειρησιακού Σχεδίου του Συστήματος. Η υποχρέωση αυτή
περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά κάθε πληροφορία σχετική με το
Σύστημα που ανάγεται σε οικονομικά στοιχεία αυτού, καθώς και επιχειρηματικά ή/και
στρατηγικά σχέδια. Ο Διαχειριστής απέχει από την αποκάλυψη των πληροφοριών
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αυτών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο και για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, πλην
σχετικής υποχρέωσής του η οποία είναι δυνατόν να θεσπίζεται βάσει δικαστικής
αποφάσεως ή αποφάσεως διοικητικής αρχής ή νόμου.
7.1.5. Να καταθέτει σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδείξει το Σύστημα, το
χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στις εισερχόμενες ποσότητες αποβλήτων στην
Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ. Η περιοδικότητα των καταθέσεων θα είναι 10 ημερών, θα
αφορά στο σύνολο της ποσότητας των εισερχομένων αποβλήτων του εν λόγω
χρονικού διαστήματος (10 ημερών). Η μη αυστηρή εφαρμογή της περιοδικότητας
των καταθέσεων

αποτελεί λόγο καταγγελίας/λύσης της παρούσας σύμβασης

σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 9.2.1 του παρόντος.
7.1.6. Εάν, για σπουδαίο λόγο, ο Διαχειριστής δεν δύναται να εκπληρώσει τον όρο
της παραγράφου 7.1.5, είναι δυνατόν να προστεθεί αναπόσπαστο παράρτημα στην
παρούσα, όπου θα τεκμηριώνεται ο σπουδαίος λόγος και θα εγκρίνεται από το
Σύστημα η αλλαγή στην περιοδικότητα των πληρωμών. Η έγκριση θα προηγείται της
οποιασδήποτε μεταφοράς αποβλήτων από τον Διαχειριστή στην συνεργαζόμενη
Μονάδα Ανάκτησης ΑΕΚΚ. Σπουδαίος λόγος δύναται να θεωρηθεί η εκτέλεση μεγάλου
τεχνικού έργου, η πληρωμή του οποίου προς τον Ανάδοχο δεν συνάδει χρονικά με
την περιοδικότητα πληρωμών της παραγράφου 7.1.5.
7.1.7. Επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, το Παράρτημα
Ι, το οποίο περιγράφει τις Ελάχιστες Προδιαγραφές Συλλογής – Μεταφοράς –
Εισόδου – Εξόδου των οχημάτων που μεταφέρουν ΑΕΚΚ στις Μονάδες Ανάκτησης. Η
μη αυστηρή τήρηση των προδιαγραφών του Παραρτήματος Ι οδηγεί στην νόμιμη
άρνηση της Μονάδας να παραλάβει το φορτίο των ΑΕΚΚ.

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
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ή την δικαστική παρέμβαση, στην περίπτωση που ο Διαχειριστής τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, κηρυχθεί σε πτώχευση, με ισχύ από την ημέρα
δημοσίευσης της σχετικής απόφασης της αρμόδιας αρχής.
9.2.1. Σε περίπτωση υπερημερίας του Διαχειριστή στην καταβολή των χρηματικών
εισφορών (με την επιφύλαξη της παραγράφου 7.1.6), η οποία διαρκεί πέραν των 10
ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση προς τούτο, του Συστήματος.
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 (10) εργασίμων 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
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. Ο Διαχειριστής 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.
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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.
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

Για τον Υπόχρεο Διαχειριστή

Θεοχάρης Μουρκάκος,

……………………………………

Νόμιμος Εκπρόσωπος

Νόμιμος Εκπρόσωπος

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.

ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Ελάχιστες Προδιαγραφές Συλλογής – Μεταφοράς - Εισόδου – Εξόδου ΑΕΚΚ στην
Μονάδα Ανάκτησης
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1

Μεταφορά
Αποβλήτων

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
Τα μεταφερόμενα ΑΕΚΚ πρέπει να συλλέγονται και
να μεταφέρονται σύμφωνα με τους όρους της άδειας
Συλλογής και Μεταφοράς που διαθέτει ο Διαχειριστής
ή/και ο Συλλέκτης – Μεταφορέας.
Η νόμιμη μεταφορά απαιτεί την ύπαρξη φορολογικού
στοιχείου
(Δελτίο
Αποστολής)
καθώς
και
νομιμοποιητικού εγγράφου ( μόνο στην περίπτωση
που ο Κύριος του έργου δεν έχει συμβληθεί με το
ΣΣΕΔ) για την μεταφορά από τον Κύριο του έργου
(Ιδιωτικό συμφωνητικό, σύμβαση συνεργασίας, κλπ)
Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων μεταφοράς
ΑΕΚΚ θα γίνεται από το ίδιο σημείο. Κατά την είσοδο
στην Μονάδα
και την έναρξη της διαδικασίας
ζύγισης, θα ζητηθούν:
1. Άδεια Κυκλοφορίας του οχήματος Μεταφοράς
2. Αντίγραφο της Άδειας Συλλογής και
Μεταφοράς Μη Επικινδύνων Αποβλήτων η
οποία καλύπτει την συγκεκριμένη μεταφορά.
3. Δελτίο Αποστολής των Αποβλήτων.

2

Είσοδος – Έξοδος
Οχημάτων
Μεταφοράς ΑΕΚΚ
στην Μονάδα
Ανάκτησης

4. Αντίγραφο του νομιμοποιητικού εγγράφου
(μόνο στην περίπτωση που ο Κύριος του έργου
δεν έχει συμβληθεί με το ΣΣΕΔ )
Ο οδηγός του οχήματος συμμορφώνεται με τις
υποδείξεις του προσωπικού της μονάδας, σε ότι αφορά
τον τρόπο και τα σημεία απόθεσης του φορτίου
ΑΕΚΚ. Κατά την έξοδο του οχήματος από την
μονάδα, ο οδηγός παραλαμβάνει την προσωρινή
απόδειξη παραλαβής του συγκεκριμένου φορτίου, την
οποία παραδίδει στον αντισυμβαλλόμενο με το ΣΣΕΔ,
υπόχρεο διαχειριστή, προκειμένου ο δεύτερος να
προβεί στην πληρωμή του ποσού που προβλέπεται
στην σύμβαση με το ΣΣΕΔ και να λάβει την οριστική
απόδειξη παραλαβής και νομοθετικής συμμόρφωσης.
Η μη ύπαρξη και επίδειξη των παραπάνω
στοιχείων, οδηγεί στην απαγόρευση εισόδου του
οχήματος στην Μονάδα Ανάκτησης.
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