ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Εκ του υπ’ αριθ. 26/13-11-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων.

Αριθ.αποφ. 360/2018

Σύµβαση συνεργασίας του ∆ήµου Μεγαρέων µε
το µοναδικό εγκεκριµένο από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συλλογικό Σύστηµα
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µεταχειρισµένων
ελαστικών οχηµάτων «ECOELASTIKA Α.Ε.».

Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 13 Νοεµβρίου
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 21409/9-11-2018
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του
Ν.3852/2010.
∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 23 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ζάλης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος
Σταµούλης Ιωάννης
Φωτίου Σταύρος του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος
Μιχάλαρος Γεώργιος
∆ρυµούσης Κων/νος
Παπαπανούσης Νικόλαος Καστάνη Αικατερίνη
∆ήµας Ιωάννης
Κολάτας Ιωάννης
Κορώσης Σπυρίδων
Μαρινάκης Ιωάννης
Λέλης Μελέτιος
Βαρελάς Κλεάνθης
Καράµπελας Κων/νος
∆ρένης Αθανάσιος
Παπανίκος ∆ηµήτριος
Μαργέτης Παναγιώτης
Ρήγα Ιωάννα
Χοροζάνης Αντώνιος
Φυλακτός Κων/νος
Μιχάλαρος Ιωάννης
Πολυχρόνης Ιερόθεος

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος

Ρήγα Ελένη0
Βογιατζή Εµµανουέλα
Κοσµόπουλος Ελευθεριος

Πιλίλης Σωτήριος
Παπαλευθέρης Ελευθ.
Φωτίου Σταύρος του Κων

Κόττας Βασίλειος
Μπερδελής Γεώργιος
Γρίβα Παναγιώτα
---------------Λιώτας ∆ηµοσθ. - Πρόεδρος
∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου

Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής, ο Αντιπρόεδρος
κ. Ζάλης Αθανάσιος εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.
Προσκληθείς παρίστανται ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος
καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μεγαρέων κ.
Μουσταϊρας Ηλίας.
Στο τέλος της υπ’ αριθ. 344/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Λέλης Μελέτιος.
Στο τέλος της υπ’ αριθ. 353/2018 αποφάσεως ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ.
Χοροζάνης Αντώνιος.
…………………………………………………………………………………………..
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Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 20ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, η οποία έχει ως εξής:
Θέµα: «Σύµβαση Συνεργασίας του ∆ήµου Μεγαρέων µε το µοναδικό
εγκεκριµένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Συλλογικό
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων
"ECOELASTIKA A.E."»
Λαµβάνοντας υπόψη ότι:
- Με την υπ' αριθµ. 33/2018 οµόφωνη απόφαση του το Συµβούλιο ∆ηµοτικής
Κοινότητας Μεγαρέων εισηγήθηκε την έναρξη προγράµµατος ανακύκλωσης
µεταχειρισµένων ελαστικών
- Ο ∆ήµος Μεγαρέων διαθέτει στόλο οχηµάτων από τον οποίο προκύπτουν
µεταχειρισµένα ελαστικά τα οποία σύµφωνα µε το Π.∆.109/2004 «Μέτρα και όροι
για την εναλλακτική διαχείριση µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων», άρθρο
7, παρ. 1γ, και υποχρεούται να παραδίδει αυτά τα µεταχειρισµένα ελαστικά του
στόλου του είτε σε εγκεκριµένο συλλογικό σύστηµα είτε σε αδειοδοτηµένο
συλλέκτη.
Ο Φορέας ΣΣΕ∆ ECOLASTIKA οργανώνει το µοναδικό εγκεκριµένο από το
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής
∆ιαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων, που λειτουργεί σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία και ειδικότερα σύµφωνα µε τον Νόµο 2939/2001 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µε τον Νόµο 4496/2017.
Για τους ανωτέρω λόγους,
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε την υπογραφή σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του
∆ήµου Μεγαρέων και της Ανώνυµης Εταιρείας Οικολογικής ∆ιαχείρισης Ελαστικών
ECOELASTIKA, σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα σύµβασης.
Το κατατεθέν σχέδιο Σύµβασης Συνεργασίας του ∆ήµου Μεγαρέων µε το
µοναδικό εγκεκριµένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας Συλλογικό
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων
"ECOELASTIKA A.E." αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα και έχει ω εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΟΥ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ECOELASTIKA A.E (στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») οργανώνει το µοναδικό στην Ελλάδα
εγκεκριµένο από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης συλλογικό σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών οχηµάτων (στο εξής «το σύστηµα»), που
λειτουργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των
µεταχειρισµένων ελαστικών
Ο «ΚΑΤΟΧΟΣ» διαθέτει στόλο οχηµάτων, από τον οποίο προκύπτουν µεταχειρισµένα
ελαστικά. Σύµφωνα µε το Π.∆. 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση
των
µεταχειρισµένων
ελαστικών
των
οχηµάτων»
(άρθρο
7
παρ.
1γ).
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδίδει τα µεταχειρισµένα ελαστικά του στόλου του είτε
σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, είτε σε αδειοδοτηµένο συλλέκτη.
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ θα µεριµνά ώστε τα ελαστικά, τα οποία προµηθεύεται για τον εξοπλισµό του
στόλου των οχηµάτων του, πληρούν τους όρους της παραπάνω νοµοθεσίας για την
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών. Ειδικότερα, κατά την προµήθεια
των καινούργιων ελαστικών θα λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι προµηθευτές των ελαστικών
είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και διαθέτουν Αριθµό Μητρώου
Παραγωγών (ΑΜΠ).
Τα προαναφερθέντα µέρη συνάπτουν την παρούσα συνεργασία για τη διαχείριση των
µεταχειρισµένων ελαστικών που προκύπτουν από το στόλο του KATOXOY, σύµφωνα µε
τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και συµφωνίες:
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§ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του από την κείµενη νοµοθεσία για την
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων, επιθυµεί να παραδίδει
τα µεταχειρισµένα ελαστικά που διαθέτει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειµένου να οδηγηθούν για
αξιοποίηση στις αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις τελικής αξιοποίησης µεταχειρισµένων
ελαστικών (στο εξής ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ).
Τα µεταχειρισµένα ελαστικά του ΚΑΤΟΧΟΥ συγκεντρώνονται σε κατάλληλο χώρο στις
εγκαταστάσεις του ΚΑΤΟΧΟΥ. Η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών από τις
εγκαταστάσεις του ΚΑΤΟΧΟΥ θα γίνεται από τους εξουσιοδοτηµένους συλλέκτες µεταφορείς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εκτός αν έχει συµφωνηθεί πως τη µεταφορά αναλαµβάνει ο
ίδιος ο ΚΑΤΟΧΟΣ.
§ 2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως σηµείο έναρξης της συνεργασίας ορίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης της καταχώρησης
των στοιχείων του ΚΑΤΟΧΟΥ µέσω γραπτού ενηµερωτικού µηνύµατος απεσταλµένου δια
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει στην
αίτησή του. Ως σηµείο λήξης η παρέλευση ενός πλήρους έτους από την ηµεροµηνία
έναρξης.
Κατά τη λήξη της συµφωνηµένης διάρκειας ενός (1) έτους, η διάρκεια της συνεργασίας
ανανεώνεται αυτοµάτως ετησίως εκτός αν ένα (1) µήνα πριν τη λήξη της ετήσιας
διάρκειας, οποιοδήποτε από τα µέρη (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΚΑΤΟΧΟΣ) ειδοποιήσει εγγράφως το
άλλο µέρος, ότι δεν επιθυµεί την ανανέωση.
§ 3. ΥΛΙΚΟ
Στο σύστηµα που οργανώνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατίθενται από τον ΚΑΤΟΧΟ ολόκληρα
µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων (περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων µε κωδικό ΕΚΑ 16 01 03 «απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως») που
προκύπτουν από τον στόλο του ΚΑΤΟΧΟΥ µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ακόλουθου
άρθρου 4.
§ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα µεταχειρισµένα ελαστικά που θα παραδίδονται από τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα
πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
Κατηγορία Α: • Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά ελαστικά και ελαστικά 4X4). •
Ελαστικά εµπορικών οχηµάτων µε ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο ζάντας µικρότερη
από 17,5 ίντσες. • Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συµβατικά (diagonal) για µπροστινούς
τροχούς. • Ελαστικά βιοµηχανικών και ανυψωτικών οχηµάτων (πνευµατικά) µε ονοµαστική
(εσωτερική) διάµετρο ζάντας µικρότερη ή ίση µε 12 ίντσες.
Κατηγορία Β: • Ελαστικά εµπορικών οχηµάτων µε ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο
ζάντας µεγαλύτερη ή ίση µε 17,5 ίντσες. • Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους
τροχούς κίνησης. • Ελαστικά βιοµηχανικών και ανυψωτικών (πνευµατικά) οχηµάτων µε
ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο ζάντας µεγαλύτερη από 12 ίντσες. • Ελαστικά
χωµατουργικών οχηµάτων.
Κατηγορία Γ: • Ελαστικά µοτοσυκλετών.
Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας µε εξωτερική διάµετρο ίση ή µεγαλύτερη από
1400mm εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες.
Τα µεταχειρισµένα ελαστικά θα παραδίδονται πάντοτε ολόκληρα και καθαρά, δε θα
περιέχουν νερά και θα είναι απαλλαγµένα ξένων υλών (όπως π.χ. ζάντες, σαµπρέλες,
ξύλα, πλαστικά, πέτρες, νερό και γενικά διάφορα άλλα απορρίµµατα). Τα µεταχειρισµένα
ελαστικά ∆ΕΝ θα είναι βαµµένα.
Η αποµάκρυνση των τυχόν ξένων σωµάτων από τα µεταχειρισµένα ελαστικά που έχουν
συλλεχθεί, θα γίνεται µε µέριµνα του ΚΑΤΟΧΟΥ.
Κατά
την
παράδοση
των
µεταχειρισµένων
ελαστικών
στον συλλέκτη
µεταφορέα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πραγµατοποιείται επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της
τήρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των µεταχειρισµένων ελαστικών του ΚΑΤΟΧΟΥ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το συλλέκτη µεταφορέα ότι δεν τηρούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά ο συλλέκτης µεταφορέας θα πρέπει να προβαίνει στις
ακόλουθες ενέργειες α) άµεση ειδοποίηση της εταιρείας και αποστολή αποδεικτικού
υλικού (φωτογραφιών φορτίων) β) παραλαβή µόνο των ελαστικών που πληρούν τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω µερική παραλαβή του
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φορτίου είναι ανέφικτη ο συλλέκτης µεταφορέας έχει δικαίωµα να µη δεχθεί την
παραλαβή του φορτίου.
§ 5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ θα παραδίδει στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τα
µεταχειρισµένα ελαστικά που προκύπτουν από τη δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση
ότι φέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 4.
Η ελάχιστη ποσότητα των µεταχειρισµένων ελαστικών µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
άρθρου 4 που παραδίδονται από τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι 200 ελαστικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ή 50 ελαστικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β. Η διαδικασία παράδοσης των
ελαστικών από τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η εξής:
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα της εταιρείας και έχει λάβει
Όνοµα Χρήστη (Username)
και Κωδικό (Password).
Κάθε φορά που
ο ΚΑΤΟΧΟΣ επιθυµεί την παράδοση µεταχειρισµένων ελαστικών και διαθέτει την
ελάχιστη ποσότητα του παρόντος άρθρου, θα καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τις ακριβείς ποσότητες σε τεµάχια µεταχειρισµένων ελαστικών ανά
κατηγορία. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για τον ΚΑΤΟΧΟ η καταχώρηση στο
ηλεκτρονικό σύστηµα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µπορεί να αποστέλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ έγγραφο
αίτηµα µε e-mail ή fax στην ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθµό αντίστοιχα που
αναφέρονται στο άρθρο 11. Το έγγραφο αίτηµα πρέπει να περιέχει ακριβή αριθµό
ελαστικών ανά κατηγορία.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ µεριµνά για την παραλαβή των µεταχειρισµένων ελαστικών από
εξουσιοδοτηµένο συλλέκτη - µεταφορέα και θα ενηµερώνει σχετικά τον ΚΑΤΟΧΟ.
Τα µεταχειρισµένα ελαστικά θα πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωµένα στην εγκατάσταση
του ΚΑΤΟΧΟΥ σε ντάνες ανά κατηγορία και σε εύκολο σηµείο πρόσβασης του φορτηγού
του εξουσιοδοτηµένου από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέκτη - µεταφορέα. Σε κάθε περίπτωση η
απόσταση του σηµείου συγκέντρωσης των ελαστικών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5
µέτρα από το σηµείο, στο οποίο µπορεί να σταθµεύσει το όχηµα µεταφοράς. H
αποθήκευση των ελαστικών δεν γίνεται σε κάδους συλλογής - αποθήκευσης αδρανών
υλικών.
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ έχει την ευθύνη της φόρτωσης των µεταχειρισµένων ελαστικών, διαθέτοντας
προσωπικό και µηχανολογικό εξοπλισµό.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του ΚΑΤΟΧΟΥ εντός
ευλόγου χρόνου, από την έγγραφη παραγγελία του, που δεν ξεπερνά τις 15 ηµέρες. Σε
περίπτωση που υφίσταται διαχειριστικό πρόβληµα, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την
καθυστέρηση των παραλαβών - παραδόσεων πέραν του ευλόγου χρόνου,
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υποχρέωση να ενηµερώνει εγγράφως τον ΚΑΤΟΧΟ. Μετά από την
ενηµέρωση του ΚΑΤΟΧΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει ουδεµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές που
προκλήθηκαν στον ΚΑΤΟΧΟ από την καθυστέρηση.
§ 6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Κατά
την
παράδοση
των
µεταχειρισµένων
ελαστικών
από
τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα
παραδιδόµενα/παραλαµβανόµενα
τεµάχια
ανά
Κατηγορία καταχωρούνται από τον συλλέκτη-µεταφορέα ηλεκτρονικά στο online
σύστηµα διαχείρισης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η καταχώρηση γίνεται σε tablet που έχει
ο συλλέκτης - µεταφορέας και είναι συνδεδεµένο µε το online σύστηµα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ παραλαµβάνει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάρτα NFC, µε την οποία η αναγνώρισή
του στο σύστηµα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ επιβεβαιώνει την ορθή ηλεκτρονική
καταχώρηση των παραδιδόµενων - παραλαµβανόµενων ελαστικών και υπογράφει στο
tablet προκειµένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της παραλαβής. Μετά την
ολοκλήρωση της καταχώρησης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποστέλλει στον ΚΑΤΟΧΟ µε email, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 11, το σχετικό αποδεικτικό παράδοσης
και παραλαβής των µεταχειρισµένων ελαστικών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο υφίσταται τεχνικό πρόβληµα στην παραλαβή των µεταχειρισµένων ελαστικών µε
ηλεκτρονική καταγραφή, θα συµπληρώνεται σχετικό έντυπο. Το έντυπο (αποδεικτικό
παράδοσης και παραλαβής) παραδίδεται εις διπλούν από τον συλλέκτη µεταφορέα στον ΚΑΤΟΧΟ σε προτυπωµένη φόρµα από το ηλεκτρονικό σύστηµα
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συµπληρώνεται από τον συλλέκτη - µεταφορέα και υπογράφεται από
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τον ΚΑΤΟΧΟ και τον συλλέκτη µεταφορέα. Σ’ αυτό θα εµφαίνονται: α) τα στοιχεία
του ΚΑΤΟΧΟΥ από το οποίο παραλαµβάνονται τα ελαστικά (επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ,
∆ΟΥ) β) τα στοιχεία του συλλέκτη - µεταφορέα (επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ, ∆ΟΥ) γ) ο αριθµός
των προς παράδοση µεταχειρισµένων ελαστικών ανά κατηγορία που κατεγράφη κατά την
παραγγελία του ΚΑΤΟΧΟΥ, δ) ο ακριβής αριθµός των παραδιδόµενων στον συλλέκτηµεταφορέα ελαστικών, ανά κατηγορία (Α,Β,Γ), ε) τα στοιχεία του µεταφορικού µέσου.
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ευθύνη για την ορθή αναγραφή στο εκδιδόµενο αποδεικτικό παραλαβής των
παραδιδόµενων/παραλαµβανόµενων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών ανά
Κατηγορία. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ παραλαµβάνει το ένα αντίτυπο του αποδεικτικού από το οποίο
προκύπτει η ολοκλήρωση της παραλαβής. Το άλλο αντίτυπο το κρατάει ο συλλέκτης µεταφορέας. Αν δηµιουργηθεί οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικά µε την ηλεκτρονική ή
χειρόγραφη καταχώρηση και την ορθότητα συµπλήρωσης των δεδοµένων
ο ΚΑΤΟΧΟΣ πρέπει να το αναφέρει αµέσως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να ακολουθήσει τις
οδηγίες της.
§ 7. ΕΞΟ∆Α
Τα έξοδα συλλογής και µεταφοράς των µεταχειρισµένων ελαστικών, όσο και τα έξοδα
αξιοποίησης των µεταχειρισµένων ελαστικών στις µονάδες αξιοποίησης των ΤΕΛΙΚΩΝ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ, θα βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
§ 8. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν δικαίωµα να διακόψουν τη µεταξύ τους
συνεργασία σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε όρου της, οι οποίοι συµφωνούνται
όλοι ως ουσιώδεις, επιφυλασσόµενα για την αποκατάσταση ενδεχόµενης ζηµίας του
ανυπαίτιου αντισυµβαλλόµενου.
Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιονδήποτε λόγο µη οφειλόµενο σε υπαιτιότητά της
(π.χ. ανάκληση της άδειας για συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης
µεταχειρισµένων ελαστικών), σταµατήσει να συλλέγει προς τελική αξιοποίηση
µεταχειρισµένα ελαστικά, ο ΚΑΤΟΧΟΣ και αντίστοιχα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχουν το δικαίωµα να
διακόψουν τη συνεργασία τους αζηµίως για αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη.
Η διακοπή της συνεργασίας ενεργείται µε έγγραφη δήλωση, η οποία πρέπει να
κοινοποιηθεί στον αντισυµβαλλόµενο µε fax ή e-mail και τα αποτελέσµατα αυτής θα
επέρχονται από την επόµενη της κοινοποίησής της.
Πέραν των ανωτέρω ο ΚΑΤΟΧΟΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχουν δικαίωµα διακοπής της
συνεργασίας αζηµίως για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
θεωρείται ενδεικτικά χωρίς περιορισµό, η αλλαγή του διαχειριστικού σχεδίου του
συστήµατος για οιουσδήποτε λόγους, οικονοµικούς, τεχνικούς, οργανωτικούς,
διαχειριστικούς, για τους οποίους δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση του ΚΑΤΟΧΟΥ µε τους
όρους του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή τα µέρη θα καταβάλουν προσπάθεια να
βρουν κοινώς αποδεκτή λύση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους µε νέους όρους.
§ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι υπεύθυνα για ζηµιές ή καθυστερήσεις σε παράδοση
φορτίων οφειλόµενες σε ανωτέρα βία. Ως ανωτέρα βία εννοείται κάθε περιστατικό ή
συµβάν, πέραν από την ευθύνη της κάθε πλευράς, όπως πόλεµος ή καταστροφές που
οφείλονται σε θεοµηνία (π.χ. πυρκαγιά, πληµµύρα κλπ.) ή και περιορισµοί που τυχόν
επιβληθούν στην ως άνω διαχείριση από κυβερνητικές αποφάσεις.
§ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Τα µέρη υποχρεούνται στην τήρηση πλήρους εµπιστευτικότητας όσον αφορά στο σύνολο
των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους κατά τη συνεργασία τους. Τα µέρη
δύνανται να συλλέγουν προσωπικά δεδοµένα κατά το µέτρο που αυτό απαιτείται για την
εκτέλεση της παρούσας συνεργασίας και υπό τον όρο ότι λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα
µέτρα και φροντίζουν για τη θεµιτή και νόµιµη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Γενικό Κανονισµό Προσωπικών ∆εδοµένων 2016/679 (GDPR) και
στο ειδικότερο ρυθµιστικό πλαίσιο εφαρµογής του.
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§ 11. ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η συνεργασία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε τον ΚΑΤΟΧΟ θα διέπεται απ’ τη νοµοθεσία για την
εναλλακτική διαχείριση ελαστικών (Π∆ 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείρισή τους» και τον Ν. 2939/6.8.2001 « Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και άλλες
διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α' 94) και τον Ν.4496/2017
(ΦΕΚ Α'170) καθώς και τις διατάξεις της εκάστοτε κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Σε περίπτωση που ανακύψει οιαδήποτε διαφορά σχετική µε τη
συνεργασία των µερών αρµόδια για την επίλυσή της θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.
Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν είναι δεσµευτικοί για το παραπάνω χρονικό διάστηµα
που συµφωνήθηκε και θα ερµηνεύονται µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
§ 12. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ειδοποιήσεις που θα έχουν σχέση µε την λειτουργία της παρούσας συνεργασίας θα
δίδονται εγγράφως από τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς:
την
Ιωάννα
Αλεξοπούλου
(τηλέφωνο:2106128260,
e-mail: info@ecoelastika.gr,
fax:2106128659).
ΟΙ ειδοποιήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον ΚΑΤΟΧΟ θα απευθύνονται στο πρόσωπο που έχει
σηµειωθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας στην αίτηση.
Κάθε συνεργαζόµενο µέρος έχει υποχρέωση να ειδοποιεί το άλλο συνεργαζόµενο µέρος
για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας.

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την ανωτέρω εισήγηση υπό
του κ. ∆ηµάρχου και το κατατεθέν σχέδιο σύµβασης συνεργασίας και συζήτησε &
αντάλλαξε απόψεις.
Αφού είδε & τις ∆/ξεις του άρθρου 65 Ν. 3852/2010 (Α΄133).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ
Α) Εγκρίνει τη «Σύµβαση συνεργασίας του ∆ήµου Μεγαρέων µε το
µοναδικό εγκεκριµένο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συλλογικό
Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων
«ECOELASTIKA Α.Ε.»., το οποίο αποτελείται από δώδεκα (12) άρθρα και έχει
ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ
ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΟΧΟΥ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΛΟΥ ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Η ECOELASTIKA A.E (στο εξής «ΕΤΑΙΡΕΙΑ») οργανώνει το µοναδικό στην Ελλάδα
εγκεκριµένο από τον Ελληνικό Οργανισµό Ανακύκλωσης συλλογικό σύστηµα
εναλλακτικής διαχείρισης παλαιών ελαστικών οχηµάτων (στο εξής «το σύστηµα»), που
λειτουργεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία για την εναλλακτική διαχείριση των
µεταχειρισµένων ελαστικών
Ο «ΚΑΤΟΧΟΣ» διαθέτει στόλο οχηµάτων, από τον οποίο προκύπτουν µεταχειρισµένα
ελαστικά. Σύµφωνα µε το Π.∆. 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση
των
µεταχειρισµένων
ελαστικών
των
οχηµάτων»
(άρθρο
7
παρ.
1γ).
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδίδει τα µεταχειρισµένα ελαστικά του στόλου του είτε
σε εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης, είτε σε αδειοδοτηµένο συλλέκτη.
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ θα µεριµνά ώστε τα ελαστικά, τα οποία προµηθεύεται για τον εξοπλισµό του
στόλου των οχηµάτων του, πληρούν τους όρους της παραπάνω νοµοθεσίας για την
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών. Ειδικότερα, κατά την προµήθεια
των καινούργιων ελαστικών θα λαµβάνεται µέριµνα, ώστε οι προµηθευτές των ελαστικών
είναι εγγεγραµµένοι στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών και διαθέτουν Αριθµό Μητρώου
Παραγωγών (ΑΜΠ).
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Τα προαναφερθέντα µέρη συνάπτουν την παρούσα συνεργασία για τη διαχείριση των
µεταχειρισµένων ελαστικών που προκύπτουν από το στόλο του KATOXOY, σύµφωνα µε
τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και συµφωνίες:
§ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ στο πλαίσιο των υποχρεώσεών του από την κείµενη νοµοθεσία για την
εναλλακτική διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών οχηµάτων, επιθυµεί να παραδίδει
τα µεταχειρισµένα ελαστικά που διαθέτει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειµένου να οδηγηθούν για
αξιοποίηση στις αδειοδοτηµένες εγκαταστάσεις τελικής αξιοποίησης µεταχειρισµένων
ελαστικών (στο εξής ΤΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ).
Τα µεταχειρισµένα ελαστικά του ΚΑΤΟΧΟΥ συγκεντρώνονται σε κατάλληλο χώρο στις
εγκαταστάσεις του ΚΑΤΟΧΟΥ. Η συλλογή των µεταχειρισµένων ελαστικών από τις
εγκαταστάσεις του ΚΑΤΟΧΟΥ θα γίνεται από τους εξουσιοδοτηµένους συλλέκτες µεταφορείς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ εκτός αν έχει συµφωνηθεί πως τη µεταφορά αναλαµβάνει ο
ίδιος ο ΚΑΤΟΧΟΣ.
§ 2. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ως σηµείο έναρξης της συνεργασίας ορίζεται η ηµεροµηνία έγκρισης της καταχώρησης
των στοιχείων του ΚΑΤΟΧΟΥ µέσω γραπτού ενηµερωτικού µηνύµατος απεσταλµένου δια
του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει ορίσει στην
αίτησή του. Ως σηµείο λήξης η παρέλευση ενός πλήρους έτους από την ηµεροµηνία
έναρξης.
Κατά τη λήξη της συµφωνηµένης διάρκειας ενός (1) έτους, η διάρκεια της συνεργασίας
ανανεώνεται αυτοµάτως ετησίως εκτός αν ένα (1) µήνα πριν τη λήξη της ετήσιας
διάρκειας, οποιοδήποτε από τα µέρη (ΕΤΑΙΡΕΙΑ ή ΚΑΤΟΧΟΣ) ειδοποιήσει εγγράφως το
άλλο µέρος, ότι δεν επιθυµεί την ανανέωση.
§ 3. ΥΛΙΚΟ
Στο σύστηµα που οργανώνει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα διατίθενται από τον ΚΑΤΟΧΟ ολόκληρα
µεταχειρισµένα ελαστικά οχηµάτων (περιλαµβάνονται στον Ευρωπαϊκό Κατάλογο
Αποβλήτων µε κωδικό ΕΚΑ 16 01 03 «απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως») που
προκύπτουν από τον στόλο του ΚΑΤΟΧΟΥ µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του ακόλουθου
άρθρου 4.
§ 4. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τα µεταχειρισµένα ελαστικά που θα παραδίδονται από τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα
πρέπει υποχρεωτικά να ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
Κατηγορία Α: • Ελαστικά επιβατικών αυτοκινήτων (επιβατικά ελαστικά και ελαστικά 4X4). •
Ελαστικά εµπορικών οχηµάτων µε ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο ζάντας µικρότερη
από 17,5 ίντσες. • Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ συµβατικά (diagonal) για µπροστινούς
τροχούς. • Ελαστικά βιοµηχανικών και ανυψωτικών οχηµάτων (πνευµατικά) µε ονοµαστική
(εσωτερική) διάµετρο ζάντας µικρότερη ή ίση µε 12 ίντσες.
Κατηγορία Β: • Ελαστικά εµπορικών οχηµάτων µε ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο
ζάντας µεγαλύτερη ή ίση µε 17,5 ίντσες. • Ελαστικά αγροτικών τρακτέρ για οπίσθιους
τροχούς κίνησης. • Ελαστικά βιοµηχανικών και ανυψωτικών (πνευµατικά) οχηµάτων µε
ονοµαστική (εσωτερική) διάµετρο ζάντας µεγαλύτερη από 12 ίντσες. • Ελαστικά
χωµατουργικών οχηµάτων.
Κατηγορία Γ: • Ελαστικά µοτοσυκλετών.
Ελαστικά οποιασδήποτε κατηγορίας µε εξωτερική διάµετρο ίση ή µεγαλύτερη από
1400mm εξαιρούνται από τις παραπάνω κατηγορίες.
Τα µεταχειρισµένα ελαστικά θα παραδίδονται πάντοτε ολόκληρα και καθαρά, δε θα
περιέχουν νερά και θα είναι απαλλαγµένα ξένων υλών (όπως π.χ. ζάντες, σαµπρέλες,
ξύλα, πλαστικά, πέτρες, νερό και γενικά διάφορα άλλα απορρίµµατα). Τα µεταχειρισµένα
ελαστικά ∆ΕΝ θα είναι βαµµένα.
Η αποµάκρυνση των τυχόν ξένων σωµάτων από τα µεταχειρισµένα ελαστικά που έχουν
συλλεχθεί, θα γίνεται µε µέριµνα του ΚΑΤΟΧΟΥ.
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Κατά
την
παράδοση
των
µεταχειρισµένων
ελαστικών
στον συλλέκτη
µεταφορέα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πραγµατοποιείται επιτόπιος έλεγχος για τη διαπίστωση της
τήρησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών των µεταχειρισµένων ελαστικών του ΚΑΤΟΧΟΥ.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από το συλλέκτη µεταφορέα ότι δεν τηρούνται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά ο συλλέκτης µεταφορέας θα πρέπει να προβαίνει στις
ακόλουθες ενέργειες α) άµεση ειδοποίηση της εταιρείας και αποστολή αποδεικτικού
υλικού (φωτογραφιών φορτίων) β) παραλαβή µόνο των ελαστικών που πληρούν τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά. Σε περίπτωση που η κατά τα ανωτέρω µερική παραλαβή του
φορτίου είναι ανέφικτη ο συλλέκτης µεταφορέας έχει δικαίωµα να µη δεχθεί την
παραλαβή του φορτίου.
§ 5. ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ θα παραδίδει στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τα
µεταχειρισµένα ελαστικά που προκύπτουν από τη δραστηριότητα, υπό την προϋπόθεση
ότι φέρουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 4.
Η ελάχιστη ποσότητα των µεταχειρισµένων ελαστικών µε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του
άρθρου 4 που παραδίδονται από τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι 200 ελαστικά
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α ή 50 ελαστικά ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β. Η διαδικασία παράδοσης των
ελαστικών από τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι η εξής:
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ έχει καταγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα της εταιρείας και έχει λάβει
Όνοµα Χρήστη (Username)
και Κωδικό (Password).
Κάθε φορά που
ο ΚΑΤΟΧΟΣ επιθυµεί την παράδοση µεταχειρισµένων ελαστικών και διαθέτει την
ελάχιστη ποσότητα του παρόντος άρθρου, θα καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ τις ακριβείς ποσότητες σε τεµάχια µεταχειρισµένων ελαστικών ανά
κατηγορία. Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή για τον ΚΑΤΟΧΟ η καταχώρηση στο
ηλεκτρονικό σύστηµα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, µπορεί να αποστέλλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ έγγραφο
αίτηµα µε e-mail ή fax στην ηλεκτρονική διεύθυνση και αριθµό αντίστοιχα που
αναφέρονται στο άρθρο 11. Το έγγραφο αίτηµα πρέπει να περιέχει ακριβή αριθµό
ελαστικών ανά κατηγορία.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ µεριµνά για την παραλαβή των µεταχειρισµένων ελαστικών από
εξουσιοδοτηµένο συλλέκτη - µεταφορέα και θα ενηµερώνει σχετικά τον ΚΑΤΟΧΟ.
Τα µεταχειρισµένα ελαστικά θα πρέπει να βρίσκονται συγκεντρωµένα στην εγκατάσταση
του ΚΑΤΟΧΟΥ σε ντάνες ανά κατηγορία και σε εύκολο σηµείο πρόσβασης του φορτηγού
του εξουσιοδοτηµένου από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ συλλέκτη - µεταφορέα. Σε κάθε περίπτωση η
απόσταση του σηµείου συγκέντρωσης των ελαστικών δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 5
µέτρα από το σηµείο, στο οποίο µπορεί να σταθµεύσει το όχηµα µεταφοράς. H
αποθήκευση των ελαστικών δεν γίνεται σε κάδους συλλογής - αποθήκευσης αδρανών
υλικών.
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ έχει την ευθύνη της φόρτωσης των µεταχειρισµένων ελαστικών, διαθέτοντας
προσωπικό και µηχανολογικό εξοπλισµό.
Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα καταβάλλει προσπάθεια για την εξυπηρέτηση του ΚΑΤΟΧΟΥ εντός
ευλόγου χρόνου, από την έγγραφη παραγγελία του, που δεν ξεπερνά τις 15 ηµέρες. Σε
περίπτωση που υφίσταται διαχειριστικό πρόβληµα, το οποίο έχει ως αποτέλεσµα την
καθυστέρηση των παραλαβών - παραδόσεων πέραν του ευλόγου χρόνου,
η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει υποχρέωση να ενηµερώνει εγγράφως τον ΚΑΤΟΧΟ. Μετά από την
ενηµέρωση του ΚΑΤΟΧΟΥ, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δε φέρει ουδεµία ευθύνη για τυχόν ζηµιές που
προκλήθηκαν στον ΚΑΤΟΧΟ από την καθυστέρηση.
§ 6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ
Κατά
την
παράδοση
των
µεταχειρισµένων
ελαστικών
από
τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τα
παραδιδόµενα/παραλαµβανόµενα
τεµάχια
ανά
Κατηγορία καταχωρούνται από τον συλλέκτη-µεταφορέα ηλεκτρονικά στο online
σύστηµα διαχείρισης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η καταχώρηση γίνεται σε tablet που έχει
ο συλλέκτης - µεταφορέας και είναι συνδεδεµένο µε το online σύστηµα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ παραλαµβάνει από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάρτα NFC, µε την οποία η αναγνώρισή
του στο σύστηµα γίνεται ηλεκτρονικά. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ επιβεβαιώνει την ορθή ηλεκτρονική
καταχώρηση των παραδιδόµενων - παραλαµβανόµενων ελαστικών και υπογράφει στο
tablet προκειµένου να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της παραλαβής. Μετά την
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ολοκλήρωση της καταχώρησης η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποστέλλει στον ΚΑΤΟΧΟ µε email, στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο άρθρο 11, το σχετικό αποδεικτικό παράδοσης
και παραλαβής των µεταχειρισµένων ελαστικών. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε
λόγο υφίσταται τεχνικό πρόβληµα στην παραλαβή των µεταχειρισµένων ελαστικών µε
ηλεκτρονική καταγραφή, θα συµπληρώνεται σχετικό έντυπο. Το έντυπο (αποδεικτικό
παράδοσης και παραλαβής) παραδίδεται εις διπλούν από τον συλλέκτη µεταφορέα στον ΚΑΤΟΧΟ σε προτυπωµένη φόρµα από το ηλεκτρονικό σύστηµα
της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ συµπληρώνεται από τον συλλέκτη - µεταφορέα και υπογράφεται από
τον ΚΑΤΟΧΟ και τον συλλέκτη µεταφορέα. Σ’ αυτό θα εµφαίνονται: α) τα στοιχεία
του ΚΑΤΟΧΟΥ από το οποίο παραλαµβάνονται τα ελαστικά (επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ,
∆ΟΥ) β) τα στοιχεία του συλλέκτη - µεταφορέα (επωνυµία, έδρα, ΑΦΜ, ∆ΟΥ) γ) ο αριθµός
των προς παράδοση µεταχειρισµένων ελαστικών ανά κατηγορία που κατεγράφη κατά την
παραγγελία του ΚΑΤΟΧΟΥ, δ) ο ακριβής αριθµός των παραδιδόµενων στον συλλέκτηµεταφορέα ελαστικών, ανά κατηγορία (Α,Β,Γ), ε) τα στοιχεία του µεταφορικού µέσου.
Ο ΚΑΤΟΧΟΣ ευθύνη για την ορθή αναγραφή στο εκδιδόµενο αποδεικτικό παραλαβής των
παραδιδόµενων/παραλαµβανόµενων ποσοτήτων µεταχειρισµένων ελαστικών ανά
Κατηγορία. Ο ΚΑΤΟΧΟΣ παραλαµβάνει το ένα αντίτυπο του αποδεικτικού από το οποίο
προκύπτει η ολοκλήρωση της παραλαβής. Το άλλο αντίτυπο το κρατάει ο συλλέκτης µεταφορέας. Αν δηµιουργηθεί οποιοδήποτε ζήτηµα σχετικά µε την ηλεκτρονική ή
χειρόγραφη καταχώρηση και την ορθότητα συµπλήρωσης των δεδοµένων
ο ΚΑΤΟΧΟΣ πρέπει να το αναφέρει αµέσως στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ και να ακολουθήσει τις
οδηγίες της.
§ 7. ΕΞΟ∆Α
Τα έξοδα συλλογής και µεταφοράς των µεταχειρισµένων ελαστικών, όσο και τα έξοδα
αξιοποίησης των µεταχειρισµένων ελαστικών στις µονάδες αξιοποίησης των ΤΕΛΙΚΩΝ
ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ, θα βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
§ 8. ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη έχουν δικαίωµα να διακόψουν τη µεταξύ τους
συνεργασία σε περίπτωση παραβίασης οιουδήποτε όρου της, οι οποίοι συµφωνούνται
όλοι ως ουσιώδεις, επιφυλασσόµενα για την αποκατάσταση ενδεχόµενης ζηµίας του
ανυπαίτιου αντισυµβαλλόµενου.
Σε περίπτωση που η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για οποιονδήποτε λόγο µη οφειλόµενο σε υπαιτιότητά της
(π.χ. ανάκληση της άδειας για συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης
µεταχειρισµένων ελαστικών), σταµατήσει να συλλέγει προς τελική αξιοποίηση
µεταχειρισµένα ελαστικά, ο ΚΑΤΟΧΟΣ και αντίστοιχα η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχουν το δικαίωµα να
διακόψουν τη συνεργασία τους αζηµίως για αµφότερα τα συµβαλλόµενα µέρη.
Η διακοπή της συνεργασίας ενεργείται µε έγγραφη δήλωση, η οποία πρέπει να
κοινοποιηθεί στον αντισυµβαλλόµενο µε fax ή e-mail και τα αποτελέσµατα αυτής θα
επέρχονται από την επόµενη της κοινοποίησής της.
Πέραν των ανωτέρω ο ΚΑΤΟΧΟΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχουν δικαίωµα διακοπής της
συνεργασίας αζηµίως για σπουδαίο λόγο. Ως σπουδαίος λόγος για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ,
θεωρείται ενδεικτικά χωρίς περιορισµό, η αλλαγή του διαχειριστικού σχεδίου του
συστήµατος για οιουσδήποτε λόγους, οικονοµικούς, τεχνικούς, οργανωτικούς,
διαχειριστικούς, για τους οποίους δεν είναι εφικτή η εξυπηρέτηση του ΚΑΤΟΧΟΥ µε τους
όρους του παρόντος. Στην περίπτωση αυτή τα µέρη θα καταβάλουν προσπάθεια να
βρουν κοινώς αποδεκτή λύση για τη συνέχιση της συνεργασίας τους µε νέους όρους.
§ 9. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ
Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν είναι υπεύθυνα για ζηµιές ή καθυστερήσεις σε παράδοση
φορτίων οφειλόµενες σε ανωτέρα βία. Ως ανωτέρα βία εννοείται κάθε περιστατικό ή
συµβάν, πέραν από την ευθύνη της κάθε πλευράς, όπως πόλεµος ή καταστροφές που
οφείλονται σε θεοµηνία (π.χ. πυρκαγιά, πληµµύρα κλπ.) ή και περιορισµοί που τυχόν
επιβληθούν στην ως άνω διαχείριση από κυβερνητικές αποφάσεις.
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§ 10. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Τα µέρη υποχρεούνται στην τήρηση πλήρους εµπιστευτικότητας όσον αφορά στο σύνολο
των στοιχείων που περιέρχονται σε γνώση τους κατά τη συνεργασία τους. Τα µέρη
δύνανται να συλλέγουν προσωπικά δεδοµένα κατά το µέτρο που αυτό απαιτείται για την
εκτέλεση της παρούσας συνεργασίας και υπό τον όρο ότι λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα
µέτρα και φροντίζουν για τη θεµιτή και νόµιµη συλλογή και επεξεργασία των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα καθώς και για την ασφαλή τήρησή τους, σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στον Γενικό Κανονισµό Προσωπικών ∆εδοµένων 2016/679 (GDPR) και
στο ειδικότερο ρυθµιστικό πλαίσιο εφαρµογής του.
§ 11. ΙΣΧΥΟΝ ∆ΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ
Η συνεργασία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ µε τον ΚΑΤΟΧΟ θα διέπεται απ’ τη νοµοθεσία για την
εναλλακτική διαχείριση ελαστικών (Π∆ 109/2004 «Μέτρα και όροι για την εναλλακτική
διαχείριση των µεταχειρισµένων ελαστικών των οχηµάτων. Πρόγραµµα για την
εναλλακτική διαχείρισή τους» και τον Ν. 2939/6.8.2001 « Συσκευασίες και εναλλακτική
διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π) και άλλες
διατάξεις»), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α' 94) και τον Ν.4496/2017
(ΦΕΚ Α'170) καθώς και τις διατάξεις της εκάστοτε κείµενης νοµοθεσίας για τη διαχείριση
στερεών αποβλήτων. Σε περίπτωση που ανακύψει οιαδήποτε διαφορά σχετική µε τη
συνεργασία των µερών αρµόδια για την επίλυσή της θα είναι τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.
Οι όροι που αναφέρονται στο παρόν είναι δεσµευτικοί για το παραπάνω χρονικό διάστηµα
που συµφωνήθηκε και θα ερµηνεύονται µε βάση τις αρχές της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών.
§ 12. ΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ειδοποιήσεις που θα έχουν σχέση µε την λειτουργία της παρούσας συνεργασίας θα
δίδονται εγγράφως από τον ΚΑΤΟΧΟ στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ προς:
την
Ιωάννα
Αλεξοπούλου
(τηλέφωνο:2106128260,
e-mail: info@ecoelastika.gr,
fax:2106128659).
ΟΙ ειδοποιήσεις της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στον ΚΑΤΟΧΟ θα απευθύνονται στο πρόσωπο που έχει
σηµειωθεί ως υπεύθυνος επικοινωνίας στην αίτηση.
Κάθε συνεργαζόµενο µέρος έχει υποχρέωση να ειδοποιεί το άλλο συνεργαζόµενο µέρος
για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία του υπεύθυνου επικοινωνίας.

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 360/2018.
…………………………………………………………………………………….…….
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Αντιπρόεδρος
Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι
Ζάλης Αθανάσιος
Φωτίου Σταύρος του Νικ.
Καστάνη Αικατερίνη
∆ήµας Ιωάννης
Πολυχρόνης Ιερόθεος
Μιχάλαρος Γεώργιος
∆ρυµούσης Κων/νος
Παπαπανούσης Νικόλαος
Σωτηρίου Γεώργιος
Σταµούλης Ιωάννης
Κολάτας Ιωάννης
Κορώσης Σπυρίδων
Μαρινάκης Ιωάννης
Ο Πρόεδρος της
Λέλης Μελέτιος
Βαρελάς Κλεάνθης
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων
Καράµπελας Κων/νος
∆ρένης Αθανάσιος
Μουσταϊρας Ηλίας
Παπανίκος ∆ηµήτριος
Μαργέτης Παναγιώτης
Ρήγα Ιωάννα
Χοροζάνης Αντώνιος
Φυλακτός Κων/νος
Μιχάλαρος Ιωάννης
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Μέγαρα………………….
Ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος
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