ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 24/10/2018

Συμφωνία σχετικά με την Συλλογή και Επεξεργασία των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
Υπ’αριθμό
Μεταξύ
α) Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων
Ελλάδος» (Ε.Δ.Ο.Ε.), που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Θερμοπυλών αριθ. 6, Τ.Κ. 152
33 νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Επαμεινώνδα Βοναζούντα, Γενικό Διευθυντή και τον
κ.Χρ.Βόντα, Πρόεδρο που καλείται εφεξής «ΕΔΟΕ» και
β) Όνομα Εταιρίας : bold
Έδρα :
ΑΦΜ:
Νόμιμος Εκπρόσωπος:
Αρ Αδείας Λειτουργίας :
Ημ. Λήξης Αδείας Λειτουργίας :
εφεξής αναφερόμενος ως «ΑΟ»,

Προοίμιο

ΑΜΦΟΤΕΡΑ τα συμβαλλόμενα μέρη αφού ΕΛΑΒΑΝ υπ' όψη:
Ότι η ΕΔΟΕ είναι φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργεί ως
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία , που αποσκοπεί στην οργάνωση συστήματος εναλλακτικής
διαχείρισης για οχήματα τέλους κύκλου ζωής ΟΤΚΖ και την δι' αυτής εκπλήρωση των υποχρεώσεων
των παραγωγών εκ του Ν. 2939/2001, όπως έχει τροποποιηθεί με τον Ν. 4496/2017 και ισχύει
σήμερα (εφεξής ο «Νόμος») και του κατ' εξουσιοδότηση σύμφωνα με το άρθρο 17 του Νόμου
Προεδρικού Διατάγματος 116/2004 (εφεξής το «ΠΔ»).

Ότι η επεξεργασία (ΟΤΚΖ) πρέπει να γίνεται πλέον μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ορίζουν ο Νόμος και το ΠΔ για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος.

Ότι επιθυμούν να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος, με την ανάπτυξη και βελτίωση
της ανακύκλωσης, δια της έναρξης χρήσης αποτελεσματικών τεχνικών μεθόδων και λύσεων.

Ότι ο ΑΟ ενδιαφέρεται να αναπτύξει τη δραστηριότητα της ανακύκλωσης ΟΤΚΖ και είναι
πεπεισμένος ότι αυτή θα επιτευχθεί στα πλαίσια των άνω διατάξεων και των κανόνων της
ελεύθερης αγοράς.

Ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός μεταξύ των ανακυκλωτών οχημάτων είναι προϋπόθεση για τη
βελτίωση της απόδοσης του τομέα, τόσο από τεχνικής όσο και από οικονομικής απόψεως.
Ε. Δ.Ο.Ε.
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Ότι η ΕΔΟΕ ουδεμία οικονομική υποχρέωση φέρει έναντι του ΑΟ, δυνάμει της παρούσης.
Ότι αποσκοπούν στην επίτευξη μίας συμφωνίας κατ' εφαρμογή του Νόμου και του ΠΔ αναφορικά
με τα ΟΤΚΖ δυνάμενης να εκπληρώσει το σύνολο των υποχρεώσεων που θα απορρέουν από την
εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία που θα διέπει τη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση των
ΟΤΚΖ κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Ότι ο κοινός τους στόχος δηλαδή η επίτευξη οικολογικά φιλικής και οικονομικά και τεχνικά
πρακτικών λύσεων εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ εξυπηρετείται με την δημιουργία εκ μέρους του
ΑΟ κατάλληλης υποδομής σε προκαθορισμένες απ' την ΕΔΟΕ ελάσσονες εδαφικές περιφέρειες
καλύπτουσες, την εκ του νόμου επιβαλλόμενη λειτουργία του συστήματος σε ολόκληρη τη χώρα.

Ότι ο ΑΟ διαθέτει, για τους σκοπούς της παρούσης, τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις εγκρίσεις και
τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες αποτελούν προϋπόθεση για την νόμιμη λειτουργία του.

Ότι ο ΑΟ είναι πιστοποιημένος με ISO 14001:2015 ή EMAS για τις υπηρεσίες που παρέχει στο
πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ και ανεπιφύλακτα ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ αμοιβαία τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Σκοπός της Συμφωνίας

1.1. Αποκλειστικός σκοπός της παρούσας συμφωνίας είναι η ανάθεση στον ΑΟ του έργου της
συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των ΟΤΚΖ στην περιφέρεια που έχει συμφωνήσει με την
ΕΔΟΕ, με στόχο τη συμμόρφωση με τις, εκάστοτε ισχύουσες υποχρεώσεις σχετικά με την συλλογή,
αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση των ΟΚΤΖ, απορρέουσες απ' τις κείμενες ως άνω διατάξεις.
1.2. Συνεπεία ακριβώς του αποκλειστικού σκοπού της τούτου η παρούσα συμφωνία:
α) καλύπτει το σύνολο των ουσιαστικών και τυπικών προϋποθέσεων που προβλέπονται από το
Νόμο, το ΠΔ και τα παραρτήματα αυτού και θα πρέπει να διέπεται πάντα από τις εκάστοτε
ισχύουσες σχετικές διατάξεις,
β) ισχύει υπό τον όρο ότι ο ΑΟ και οι τυχόν συμβαλλόμενοι υπό τις ρητές προϋποθέσεις του
άρθρου 4 υπεργολάβοι πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπονται απ' το άνω νομοθετικό
πλαίσιο και ειδικότερα ότι διαθέτουν, καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσης, τις απαιτούμενες
άδειες και καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές που ορίζονται εκάστοτε απ' το πλέγμα των
διατάξεων τούτων.

Άρθρο 2
Υποχρεώσεις της ΕΔΟΕ
2.1. Η ΕΔΟΕ θα πληροφορεί τους τρίτους σχετικά με τη συνεργασία της με τον ορισθέντα απ' αυτή
ΑΟ ως εγκεκριμένη εγκατάσταση για την παραλαβή και συλλογή ΟΤΚΖ άνευ χρεώσεως προς το
σκοπό αυτό. Ως τρίτοι ενδιαφερόμενοι νοούνται κυρίως:
Ε. Δ.Ο.Ε.
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οι εξουσιοδοτημένοι εισαγωγείς οχημάτων οι οποίοι έχουν συμβληθεί με την ΕΔΟΕ ως παραγωγοί,
συμβεβλημένες εταιρείες παραλαβής υλικών από την επεξεργασία των ΟΤΚΖ το ενδιαφερόμενο
κοινό τα ενδιαφερόμενα υπουργεία και οι δημόσιες αρχές τα εγκεκριμένα Σ.Σ.Ε. . τα οποία
σχετίζονται με την παραλαβή υλικών από την επεξεργασία των ΟΤΚΖ .
Προς το σκοπό αυτό η ΕΔΟΕ θα γνωστοποιεί τις εγκαταστάσεις του ΑΟ ως εγκεκριμένες
εγκαταστάσεις δωρεάν παραλαβής, ΟΤΚΖ, μέσω του Διαδικτύου, ή με οιοδήποτε άλλο τρόπο
ενημέρωσης.
2.2. Η ΕΔΟΕ θα παρέχει προς τον ΑΟ οποιαδήποτε πληροφορία κατάλληλη για την
αποσυναρμολόγηση και την επεξεργασία ΟΤΚΖ, τα οποία κατασκευάζονται από τις εταιρείες οι
οποίες αντιπροσωπεύονται από συμβεβλημένους με την ΕΔΟΕ παραγωγούς, όταν και εφόσον οι
πληροφορίες αυτές καθίστανται διαθέσιμες στην ΕΔΟΕ. Οι πληροφορίες αυτές δίνονται στον
ιστότοπο www.idis2.com.
2.3. Η ΕΔΟΕ σε συνεργασία με τους παραγωγούς, οι οποίοι έχουν υπογράψει τη συμφωνία
συνεργασίας με την ΕΔΟΕ, θα καταβάλλουν από κοινού κάθε προσπάθεια προκειμένου να
διασφαλίσουν ότι τα ΟΤΚΖ θα παραδίδονται, όπου αυτό είναι εφικτό, στους ΑΟ, οι οποίοι έχουν
υπογράψει την παρούσα συμφωνία. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε σχετική δαπάνη θα βαρύνει
τον ΑΟ.

Άρθρο 3
Υποχρεώσεις του ΑΟ
ΑΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση της δωρεάν παραλαβής, συλλογής και επεξεργασίας της εδαφικής
περιφέρειας που του ανατίθεται από την ΕΔΟΕ δυνάμει της παρούσας, και διάθεσης, όλων των
ΟΤΚΖ, εκτός όσων αναφέρονται στην παρ. 3.8, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές του
Νόμου, του ΠΔ και της οικείας νομοθεσίας. Η επεξεργασία των ΟΤΚΖ θα πραγματοποιείται κατά το
συντομότερο δυνατό χρόνο απ' την παραλαβή τους, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
Παραρτήματος 1 του ΠΔ και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, τις προϋποθέσεις της εν ισχύ
άδειας λειτουργίας και τυχόν εγγράφων οδηγιών Δημοσίων Αρχών προς την ΕΔΟΕ. Ο ΑΟ θα
επεξεργάζεται τα οχήματα, θα αποθηκεύει και ανακυκλώνει τα προκύπτοντα υλικά και εξαρτήματα
με ορθό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο με σκοπό την περαιτέρω διάθεση τους ή θα τα
καταστρέφει κατά τρόπο επιτρεπόμενο από το νόμο.
Οι ανωτέρω εργασίες θα πραγματοποιούνται απ' τον ΑΟ υπό τους ακόλουθους όρους και
προϋποθέσεις:
3.1. Ο ΑΟ απαιτείται να διατηρεί, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και των τυχόν παρατάσεων
της, την απαιτούμενη απ' το Νόμο και το ΠΔ καθώς και την εκάστοτε σχετική νομοθεσία έγκυρη
άδεια λειτουργίας για κάθε εγκατάσταση συλλογής ή/ και επεξεργασίας ΟΤΚΖ που λειτουργεί εντός
της ανατεθείσης απ' την ΕΔΟΕ εδαφικής περιφέρειας. Ο ΑΟ έχει την υποχρέωση να χορηγεί στην
ΕΔΟΕ αντίγραφο όλων των αδειών και των ανανεώσεων τους άμεσα, με την έκδοση τους. Ο ΑΟ
υποχρεούται να πληροφορείται για την ορθή και ασφαλή αποσυναρμολόγιση των ΟΤΚΖ μέσω του
ιστότοπου www.idis2.com. Ο ΑΟ πρέπει να πληροφορεί εγγράφως και άμεσα την ΕΔΟΕ σχετικά με
οποιεσδήποτε τυχόν αλλαγές στις άδειες λειτουργίας. Η λήξη της ισχύος, η ανάκληση ή η ακύρωση
οιασδήποτε αδείας, χωρίς την προηγούμενη συνεννόηση με την ΕΔΟΕ, δύναται να επιφέρει, κατά
την απόλυτη κρίση της ΕΔΟΕ την αυτόματη λύση της παρούσης συμφωνίας.
Ε. Δ.Ο.Ε.
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3.2. Ο ΑΟ αναλαμβάνει να καλύψει με τις εγκαταστάσεις του την γεωγραφική περιοχή που ορίζεται
ακολούθως :
………………
(εφεξής Περιοχή)

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας του ΑΟ μπορούν να κείνται σε οποιαδήποτε τοποθεσία εντός της
περιοχής, η οποία του ανατέθηκε από την ΕΔΟΕ. Η μεταφορά των ΟΤΚΖ από τα σημεία παραλαβής
άνευ χρεώσεως στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας είναι αποκλειστική ευθύνη του ΑΟ, και
διενεργείται με τους όρους που περιγράφονται στην παράγραφο 3.17.
3.3. Ο ΑΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να οργανώσει επαρκή αριθμό εγκαταστάσεων δωρεάν
παραλαβής ΟΤΚΖ προκειμένου να καλύψει την εδαφική περιοχή, η οποία του έχει ανατεθεί από την
ΕΔΟΕ, σύμφωνα με τους όρους που τυχόν θα επιβάλλονται σ' αυτή από την ισχύουσα νομοθεσία
και τις οδηγίες των κυβερνητικών υπηρεσιών σχετικά με τις απαιτήσεις γεωγραφικής κάλυψης.
ΑΟ αναλαμβάνει επίσης την ευθύνη της άμεσης μεταφοράς στις εγκαταστάσεις του, όλων των ΟΤΚΖ
τα οποία θα παραλαμβάνονται από τα σημεία συλλογής που ανήκουν σ΄ αυτόν ή είναι
συμβεβλημένα με αυτόν, ώστε να είναι δυνατή η έκδοση, για καθένα από τα ΟΤΚΖ, του
Πιστοποιητικού Καταστροφής, μέσα στην προθεσμία των οκτώ (8) ημερών από την παράδοσή του
στο αντίστοιχο σημείο συλλογής, όπως προβλέπει το άρθρο 8 παρα. 3 του ΠΔ 116/2004.
ΑΟ θα παρέχει ικανοποιητική παραγωγική ικανότητα, αποτελεσματική οργάνωση και υψηλό
επίπεδο υπηρεσιών, προς συμμόρφωση με την νομοθεσία και προς αποφυγή παραπόνων είτε από
τις εμπλεκόμενες Δημόσιες Υπηρεσίες είτε από τους ιδιοκτήτες / τελευταίους κατόχους των ΟΤΚΖ,
τα οποία παραδόθηκαν στα σημεία δωρεάν παραλαβής του ΑΟ.
3.4. Σε περίπτωση που ο ΑΟ δεν επιτυγχάνει την κάλυψη συγκεκριμένης περιοχής εντός της
περιφέρειας του εντός ευλόγου χρόνου μετά την έγγραφο ειδοποίηση της ΕΔΟΕ, αμφότερα τα μέρη
αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταβάλουν κάθε προσπάθεια να επιλέξουν πιθανούς
υπεργολάβους, ικανούς και πρόθυμους να συνεργασθούν με τον ΑΟ. Εάν η προσπάθεια αυτή δεν
αποδώσει τότε η ΕΔΟΕ θα είναι ελεύθερη να επιδιώξει οποιαδήποτε άλλη λύση, προκειμένου να
παράσχει την απαιτούμενη γεωγραφική κάλυψη, περιλαμβανομένης της, εννοείται αζήμιας γι'
αυτήν, λύσης της παρούσας συμφωνίας.
3.5. Ο ΑΟ υπόσχεται και εγγυάται ότι όλες οι εγκαταστάσεις παραλαβής, αποσυναρμολόγησης,
επεξεργασίας των ΟΤΚΖ και των συστατικών τους θα πληρούν τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις
του Παραρτήματος Ι του ΠΔ ή νεώτερων τυχόν διατάξεων. Ο ΑΟ επίσης θα παρέχει στοιχεία στην
ΕΔΟΕ αποδεικνύοντα ότι όλες οι εργασίες, οι οποίες διεξάγονται στους χώρους του εκτελούνται
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι του ΠΔ, το νόμο 2939/2001 και τις απαιτήσεις της ΕΔΟΕ.

3.6. Ο ΑΟ αποδέχεται το δικαίωμα της ΕΔΟΕ ή / και οποιουδήποτε τρίτου ανεξάρτητου φορέα,
ορισμένου από την ΕΔΟΕ, καθώς και την εποπτεύουσας αρχής (Ε.Ο.ΑΝ) να ελέγχει τη συμμόρφωση
του (του ΑΟ) με τους όρους της παραγράφου 3.5. επιτρέποντας την ελεύθερη πρόσβαση στις
ελεγχόμενες εγκαταστάσεις κατά πάντα χρόνο. Ο ΑΟ θα εξασφαλίσει αντίστοιχο δικαίωμα
πρόσβασης και ελέγχου της ΕΔΟΕ στις εγκαταστάσεις τυχόν υπεργολάβων.
Ε. Δ.Ο.Ε.
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3.7. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση της ελεγχόμενης εγκατάστασης προς
οποιαδήποτε από τους άνω όρους της παραγράφου 3.5. ή σε περίπτωση άρνησης παροχής
ελεύθερης πρόσβασης απ' τον ΑΟ ή τους υπεργολάβους του, η ΕΔΟΕ έχει το δικαίωμα, κατά την
απόλυτη κρίση της, να προβεί: α) στην διαγραφή της μη συμμορφούμενης εγκατάστασης απ' τον
κατάλογο της με τις εγκαταστάσεις δωρεάν παραλαβής ή β) στην άμεση λύση της παρούσας
συμφωνίας.
3.8. Χωρίς να μεταβάλλεται ή υποχρέωση ανάληψης οχημάτων, οι υποχρεώσεις, οι οποίες
σχετίζονται με την παραλαβή οχημάτων άνευ χρεώσεως σύμφωνα με την εισαγωγική παράγραφο
του Άρθρου 3 δεν θα ισχύουν εάν:
α) το ΟΤΚΖ, κατά το χρόνο παράδοσης, δεν είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα, τουλάχιστον προ 6
μηνών,
β) το ΟΤΚΖ δεν περιέχει πλέον ουσιώδη εξαρτήματα, και ειδικότερα κινητήρα σύστημα κίνησης,
σύστημα μετάδοσης, καταλυτικό μετατροπέα, τις ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου, εάν
περιλαμβανόταν στον αρχικό εξοπλισμό, και αμάξωμα, στην οποία περίπτωση ο ΑΟ δύναται να
χρεώσει τον τελευταίο ιδιοκτήτη / κάτοχο αντίστοιχα,
γ) το όχημα φέρει απορρίμματα,
δ) δεν παραδοθούν τα στοιχεία που θα αποδεικνύουν κατά Νόμο την νόμιμη κυκλοφορία του
οχήματος στην Ελλάδα,
ε) το όχημα έχει παρακράτηση κυριότητας, η οποία είναι εμφανής στην άδεια κυκλοφορίας ή το
βιβλίο μεταβολών, στην οποία περίπτωση απαγορεύεται η παραλαβή του και
στ) το όχημα, σε γνώση του ΑΟ, είναι κατασχεμένο ή καταζητείται, στις οποίες περιπτώσεις
απαγορεύεται η παραλαβή του.
Τα παραπάνω δεν ισχύουν στην περίπτωση εγκαταλελειμμένων τα οποία παραδίδονται από τους
ΟΤΑ.
3.9. Ο ΑΟ θα εκδίδει ένα πιστοποιητικό καταστροφής μέσω της μηχανογράφησης του συστήματος
πληροφορικής της ΕΔΟΕ για όλα τα ΟΤΚΖ που παραλαμβάνει, σύμφωνα με το νόμο, το ΠΔ και τις
οδηγίες της ΕΔΟΕ. Ο ΑΟ αναλαμβάνει να παραδίδει, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος και για
λογαριασμό της ΕΔΟΕ, το πιστοποιητικό καταστροφής συνοδευόμενο από τα νομιμοποιητικά
έγγραφα του ΟΤΚΖ στην οικεία Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας και να
λαμβάνει, προς τούτο, αριθμό πρωτοκόλλου.
3.10. Ο ΑΟ, σε συνεργασία με συνδεόμενους υπεύθυνους ανακύκλωσης υλικών ΟΤΚΖ, αναλαμβάνει
την υποχρέωση να καλύψει την αναλογία επαναχρησιμοποίησης ανάκτησης που απαιτείται από το
νόμο, το ΠΔ, με την χρήση, όπου είναι εφικτό από οικονομικής και τεχνολογικής απόψεως,
τεχνολογιών μετατεμαχισμού. Οποιαδήποτε οδηγία δίδεται προς την ΕΔΟΕ από τις Δημόσιες Αρχές
σε ζητήματα τα οποία αφορούν στην ανακύκλωση θα ισχύουν αυτόματα για τον ΑΟ. Προς αυτό το
σκοπό, ο ΑΟ πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, και όπου είναι δυνατόν να συνάψει
κάθετες συμφωνίες συνεργασίας με αδειοδοτημένα συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, εντός
της αλυσίδας ανακύκλωσης, με υπεύθυνους τεμαχισμού, υπεύθυνους μετατεμαχισμού και άλλων
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εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης, είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό. Όλοι οι όροι των
συμφωνιών τούτων δεν ισχύουν εάν προηγουμένως δεν έχουν εγκριθεί απ' την ΕΔΟΕ.
3.11. Πάσης φύσεως έξοδα τα οποία συνδέονται με την παραλαβή, συλλογή, μεταφορά,
επεξεργασία και ανακύκλωση ΟΤΚΖ και προκύπτουν από την παρούσα Συμφωνία θα βαρύνουν τον
ΑΟ. Ο ΑΟ θα δικαιούται το σύνολο του κέρδους το οποίο ενδεχομένως θα προκύπτει από την
ανακύκλωση των ΟΤΚΖ και την εμπορία των εξαγχθέντων υλικών, ανταλλακτικών και τμημάτων.
3.12. Ο ΑΟ θα διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση ότι όλα τα υλικά, τα οποία εξάγονται από τα ΟΤΚΖ
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Παραρτήματος Ι του ΠΔ, είτε επαναχρησιμοποιούνται είτε
ανακυκλώνονται/ανακτώνται από εξουσιοδοτημένα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης, στις
περιπτώσεις στις οποίες υφίστανται τέτοια συστήματα, σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές
ρυθμίσεις. Στην περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοια συστήματα, ο ΑΟ πρέπει να συνεργασθεί με
την ΕΔΟΕ προκειμένου να διερευνηθεί και να συμφωνηθεί μία περιβαλλοντικά φιλική διαδικασία
εναλλακτικής διαχείρισης.
3.13. Ο ΑΟ θα πληροφορεί άμεσα και εγγράφως την ΕΔΟΕ σχετικά με κάθε αλλαγή στην εταιρική
του επωνυμία, την έδρα του, τις αλλαγές στη μετοχική του σύνθεση, το ιδιοκτησιακό καθεστώς της
επιχείρησης του, τη δ/νση, τους αριθμούς τηλεφώνων, φαξ και ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail),
τους εντεταλμένους υπαλλήλους προς επικοινωνία και τυχόν ουσιώδεις αλλαγές στην
εγκατάσταση.
3.14. Μία φορά το τρίμηνο , ο ΑΟ θα διαθέτει, μέσω του μηχανογραφικού συστήματος της ΕΔΟΕ,
(και, για το ενδεχόμενο διάστημα όπου αυτό δεν θα είναι διαθέσιμο, εγγράφως), άνευ χρεώσεως,
στην ΕΔΟΕ τα ακόλουθα στοιχεία:
Τον αριθμό Πιστοποιητικού Καταστροφής όλων των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, τα οποία έχουν
επεξεργασθεί από τον ΑΟ.
Το βάρος των υλικών και των μερών, τα οποία επαναχρησιμοποιήθηκαν / ανακυκλώθηκαν /
ανακτήθηκαν (υγρά λειτουργίας, ψυκτικά από τα συστήματα κλιματισμού, μπαταρίες, πυροτεχνικά
συστήματα, συστατικά, υλικά, κατάλοιπα, μέταλλα προς διάλυση και λοιπά μέταλλα) με τα στοιχεία
των αντίστοιχων εταιρειών, οι οποίες τα αποδέχονται.
Το βάρος των υλικών και μερών τα οποία απολήγουν σε χωματερές.
Την απογραφή των αποθηκών
Το βάρος και το είδος των υλικών που διακινήθηκαν σε άλλες εταιρείες

Για τους σκοπούς της διασταύρωσης των στοιχείων και μόνον ο ΑΟ αποδέχεται όπως τα στοιχεία
αυτά επικοινωνούντα από την ΕΔΟΕ, όποτε αυτό θεωρηθεί αναγκαίο ή απαιτηθεί, στο ΥΠΕΚΑ και
στον ΕΟΑΝ. Επίσης τα στοιχεία αυτά δύναται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, να αποσταλούν και σε
Πανελλαδικά Συλλογικά Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης αλλά μόνον για τα συγκεκριμένα
υλικά για τα οποία κάθε σύστημα είναι υπεύθυνο και έχει για αυτό το σκοπό λάβει σχετική έγκριση
λειτουργίας.
ΑΟ αναγνωρίζει ότι όλα τα ανωτέρω απαιτούνται στα πλαίσια της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας.
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3.15. Η προώθηση χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών στην αγορά μέσω του ΑΟ θα γίνεται μόνο με
τις σχετικές εγγυήσεις, τις οποίες θα παράσχει ο ΑΟ, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Επί των
υπό του ΑΟ προωθούμενων στην αγορά ανταλλακτικών, τα μέλη της ΕΔΟΕ έχουν προτεραιότητα
στην αγορά τους, έναντι τρίτων αγοραστών, με ίσους όρους. Η ΕΔΟΕ ή οποιοδήποτε από τα μέλη
της ή οποιοσδήποτε παραγωγός, ο οποίος διατηρεί σύμβαση με την ΕΔΟΕ, δεν φέρει καμία ευθύνη
για το επίπεδο απόδοσης ή ασφάλειας αυτών των προϊόντων. Η εμπορία των συστατικών του
αερόσακου και όλων των άλλων στοιχείων πυροτεχνικής ασφάλειας, περιλαμβανομένων των
συστατικών τους (π.χ. συσκευές/αισθητήρες ελέγχου) και των συστημάτων των ζωνών ασφαλείας,
περιλαμβανομένων των συστατικών τους, καθώς και οι ηλεκτρονικές μονάδες ελέγχου αυτών,
απαγορεύεται ρητά. Από αυτά τα συστήματα, των οποίων απαγορεύεται η εμπορία, του
αερόσακου και όλων των άλλων στοιχείων που φέρουν πυροκροτητή απαγορεύεται και η
αποσυναρμολόγηση τους.
Εάν η βιομηχανία αυτοκινήτου χρησιμοποιήσει πρόσθετα μέρη, συστατικά ή μονάδες, τα οποία
θεωρηθούν ότι είναι κρίσιμα για την ασφάλεια του τελικού χρήστη, αυτά δεν θα πρέπει να
πωλούνται ως μεταχειρισμένα μέρη.
3.16. Η εμπορία ολόκληρων των ΟΤΚΖ, τα οποία παραδίδονται στον ΑΟ και για τα οποία έχει
εκδοθεί πιστοποιητικό καταστροφής, απαγορεύεται απολύτως. Επιπλέον απαγορεύεται η
προώθηση υλικών σε μη συμβεβλημένες με την ΕΔΟΕ εταιρείες (εξαιρουμένων των ΣΣΕΔ).
3.17. Επιπροσθέτως, ο ΑΟ θα διασφαλίσει εν γένει ότι η μεταφορά, αποδοχή, αποθήκευση,
αφαίρεση εξοπλισμού, επεξεργασία, αποσυναρμολόγηση, ανακύκλωση και διάθεση θα λαμβάνει
χώρα με την προσήκουσα συμμόρφωση προς το σύνολο της εκάστοτε νομοθεσίας, και ειδικότερα
προς τους νόμους, τα διατάγματα, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις επίσημες άδειες, όρους και
οδηγίες σχετικά με την προστασία των ανθρώπων, των ζώων και φυτών, του εδάφους και του αέρα,
της ατμόσφαιρας και άλλων ζωτικών αγαθών. Οι εγκαταστάσεις του ΑΟ θα πληρούν τις
προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές της νομοθεσίας σχετικά με το νερό, τα απόβλητα και την
προστασία από εκπομπές.
3.18. O AO αναγνωρίζει επιπροσθέτως και αποδέχεται ως συμβατικές του υποχρεώσεις, σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας, και τα ακόλουθα, τα οποία παραλαμβάνει ως ηλεκτρονικό αρχείο ως
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ αυτής και, συνυπογραφόμενα από τους συμβαλλομένους (ΕΔΟΕ και ΑΟ),
καθίστανται με την παρούσα ενιαίο συμβατικό σύνολο.
Ειδικότερα :
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. : « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : « ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : «ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΟΕ». ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ
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Άρθρο 4
Υπεργολάβοι (Σημεία συλλογής και λοιπούς τυχόν υπεργολάβους)
4.1. Ο ΑΟ δύναται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες υπεργολάβων («υπεργολάβοι») προκειμένου να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση, μετά από
προηγούμενη έγκριση της ΕΔΟΕ. Ο ΑΟ πρέπει να πληροφορεί την ΕΔΟΕ εκ των προτέρων για την
ανάγκη και την πρόθεση του να συμβληθεί με υπεργολάβους, οπότε τα στοιχεία των
προτεινόμενων υπ'αυτού υπεργολάβων και τα σχέδια των συμβάσεων
συνεργασίας τους
μετον ΑΟ θα κοινοποιούνται εγγράφως στην ΕΔΟΕ. Η έγγραφη έγκριση της ΕΔΟΕ απαιτείται προ της
ολοκλήρωσης οποιασδήποτε συμφωνίας σε αντίθετη δε περίπτωση η ΕΔΟΕ δεν θα εγκρίνει τις
εγκαταστάσεις του σύμφωνα με το άρθρο 4.2. και θα δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα
σύμβαση.Η ΕΔΟΕ δύναται να αρνηθεί την έγκριση των υπεργολάβων χωρίς να υποχρεούται
Σε αιτιολογία της τυχόν άρνησης της. Ο ΑΟ θα ενημερώνει εγγράφως την ΕΔΟΕ προηγουμένως για
κάθε αλλαγή αφορώσα τον υπεργολάβο.
4.2. Η ΕΔΟΕ θα χαρακτηρίζει τα σημεία συλλογής, τα οποία έχουν με την έγκριση αυτής συμβληθεί
με τον ΑΟ, σύμφωνα με την παράγραφο 2.1., ως εγκεκριμένα σημεία δωρεάν παραλαβής.

4.3. Ο ΑΟ πρέπει να διασφαλίσει ότι ο υπεργολάβος υπόκειται στις ίδιες υποχρεώσεις, οι οποίες
ισχύουν για τον ΑΟ, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Ο ΑΟ πρέπει να διασφαλίσει ότι ο
υπεργολάβος εκπληρώνει το σύνολο των σχετικών υφιστάμενων υποχρεώσεων και θα φέρει
πλήρη ευθύνη για τις πράξεις και/ή τις παραλείψεις τους. Παραβάσεις των
υπεργολάβων
θα
θεωρούνται ως παραβάσεις του ΑΟ.
Άρθρο 5
Δικαίωμα της ΕΔΟΕ προς επιθεώρηση του ΑΟ και των υπεργολάβων

5.1. Η ΕΔΟΕ, οι αντιπρόσωποι της ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος, το οποίο ορίζεται από την ΕΔΟΕ,
καθώς και η εποπτεύουσα αρχή (Ε.Ο.ΑΝ) θα δικαιούται να επισκέπτεται τις εγκαταστάσεις και τα
γραφεία του ΑΟ, που χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της παρούσας συμφωνίας, κατά πάντα
χρόνο στη διάρκεια των συνήθων εργάσιμων ωρών. Δύναται επίσης να επιθεωρεί τα σχετικά
έγγραφα και αρχεία (σε οποιονδήποτε φορέα εγγραφής) των εγκαταστάσεων (π.χ. ημερολόγιο
εργασιών, εγχειρίδιο εταιρικών πληροφοριών) προκειμένου να προσδιορίσει το συνολικό αριθμό
διατεθέντων ΟΤΚΖ. Ο ΑΟ θα επιτρέπει την πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα και αρχεία, τα οποία
άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τη σχέση των μερών, προκειμένου η ΕΔΟΕ να μπορεί να ελέγχει τη
συμμόρφωση (του ΑΟ) με τους όρους της σύμβασης και του οικείου εκάστοτε νομικού καθεστώτος,
καθώς και την ορθότητα των πληροφοριών του ΑΟ. Ο ΑΟ θα επιτρέπει επίσης την πρόσβαση της
ΕΔΟΕ, για τους ανωτέρω λόγους, και στα ηλεκτρονικά /μαγνητικά μέσα αποθήκευσης των
δεδομένων του (Ηλεκτρονικούς υπολογιστές, servers κλπ.), καθώς και τη λήψη σχετικών
αντιγράφων εκ των εγγράφων και των ηλεκτρονικών/ μαγνητικών αρχείων τον.
5.2. Ο ΑΟ θα φυλάσσει με τον προσήκοντα τρόπο όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα των ΟΤΚΖ έως
παραδόσεως αυτών στην οικεία Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών και θα διασφαλίζει και
εγγυάται επίσης ότι οι υπεργολάβοι θα υπέχουν τις ίδιες εκ του παρόντος άρθρου υποχρεώσεις
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Άρθρο 6
Ευθύνη και Aσφάλιση

6.1. Ο ΑΟ θα ενεργεί υπ' ευθύνη του αναφορικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του από του
χρόνου της εκ μέρους του αποδοχής των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής.
6.2. Ο ΑΟ, χωρίς δικαίωμα αναγωγής κατά της ΕΔΟΕ, θα αποζημιώνει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για
τις αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου ή των Δημοσίων Αρχών σχετικά με τα παραληφθέντα απ' αυτόν
ΟΚΤΖ. Τα ανωτέρω επίσης ισχύουν ειδικά για αξιώσεις, οι οποίες εγείρονται έναντι της ΕΔΟΕ για
οποιαδήποτε παραβίαση από τις εγκαταστάσεις του ΑΟ των ισχυόντων, κατά
τις διατάξεις της οικείας νομοθεσίας και της παρούσας Συμφωνίας, όρων και προδιαγραφών των
παρεχόμενων απ' αυτές υπηρεσιών.
6.3. Ο ΑΟ αναλαμβάνει την υποχρέωση να προβεί σε επαρκή ασφαλιστική κάλυψη προς προστασία
έναντι κινδύνων, εκ των οποίων δύναται να ανακύψει ευθύνη
του και να γνωστοποιήσει αυτή στην ΕΔΟΕ. Η έκδοση ασφαλιστηρίου δεν θα επηρεάζει τους
ισχύοντες για ζητήματα ευθύνης κανονισμούς. Ο ΑΟ υποχρεούται να διασφαλίσει ανάλογη
ασφαλιστική κάλυψη των υπεργολάβων του. Ο όρος αυτός δεν μεταβάλλει τις εκ της παρούσας
συμφωνίας υποχρεώσεις του ΑΟ προς αποζημίωση, ευθυνόμενου πάντοτε ως πρωτοφειλέτη.
6.4. Ο ΑΟ δεν έχει κανένα δικαίωμα αναγωγής κατά της ΕΔΟΕ για απαιτήσεις τρίτων εναντίον του,
από την εκτέλεση των υποχρεώσεων του που απορρέουν από την παρούσα.
Άρθρο 7
Ανταλλαγή Πληροφοριών
7.1. Τα μέρη της παρούσας σύμβασης συμφωνούν να ανταλλάσσουν στοιχεία τα οποία
απαιτούνται από τη νομοθεσία ή τους επίσημους κανονισμούς για την εφαρμογή της παρούσας. Τα
ανωτέρω δεν θα ισχύουν σχετικά με εμπιστευτικές πληροφορίες ή πληροφορίες που θεωρούνται
σχετικές με τον ανταγωνισμό.
7.2. Ο ΑΟ θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε τρίτα μέρη, τα οποία λαμβάνουν οδηγίες από αυτόν
(π.χ. υπεργολάβοι) επίσης θα ανταλλάσσουν τις αιτούμενες κατά τα ανωτέρω πληροφορίες.

Άρθρο 8 Εμπιστευτικότητα – Προσωπικά Δεδομένα
8.1 Εκάτερο των μερών θα εγγυάται εμπιστευτικότητα των εγγράφων στα οποία τοάλλο μέρος του
επιτρέπει την πρόσβαση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στα πλαίσια της παρούσης συνεργασίας και
δεν θα καταστήσει διαθέσιμα αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε οιοδήποτε τρίτο μέρος, εκτός εάν
αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας, πάντοτε μετά από
προηγούμενη γνωστοποίηση του αντισυμβαλλόμενου και έγγραφη συναίνεση του. Οι εταίροι της
ΕΔΟΕ δεν θα συνιστούν τρίτο μέρος κατά την έννοια της παρούσας συμφωνίας.
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ανωτέρω υποχρέωση δεν θα ισχύει εάν αποδεικνύεται ότι τα σχετικά έγγραφα είναι κοινώς γνωστά
καθίστανται γνωστά στο κοινό, εκ μέρους τρίτου τινός εκτός των συμβαλλομένων - ήταν ήδη
γνωστά στο άλλο μέρος χωρίς παραβίαση μίας συμφωνίας εμπιστευτικότητας, κατά το χρόνο κατά
τον οποίο το τελευταίο μέρος έλαβε τα έγγραφα.
8.2. Η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας θα διατηρηθεί για μία περίοδο τριών (3) ετών
μετά τη λήξη ή λύση της παρούσας Συμφωνίας, αδιαφόρως της αιτίας της λήξης ή λύσης της .
8.3. Ο ΑΟ στο πλαίσιο της σύμβασης συλλέγει και εν γένει επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των
ιδιοκτητών ή/και των κατόχων των οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), όπως ενδεικτικά
αναφερομένων, εθνικό σήμα, αριθμός κυκλοφορίας και αριθμός πλαισίου του οχήματος καθώς
επίσης και όνομα, διεύθυνση, εθνικότητα και υπογραφή του κατόχου
του ιδιοκτήτη του παραδοθέντος οχήματος, με σκοπό την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής
και την διαγραφή του ΟΤΚΖ κατά τα οριζόμενα στο ΠΔ. Η ως άνω επεξεργασία θα γίνεται σύμφωνα
με το νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα σύμφωνα με
τον νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ)
2106/679 (εφεξής ο «Ευρωπαϊκός Κανονισμός») και την εν γένει σχετική εσωτερική νομοθεσία που
τυχόν εκδοθεί στα πλαίσια εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κανονισμού, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων, των σχετικών οδηγιών, αποφάσεων και κανονισμών που τυχόν εκδοθούν από την
Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.
Ειδικότερα, ο ΑΟ δηλώνει, εγγυάται και δεσμεύεται ότι τα προσωπικά δεδομένα που του έχει
εμπιστευτεί ο ιδιοκτήτης ή/και ο κάτοχος ΟΤΚΖ θα τα επεξεργάζεται με δίκαιο, διαφανή, και
ασφαλή τρόπο τηρώντας τις κάτωθι βασικές αρχές:
Νομιμότητα: Τα προσωπικά δεδομένα θα συλλέγονται με δίκαιο, νόμιμο, και διαφανή τρόπο.
Ελαχιστοποίηση δεδομένων: Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων θα περιορίζεται μόνο σε
αυτά που σχετίζονται άμεσα και είναι απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους
συλλέχθηκαν.
Περιορισμός σκοπού: Η συλλογή των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται μόνο για συγκεκριμένους,
σαφείς, και νόμιμους σκοπούς και δεν θα τα επεξεργάζεται περαιτέρω με τρόπο ασύμβατο προς
τους σκοπούς αυτούς.
Ακρίβεια: Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται στο μέτρο που είναι εφικτό και υπό την
προϋπόθεση ότι ο ιδιοκτήτης ή/και ο κάτοχος ΟΤΚΖ έχει ενημερώσει τον ΑΟ στην περίπτωση εκείνη
που τα προσωπικά του δεδομένα έχουν αλλάξει ή τροποποιηθεί.
Ασφάλεια και προστασία δεδομένων: θα εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να
διασφαλίσει το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων,
λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τη φύση των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν
προστασίας. Τα μέτρα αυτά εξασφαλίζουν την πρόληψη οποιασδήποτε μη εξουσιοδοτημένης
αποκάλυψης ή πρόσβασης, τυχαίας ή παράνομης καταστροφής, ή τυχαίας απώλειας ή αλλοίωσης,
και οποιασδήποτε άλλης παράνομης μορφής επεξεργασίας.
Πρόσβαση και διόρθωση: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων θα γίνεται σύμφωνα με τα
νόμιμα δικαιώματά του ιδιοκτήτη ή κατόχου ΟΤΚΖ.
Ε. Δ.Ο.Ε.
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Περιορισμός χρόνου διατήρησης: Τα προσωπικά δεδομένα θα διατηρούνται κατά τρόπο συνεπή με
τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και όχι για
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν
συλλεχθεί.
Δικλείδες ασφαλείας έναντι τρίτων: θα διασφαλίζεται ότι η πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα
από (και οι μεταβιβάσεις αυτών προς) τρίτους θα διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία και με τις κατάλληλες συμβατικές δικλείδες ασφαλείας.
8.4. Η ΕΔΟΕ στο πλαίσιο της ανωτέρω επεξεργασίας θα ενεργεί ως ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και
θα καθορίζει τον σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των ιδιοκτητών
ή/και των κατόχων των προσωπικών δεδομένων ενώ ο ΑΟ θα ενεργεί ως ο Εκτελών την
Επεξεργασία και θα συμμορφώνεται έγκαιρα με όλες τις γραπτές οδηγίες και εντολές που θα
λαμβάνει από την ΕΔΟΕ.
8.5. Ο ΑΟ δηλώνει και εγγυάται ότι τηρεί τις κατάλληλες τεχνικές, οργανωτικές διαδικασίες
ασφαλείας και τα απαραίτητα ή κατάλληλα τεχνικά μέτρα για τη διαφύλαξη της ασφάλειας και
εμπιστευτικότητας των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται στα πλαίσια της παρούσας
σύμβασης και προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από οποιαδήποτε επεξεργασία από μη
εξουσιοδοτημένα προς το σκοπό αυτό άτομα ή από οποιαδήποτε παράνομη επεξεργασία, ζημιά,
καταστροφή ή απώλεια που μπορεί να προκληθεί. Ο ΑΟ δηλώνει και εγγυάται ότι οποιαδήποτε
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, βάσει της παρούσας σύμβασης, θα γίνεται αποκλειστικά
από άτομα που βρίσκονται υπό τον άμεσο έλεγχο και επίβλεψή του, διαθέτουν τα κατάλληλα
επαγγελματικά προσόντα και δεσμεύονται από τις ίδιες υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας και
ασφάλειας έναντι της ΕΔΟΕ. Ο ΑΟ δεσμεύεται ότι θα ειδοποιήσει την ΕΔΟΕ εντός 24 ωρών σε
περίπτωση αποχώρησης ή απόλυσης εργαζόμενου ο οποίος έχει υπογράψει την ανωτέρω
δέσμευση εμπιστευτικότητας.
8.6. Ο ΑΟ συμφωνεί να συμμορφωθεί και να εφαρμόσει τις πολιτικές απορρήτου ή/και τους
Κώδικες Δεοντολογίας της ΕΔΟΕ που μπορεί να του κοινοποιούνται κατά καιρούς, εφόσον αυτές
είναι εφαρμόσιμες και δεν επιφέρουν οποιοδήποτε κόστος στον ΑΟ.
8.7. Ο ΑΟ δεσμεύεται, δηλώνει και εγγυάται ότι μετά την έκδοση του πιστοποιητικού καταστροφής
και την παράδοση των νομιμοποιητικών εγγράφων του ΟΤΚΖ στην αρμόδια Αρχή με σκοπό την
διαγραφή του ΟΤΚΖ θα επιστρέψει, σε ηλεκτρονική μορφή, όλα τα προσωπικά δεδομένα στην ΕΔΟΕ
καθώς επίσης και ότι θα διαγράψει τα υφιστάμενα αντίγραφα. Ο χρόνος παράδοσης των αρχείων
θα προσδιορισθεί από την ΕΔΟΕ.
8.8. Ο ΑΟ δεσμεύεται, δηλώνει και εγγυάται ότι δεν θα προσλάβει άλλον εκτελούντα την
επεξεργασία χωρίς τη προηγούμενη ειδική ή γενική άδεια της ΕΔΟΕ.
8.9. Όλοι οι συνεργάτες του ΑΟ που ασχολούνται με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
υποχρεούνται σε εχεμύθεια, όσον αφορά στο απόρρητο των δεδομένων.
8.10. Ο ΑΟ υποχρεούται να ειδοποιεί αμελλητί την ΕΔΟΕ και σε κάθε περίπτωση, πριν από το πέρας
της μέγιστης περιόδου 72 ωρών, για τυχόν παραβιάσεις της ασφάλειας των προσωπικών
δεδομένων που έχει στη διάθεσή του για τις οποίες έχει λάβει γνώση, συμπεριλαμβανομένων όλων
των σχετικών πληροφοριών για την τεκμηρίωση και την κοινοποίηση του συμβάντος. Επιπλέον
υποχρεούται να συνδράμει την ΕΔΟΕ τόσο κατά την εκπόνηση των αξιολογήσεων των επιπτώσεων
που σχετίζονται με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (εάν αυτό απαιτηθεί), όσο και κατά
Ε. Δ.Ο.Ε.
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τη διενέργεια των σχετικών διαβουλεύσεων με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), κατά περίπτωση.
8.11. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα συνεργάζονται προκειμένου να απαντούν σε αιτήματα,
καταγγελίες και αξιώσεις της ΑΠΔΠΧ ή οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας Αρχής ή Οργανισμού ή/και
των ιδιοκτητών/κατόχων των ΟΤΚΖ σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
των άσκηση των δικαιωμάτων τους που προβλέπονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό. Ρητά
συμφωνείται ότι σε περίπτωση διαφοράς ή αξίωσης που προβάλλεται από υποκείμενο
προσωπικών δεδομένων (εν προκειμένω από τους ιδιοκτήτες ή και κατόχους ΟΚΤΖ, την ΑΠΔΠΧ ή
οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο κατά ενός ή και των δύο συμβαλλόμενων μερών, τα
συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται να ενημερώνονται εκατέρωθεν το ταχύτερο δυνατόν και να
συνεργάζονται για την άμεση επίλυσή αυτής.

8.12 Στο πλαίσιο τήρησης της παρούσας ρήτρας και προκειμένου να διαφυλαχθούν η υποχρέωση
εχεμύθειας-εμπιστευτικότητας οι εργαζόμενοι του ΑΟ, οι οποίοι θα επεξεργάζονται προσωπικά
δεδομένα των ιδιοκτητών ΟΤΚΖ και θα διαχειρίζονται εμπιστευτικές πληροφορίες και έγγραφα, θα
υπογράφουν Δήλωση Εμπιστευτικότητας – Εχεμύθειας κατά το πρότυπο που επισυνάπτεται στην
παρούσα ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV “ΔΗΛΩΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ”.
Άρθρο 9
Χρήση του Σήματος και του Συμβόλου της ΕΔΟΕ

α) Η ΕΔΟΕ είναι δικαιούχος του υπ’ αρ. 174292 ημεδαπού λεκτικού Σήματος, με απεικόνιση και με
ορισμένη έγχρωμη σύνθεση, το οποίο διακρίνει προϊόντα των κλάσεων 42 και 45, που έγινε δεκτό
με την υπ’ αρ. 2662/05 τελεσίδικη απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής Σημάτων του Υπουργείου
Ανάπτυξης (εφεξής το «Σήμα»). Η ΕΔΟΕ χορηγεί το μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του Σήματος,
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσθετης Πράξης, μόνο σε πληροφοριακές ταμπέλες του
ΑΟ και εντός της περιοχής της Περιφερειακή ενότητα δραστηριοποίησης του προκειμένου να
χαρακτηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητά του. Ο ΑΟ δεν θα δικαιούται να χρησιμοποιεί το
σήμα της ΕΔΟΕ για σκοπούς που εκτείνονται πέραν της άδειας χρήσης του Σήματος. Ειδικά ορίζεται
ότι ο ΑΟ δεν θα δικαιούται να αναφέρει την ΕΔΟΕ στην εταιρική του επωνυμία.
β) Ο ΑΟ υποχρεούται να χρησιμοποιήσει το Σήμα της ΕΔΟΕ σε πληροφοριακές ταμπέλες και εντός
της περιοχής του, στα πλαίσια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας και μόνο μετά από
έγγραφη σχετική άδεια της ΕΔΟΕ. Ο ΑΟ υποχρεούται ,επίσης, να μην προβεί σε οποιεσδήποτε
ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα της ΕΔΟΕ επί του Σήματος και δεν δικαιούται να
χρησιμοποιήσει ή καταθέσει, άμεσα ή έμμεσα, οποιοδήποτε Σήμα, διακριτικό τίτλο, επωνυμία ή
δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, σε οποιαδήποτε γλώσσα που είναι παρόμοια ή όμοια με το
ανωτέρω Σήμα ή κατά τρόπο που να προκαλεί την οποιαδήποτε σύγχυση με αυτό. Σε περίπτωση
που ο ΑΟ αντιληφθεί (ι) οποιαδήποτε χρήση ή/και την πραγματική ή/ και δυνητική παραβίαση του
Σήματος από οποιονδήποτε τρίτο (ii) αίτηση για κατάθεση Σήματος που ο ΑΟ πιστεύει ότι πρέπει να
αποκρουσθεί επειδή ομοιάζει με το Σήμα ή/και (iii) οποιοδήποτε θέμα ή περίπτωση προσβολής
οποιασδήποτε φύσης που , μπορεί να επηρεάσει τα συμφέροντα της ΕΔΟΕ, σε σχέση με την
παρούσα Πρόσθετη Πράξη, τότε υποχρεούται να ειδοποιήσει αμέσως την ΕΔΟΕ. Ο ΑΟ έχει
αυτοτελώς το δικαίωμα να εγείρει αγωγές επί παραλείψει και αποζημιώσει ή και για αμφότερα,
καθώς και το δικαίωμα λήψεως ασφαλιστικών μέτρων κατά οποιουδήποτε τρίτου. Κατ’ ακολουθία
δύναται κατά την κρίση του να προβαίνει σε κάθε ενέργεια, δικαστική ή άλλη για την άρση της
Ε. Δ.Ο.Ε.
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παραβίασης ή προσβολής, να εκφράζει αντιρρήσεις και να λαμβάνει κάθε άλλο κατά την κρίση του
πρόσφορο μέτρο για την προστασία του Σήματος αυτού. Όλες οι ανωτέρω ενέργειες θα πρέπει να
γίνονται κατόπιν γραπτού αιτήματος απευθυνόμενου στην ΕΔΟΕ και με την αντιστοίχως γραπτή
συγκατάθεση της.
γ) Σε περίπτωση λύσης ή καταγγελίας της Συμφωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 10 αυτής, ο ΑΟ
υποχρεούται να παύσει να χρησιμοποιεί το Σήμα αλλά και οποιαδήποτε εμβλήματα, διακριτικά
σήματα και επωνυμίες που περιέχουν το Σήμα ή οποιοδήποτε μέρος αυτού (ι) να αφαιρέσει
αμέσως από την επιχείρησή του όλες τις πληροφοριακές ταμπέλες που φέρουν το Σήμα, (ιι) να
αφαιρέσει οποιαδήποτε ένδειξη ευρισκόμενη εντός ή εκτός της επιχείρησής του που φέρει το Σήμα
ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με αυτό (π.χ. χρωματικούς συνδυασμούς που παραπέμπουν σε
αυτούς του Σήματος, αυτοκόλλητα κλπ),
δ) Ο ΑΟ ή/και οποιοσδήποτε άλλος ενεργών άντ’ αυτού και για λογαριασμού του δεν μπορεί να
εκχωρήσει οποιοδήποτε δικαίωμα από ή εξ αφορμής της παρούσας Πρόσθετης Πράξης με
οποιονδήποτε τρόπο, μερικά ή ολικά, προς κάθε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΔΟΕ. Διευκρινίζεται, επίσης, ότι ο ΑΟ δεν έχει το δικαίωμα
να μεταβιβάσει ή αναθέσει με κάθε τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, την εφαρμογή των όρων του παρόντος
ή την διαχείριση των εταιρικών του υποθέσεων, ή την εκπροσώπηση του, εφόσον πρόκειται για
νομικό πρόσωπο, σε οποιονδήποτε τρίτο ή τρίτους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της
ΕΔΟΕ.
ε) Η ΕΔΟΕ σε περίπτωση που εγκρίνει τη χρησιμοποίηση υπηρεσιών υπεργολάβων του ΑΟ
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Συμφωνίας οφείλει να παραχώρησει το Σήμα της και στον Υπεργολάβο,
μόνον κατόπιν υπογραφής σύμβασης παραχώρησης άδειας χρήσης Σήματος μεταξύ της ΕΔΟΕ και
του Υπεργολάβου.
στ) Η ΕΔΟΕ δικαιούται να διαθέτει στον ΑΟ και στους υπεργολάβους του, τις πινακίδες με την
επωνυμία της και το Σήμα της που θα είναι ιδιοκτησίας της, οι οποίες και θα επιστρέφονται άμεσα
από τον ΑΟ και τους υπεργολάβους στην ΕΔΟΕ οποτεδήποτε λυθεί ή καταγγελθεί η Συμφωνία,
σύμφωνα με το άρθρο 10 αυτής. Οι πινακίδες θα τοποθετούνται στα σημεία που θα υποδεικνύει η
ΕΔΟΕ. Ο ΑΟ υποχρεούται να φέρει τις συνηθισμένες δαπάνες για τη συντήρηση των πινακίδων. Ο
ΑΟ δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των πινακίδων διαφορετική από τη συμφωνημένη ούτε να
παραχωρήσει τις πινακίδες για χρήση σε τρίτους, χωρίς έγγραφη άδεια της ΕΔΟΕ. Η ΕΔΟΕ έχει
δικαίωμα να απαιτήσει τις πινακίδες και πριν από τη λήξη της Συμφωνίας αν ο ΑΟ ή οι υπεργολάβοι
του τις χρησιμοποιούν αντίθετα προς τους όρους του παρόντος εδαφίου, ή/και αν κάνουν κακή
χρήση τους.
ζ) Ρητά συνομολογείται ότι αίρεται η υποχρέωση καταβολής στην ΕΔΟΕ από τον ΑΟ οποιουδήποτε
χρηματικού ποσού για την παραχώρηση χρήσεως του Σήματος που χορηγείται με την παρούσα
συμφωνία.

Άρθρο 10
Διάρκεια / Λύση
10.1. Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει από την υπογραφή της και θα έχει αόριστη
διάρκεια.
Ε. Δ.Ο.Ε.
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10.2. Η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια απ' την
ΕΔΟΕ, σε περίπτωση λήξεως της ισχύος, ανάκλησης ή ακύρωσης των αδειών που, κατ' εφαρμογή
της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, απαιτείται να διαθέτει ο ΑΟ και οι τυχόν συνεργαζόμενοι με
αυτόν υπεργολάβοι. Η παρούσα Συμφωνία παύει επίσης να ισχύει αυτομάτως και σε περίπτωση
λήξεως της ισχύος εξ οιουδήποτε λόγου της αδείας της ΕΔΟΕ να ενεργεί ως εγκεκριμένος φορέας
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα.
10.3. Τα μέρη έχουν δικαίωμα για καταγγελία της παρούσης συμφωνίας για σπουδαίο λόγο. Η
καταγγελία διενεργείται εγγράφως και τα αποτελέσματα αυτής επέρχονται με την κοινοποίηση της
στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
Ως σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας νοούνται ειδικά:
σοβαρή παραβίαση θεμελιωδών όρων της Συμφωνίας, όπως ειδικά τα άρθρα 3, 4, 5, 8 και 9 και
3.12. της παρούσας Συμφωνίας, Η παραβίαση της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας για την
εναλλακτική διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος και η μη συμμόρφωση ή η
επανάληψη οποιασδήποτε παραβίασης υποχρέωσης του ΑΟ, μετά από έγγραφη ειδοποίηση της
ΕΔΟΕ.
(β) έναρξη διαδικασιών πτώχευσης ή συμφωνίας (με τους δανειστές) με νομικές συνέπειες σχετικά
με την περιουσία του ΑΟ ή απόρριψη της έναρξης διαδικασιών πτώχευσης λόγω ελλείψεως
περιουσίας και αναστολή της εμπορικής δραστηριότητας του ΑΟ,
σημαντικές αλλαγές στη κεφαλαιακή σύνθεση, τη διοίκηση ή τη νομική μορφή του ΑΟ, στο μέτρο
κατά το οποίο οι εν λόγω αλλαγές θέτουν σε κίνδυνο τις αρχές της παρούσας Συμφωνίας. Εάν
κάποιος παραγωγός συμμετέχει αμέσως ή εμμέσως στο κεφάλαιο του φορέα του ΑΟ, ο ΑΟ όφειλα
να το δηλώσει εγγράφως στην ΕΔΟΕ, ώστε να ελεγχθεί από την ΕΔΟΕ η μη συμμετοχή του στο
Διοικητικό της Συμβούλιο, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.
(δ) σημαντικά ελαττώματα στον τομέα των εργασιών ή στη διαχείριση των εργασιών του ΑΟ, ή
οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας από οποιοδήποτε των μερών, που
είναι ικανά να ζημιώσουν τη φήμη του άλλου μέρους της συμφωνίας ή να θέσουν σε κίνδυνο την
εκπλήρωση της παρούσας Συμφωνίας.
(ε) Η μη χρήση του Σήματος από τον ΑΟ σύμφωνα με τους όρους της σχετικής Πρόσθετης Πράξης,
ή/και η παραχώρηση από τον ΑΟ της άδειας χρήσης του Σήματος σε τρίτους χωρίς την γραπτή
άδεια της ΕΔΟΕ, καθώς και οποιαδήποτε παραβίαση διάταξης του άρθρου 9 της Συμφωνίας.
10.4. Τα μέρη έχουν δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας χωρίς σπουδαίο λόγο. Στην περίπτωση
αυτή η καταγγελία διενεργείται εγγράφως και τα αποτελέσματα αυτής επέρχονται μετά πάροδο
ενός (1) έτους από την κοινοποίηση της στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος. Από την επομένη ημέρα,
μετά την πάροδο του ενός (1) έτους, ως ανωτέρω, ο ΑΟ δεν θα δικαιούται να εκδίδει ή/και
να παραδίδει πιστοποιητικά καταστροφής, ούτε για τυχόν αυτοκίνητα που θα βρίσκονται στις
εγκαταστάσεις του, στα σημεία περισυλλογής του ή/καιστους χώρους των τυχόν υπεργολάβων του.
10.5. Στην περίπτωση σημαντικών νομοθετικών ή διοικητικών μεταβολών μετά την υπογραφή της
συμφωνίας, τα μέρη της συμφωνίας θα λάβουν μέριμνα για τη σχετική προσαρμογή της
παρούσας συμφωνίας.
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10.6. Εάν η συμφωνία λυθεί - ανεξάρτητα από την αιτία της λύσης - όλα τα έγγραφα τα οποία έχουν
τυχόν παραδοθεί από την ΕΔΟΕ στο ΑΟ πρέπει να επιστραφούν απ' αυτόν και οποιαδήποτε
υφιστάμενα αντίγραφα πρέπει να καταστραφούν.
Άρθρο 11
Ειδικές προβλέψεις
Ο ΑΟ δεσμεύεται να παραλαμβάνει ΟΤΚΖ μέχρι του αριθμού ________που θα δύναται να τα
φιλοξενήσει στις εγκαταστάσεις του, τηρώντας τις περιβαλλοντικές και λοιπές σχετικές διατάξεις.
Άρθρο 12
Γενικές Προβλέψεις
12.1. Η εκχώρηση των εκ της παρούσας συμφωνίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων επιτρέπεται
μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση του αντισυμβαλλομένου. Εξαιρούνται της εκχώρησης οι
απαιτήσεις χρηματικών εισφορών, οι οποίες, ως αποσκοπούσες στην ικανοποίηση του δημοσίου
συμφέροντος, πρέπει να παραμένουν ανεκχώρητες στο φορέα ΣΣΕΔ ώστε να είναι εφικτός
ο έλεγχος της Εποπτεύουσας Αρχής ως προς την εκ του νόμου υποχρεωτική διάθεσή τους υπέρ του
κόστους των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης
12.2. Εάν οποιαδήποτε πρόβλεψη της παρούσας συμφωνίας είναι ή καταστεί άκυρη, 18 δεν θα
επηρεασθεί η ισχύς της συμφωνίας ως συνόλου. Τα μέρη της συμφωνίας θα αναλάβουν
καλόπιστα την υποχρέωση να αντικαταστήσουν αμελλητί την άκυρη πρόβλεψη με μία νομικώς
ισχυρή αντίστοιχη ρύθμιση, εφόσον η αντικατάσταση αυτή δεν επιφέρει σημαντική αλλαγή στο
περιεχόμενο της συμφωνίας.
12.3. Ούτε η ΕΔΟΕ ούτε ο ΑΟ θα ευθύνεται για την αδυναμία εκτέλεσης οιασδήποτε
υποχρέωσης, η οποία προβλέπεται από την παρούσα συμφωνία, εάν η αδυναμία είναι
αποτέλεσμα ανωτέρας βίας, όπως π.χ. φωτιάς, απεργίας ή ανταπεργίας ή άλλων εργατικών
διαφορών ή άλλων απρόβλεπτων περιστάσεων, οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο ελέγχου
της ΕΔΟΕ ή του ΑΟ. Τα ανωτέρω επίσης ισχύουν, κατ' αναλογία, σε περίπτωση κυκλοφοριακής
συμφόρησης κατά την παράδοση ή συλλογή που δεν οφείλεται σε σφάλμα οποιουδήποτε των
μερών. Πάντως, τα ανωτέρω δεν θα απαλλάξουν οποιοδήποτε των μερών από την υποχρέωση του
να καταβάλει κάθε προσπάθεια να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του εκ της συμφωνίας τόσο από απόψεως χρόνου όσο και από απόψεως σκοπού, όσο το δυνατόν
καλύτερα και αποτελεσματικότερα, αφού παρέλθουν τα ανωτέρω γεγονότα ή περιστάσεις.
12.4. Ο ΑΟ δεν είναι ούτε μπορεί να θεωρηθεί, στα πλαίσια της παρούσας συμφωνίας,
αντιπρόσωπος, εκπρόσωπος, πληρεξούσιος ή προστηθείς της ΕΔΟΕ, αλλά ανεξάρτητος
επιχειρηματίας. Η σύμβαση αυτή δεν δημιουργεί σχέση αντιπροσώπευσης, μίσθωσης υπηρεσιών ή
εργασίας, εντολής ή πρόστησης μεταξύ των μερών.
12.5. Ο ΑΟ αποτελεί ανεξάρτητη επιχείρηση και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για
την επιτυχία και κερδοφορία όλων των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων. Ο ΑΟ συνάπτει την
παρούσα σύμβαση βασιζόμενος αποκλειστικά σε δικές του έρευνες αγοράς και σε ιδία γνώση της
αγοράς. Οποιεσδήποτε έρευνες αγοράς του παρασχέθηκαν από την ΕΔΟΕ πριν από την υπογραφή
της παρούσας σύμβασης ή κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης εξυπηρετούν αποκλειστικά
Ε. Δ.Ο.Ε.
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και μόνο σκοπούς πληροφόρησης και δεν μπορούν να εκληφθούν ως βάση για την απόφαση του
ΑΟ να συνάψει ή να συνεχίσει την παρούσα σύμβαση. Ο ΑΟ αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι
στήριξε την επένδυση της επιχείρησης του αποκλειστικά σε δική του έρευνα αγοράς και ίδια γνώση
της αγοράς και της εξέλιξης της. Ο ΑΟ δηλώνει ότι προήλθε στην κατάρτιση αυτής της σύμβασης
αυτοβούλως και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη της επιχειρηματικής δραστηριότητος εκ της
συμβάσεως.
12.6. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, η ΕΔΟΕ δεν θα φέρει την
οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με την επένδυση του ΑΟ ή την οργάνωση ή τη διεξαγωγή των
εργασιών του ΑΟ και ο ΑΟ θα φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επένδυση του, για όλα τα
έξοδα, υποχρεώσεις και ευθύνες που προκύπτουν ή αναλαμβάνονται από τον ΑΟ σχετικά με τις
υποχρεώσεις του ΑΟ σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση. Η λύση ή λήξη της σύμβασης αυτής
σύμφωνα με τους όρους της, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση της ΕΔΟΕ να αποζημιώσει τον ΑΟ ή
να αποκαταστήσει δαπάνες του. Η ΕΔΟΕ δεν εγγυάται ούτε έχει προβεί σε οποιαδήποτε δήλωση
προς τον ΑΟ σχετικά με την κερδοφορία των δραστηριοτήτων του ΑΟ.
12.7. Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση
οποιασδήποτε διαφωνίας ή αξίωσης βάσει της παρούσας συμφωνίας ή για την ερμηνεία
οποιουδήποτε όρου της παρούσας συμφωνίας είναι αποκλειστικά τα Δικαστήρια των Αθηνών.
12.8. Εάν ένας υπεργολάβος δεν εκπληρώνει αυτές τις υποχρεώσεις, ο ΑΟ θα πρέπει να
αποζημιώσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη για όλες τις αξιώσεις τρίτων μερών και, κατά περίπτωση,
πρέπει επίσης να καταβάλει το ποσό οποιωνδήποτε προστίμων, τα οποία θα επιβληθούν από τις
αρχές ή άλλους δημόσιους φορείς.
12.9. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες της παρούσας συμφωνίας πρέπει να είναι
έγγραφες και να υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των συμβαλλομένων.
12.10. Όλα τα έγγραφα των μερών θα κοινοποιούνται στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή
της παρούσας. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης θα ανακοινώνεται εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο
μέρος. Η αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) επιτρέπεται για κάθε επικοινωνία πλην
για ειδοποιήσεις μη συμμόρφωσης σε συμβατικές υποχρεώσεις και καταγγελία της σύμβασης.
Επιπλέον ορίζεται ότι υπεύθυνος απέναντι στην ΕΔΟΕ για οποιοδήποτε θέμα προκύψει από την
παρούσα σύμβαση θα είναι ο κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας του ΑΟ νόμιμος
εκπρόσωπος, σε περίπτωση δε ατομικής επιχείρησης υπεύθυνος θα είναι ο ίδιος ο επιχειρηματίας.
12.11. Ρητά συμφωνείται ότι ο ΑΟ θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να μην
δημιουργούνται παράπονα και αδικαιολόγητες έριδες από τους ιδιοκτήτες ή κατόχους ΟΚΤΖ.
Δηλώνει δε και εγγυάται ότι στην περίπτωση εκείνη που υπάρξει κάποια διαφωνία ή παράπονο
από ιδιοκτήτες ή κατόχους ΟΤΚΖ αυτή θα διευθετείται εξωδικαστικά μεταξύ του ΑΟ και του
ιδιοκτήτη ή κατόχου ΟΤΚΖ και ότι σε καμία ανάμειξη ή ευθύνη δεν θα έχει ή θα φέρει η ΕΔΟΕ.
12.12. Ρητά συμφωνείται ότι ο ΑΟ θα λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών ή κατόχων
ΟΤΚΖ πέντε ημέρες την εβδομάδα από τις 09:00 έως 14:00 κατ’ ελάχιστον.
12.13. Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία της υπογραφής της , όπως αυτή
τίθεται κατωτέρω, κάθε δε άλλη προγενέστερη σύμβαση, έγγραφο ή συμφωνία που έχει υπογραφεί
μεταξύ των Μερών ή έχει συμφωνηθεί προφορικά παύει να ισχύει από την ημερομηνία υπογραφής
της παρούσας.
Ε. Δ.Ο.Ε.
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Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σε δύο πρωτότυπα, υπογραφέντα από τους
συμβαλλόμενους, εκάτερος των οποίων έλαβε ένα.

Χαλάνδρι, …………………….

Χ.Βόντας

Επ.Βοναζούντας

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
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