ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ 24/10/2018

Συμφωνία Συνεργασίας σχετικά με την Ανακύκλωση Αντιψυκτικών Υγρών απορρυπασμένων
Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)
υπ’αριθμό _____/ έτος
Μεταξύ
α) Της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Εναλλακτική Διαχείριση Οχημάτων
Ελλάδος» (Ε. .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 «Εταιρία ανακύκλωσης Αντιψυκτικών»,
Προοίμιο
Τα συμβαλλόμενα μέρη αφού ΕΛΑΒΑΝ υπ' όψη:
Ότι η ΕΔΟΕ είναι φορέας Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που λειτουργεί ως
αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, η οποία έχει οργανώσει ένα Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής
Διαχείρισης για οχήματα τέλους κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ) στη βάση του Ν. 2939/2001, του κατ'
εξουσιοδότηση τούτου εκδοθέντος Προεδρικού Διατάγματος (εφεξής ΠΔ) 116/2004, του Ν.
4496/2017, της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19 ης
Νοεμβρίου 2008, όπως αυτή θα εναρμονιστεί στην Ελληνική Νομοθεσία και του Κανονισμού (ΕΕ)
αρ. 333/2011 του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 2011.
Ότι η ΕΔΟΕ έχει λάβει έγκριση λειτουργίας με την υπ’ αριθμό 105136/2004 Υπουργική Απόφαση
(ΦΕΚ907/Β/2004) η οποία έχει ανανεωθεί με σχετική απόφαση του ΕΟΑΝ, ΑΔΑ: ΒΕΖΛ46Ψ8ΟΖ-4ΗΙ
και ΑΔΑ _______________
Ότι η διακίνηση των απορρυπασμένων οτκζ και των επί μέρους μερών τους, πρέπει να γίνεται
πλέον μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν ο Νόμος, το ΠΔ, οι εκάστοτε
Οδηγίες ή Κανονισμοί της ΕΕ, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος και οι μελλοντικοί Νόμοι
του Ελληνικού Κράτους.
Ότι οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα συμφωνία επιθυμούν να συμβάλλουν στην προστασία του
περιβάλλοντος και στην απόδοση αξιόπιστων στοιχείων σχετικά με την
διακίνηση των οτκζ γενικότερα.
Ε. Δ.Ο.Ε.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θερμοπυλών 6 -Χαλάνδρι 15232
Τηλ:210 6899039 - Fax: 210 6899038
ΑΦΜ: 999498500 - ΔΟΥ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ότι η «εταιρία ανακύκλωσης αντιψυκτικών» έχει αναπτύξει τη δραστηριότητα της ανακύκλωσης
αντιψυκτικών υγρών απορρυπασμένων οτκζ στα πλαίσια των άνω διατάξεων και των κανόνων της
ελεύθερης αγοράς. Υφίσταται δε οι εκ τις νομοθεσίας προβλεπόμενες άδειες, ήτοι περιβαλλοντική
άδεια και άδεια λειτουργίας.
Ότι ο συμβαλλόμενος «έμπορος σκραπ» διαθέτει και υπόσχεται ότι θα διαθέτει καθ` όλη τη
διάρκεια της σύμβασης όλες τις απαιτούμενες για τη δραστηριότητά του
περιβαλλοντικές άδειες και άδειες λειτουργίας.
Ότι όλοι οι ανωτέρω είναι «οικονομικοί παράγοντες», σύμφωνα με το Άρθρο 2 του ΠΔ.
Ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός είναι προϋπόθεση για τη βελτίωση της απόδοσης του τομέα, τόσο
από τεχνικής όσο και από οικονομικής απόψεως.
Ότι ρητώς συμφωνείται μεταξύ όλων των συμβαλλομένων ότι η ΕΔΟΕ ουδεμία οικονομική υποχρέωση ή
ευθύνη φέρει ή θα φέρει έναντι των αντισυμβαλλομένων. Ότι η παρούσα συμφωνία συνδέεται και με
την υποχρέωση της Ελλάδος, και συνεπακόλουθα όλων των οικονομικών παραγόντων, όπως είναι όλοι
οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα, στο πλαίσιο της επίτευξης των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης και
αξιοποίησης, για την παροχή στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (EUROSTAT), σύμφωνα με την
Απόφαση 2005/293/ΕΕ, στοιχείων σχετικών με την παρακολούθηση των στόχων
επαναχρησιμοποίησης/ανάκτησης και επαναχρησιμοποίησης/ανακύκλωσης των οτκζ.

Ότι οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα αποσκοπούν στην επίτευξη μίας συμφωνίας κατ' εφαρμογή
του Νόμου και του ΠΔ αναφορικά με την ανακύκλωση αντιψυκτικών υγρών απορρυπασμένων οτκζ,
δυνάμενης να συμβάλλει στην εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που θα απορρέουν από
την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία που θα διέπει την επεξεργασία των οτκζ κατά τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον.
Ότι η «εταιρία ανακύκλωσης αντιψυκτικών» είναι πιστοποιημένος κατά ISO 14001 ή EMAS.
Συνεπακόλουθα η παρούσα συμφωνία αποτελεί αναγκαία συνέπεια της συνεργασίας των
«ανακυκλωτών οχημάτων» του δικτύου της ΕΔΟΕ και με εταιρίες ανακύκλωσης αντιψυκτικών
υγρών .
Για τον λόγο αυτόν η ΕΔΟΕ συμφωνείται ότι δεν έχει και δεν θα υπέχει στο μέλλον ουδεμία
απολύτως οικονομική υποχρέωση ή ευθύνη πάσης φύσεως απέναντι στις εταιρίες αυτές.
Ενόψει των ανωτέρω, οι συμβαλλόμενοι στην παρούσα ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ και ανεπιφύλακτα
ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ τα ακόλουθα:
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Άρθρο 1
Σκοπός της Συμφωνίας
1.1. Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι η παροχή στατιστικών στοιχείων προς την ΕΔΟΕ και
μέσω της ΕΔΟΕ προς τα αρμόδια κρατικά όργανα και φορείς, σχετικά με τις ποσότητες των
παραληφθέντων αντιψυκτικών υγρών από απορρυπασμένα οτκζ, καθώς και την διάθεση αυτών, με
στόχο τη συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες υποχρεώσεις σχετικά με την επεξεργασία των
οτκζ, απορρέουσες απ' τις κείμενες ως άνω διατάξεις.
1.2. Σκοπός της παρούσας Συμφωνίας είναι επίσης η συνεργασία των μερών στην εφαρμογή των
πλέον βέλτιστων πρακτικών ώστε να είναι δυνατή η επίτευξη του εθνικού ποσοτικού στόχου
επαναχρησιμοποίησης και αξιοποίησης, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις ως άνω διατάξεις ή
μελλοντικές αναθεωρήσεις αυτών.
Άρθρο 2
Υποχρεώσεις της ΕΔΟΕ
2.1. Η ΕΔΟΕ θα πληροφορεί τα μέλη του δικτύου της σχετικά με τη συνεργασία της με τις ως άνω
αντισυμβαλλόμενες, ως εγκεκριμένες εταιρίες για την διαχείριση απορρυπασμένων οτκζ. Οι
οικονομικές συμφωνίες μεταξύ του «ανακυκλωτή οχημάτων» και της «εταιρίας ανακύκλωσης
αντιψυκτικών υγρών» , θα λαμβάνουν χώρα μεταξύ τους, θα προσδιορίζονται από τους κανόνες της
ελεύθερης αγοράς και δεν είναι αντικείμενο της παρούσης, ούτε για αυτές θα υπέχει η ΕΔΟΕ καμιά
ευθύνη.
Άρθρο 3
Υποχρεώσεις της «εταιρίας ανακύκλωσης αντιψυκτικών»
3.1. Η «εταιρία ανακύκλωσης αντιψυκτικών» θα αποδίδει στην ΕΔΟΕ στατιστικά στοιχεία σχετικά
με, τους «ανακυκλωτές οχημάτων» με τους οποίους έχει συνεργασία. Tο βάρος των
παραληφθέντων αντιψυκτικών υγρών από απορρυπασμένα οτκζ, καθώς και την διάθεση αυτών
ανά συνεργαζόμενο «ανακυκλωτή οχημάτων». Tο βάρος των εξαχθέντων αντιψυκτικών υγρών
απορρυπασμένων οτκζ.
Προς τούτο η «εταιρία ανακύκλωσης αντιψυκτικών υγρών»
θα καταχωρεί αυτά τα δεδομένα σε
μηχανογραφημένη βάση δεδομένων η οποία έχει δημιουργηθεί από την ΕΔΟΕ για αυτό το σκοπό,
εκτός εάν άλλως οριστεί από την ΕΔΟΕ. Θα παρέχει δε στην ΕΔΟΕ, σε περίπτωση που αυτό
απαιτηθεί και τα απαιτούμενα σχετικά παραστατικά ήτοι δελτία αποστολής, άδειες εξαγωγής κλπ.
Για τους σκοπούς της διασταύρωσης των στοιχείων και μόνον η «εταιρία ανακύκλωσης
αντιψυκτικών» αποδέχεται όπως τα στοιχεία αυτά επικοινωνούντα από την ΕΔΟΕ, όποτε αυτό
θεωρηθεί αναγκαίο ή απαιτηθεί, στο ΥΠΕN και στον ΕΟΑΝ.

Ε. Δ.Ο.Ε.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
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3.2. Η «εταιρία ανακύκλωσης αντιψυκτικών» αποδέχεται το δικαίωμα της ΕΔΟΕ, καθώς και την
εποπτεύουσας αρχής (Ε.Ο.ΑΝ) ή / και οποιουδήποτε τρίτου ανεξάρτητου φορέα, εξουσιοδοτημένου
από την ΕΔΟΕ, να πραγματοποιεί πιστοποιήσεις των διαδικασιών οι οποίες εφαρμόζονται και των
στοιχείων τα οποία παρέχονται, επιτρέποντας για τον λόγο αυτόν την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις
του, μετά από προηγούμενη γραπτή ενημέρωση των νομίμων εκπροσώπων του, σε ημέρες και ώρες
που θα συμφωνηθούν. Το δικαίωμα αυτό της ΕΔΟΕ προκύπτει από την αντίστοιχη υποχρέωσή της
έναντι του Ελληνικού Δημοσίου να αναφέρει στους εκάστοτε αρμόδιους φορείς την επίτευξη από
μέρους όλων των οικονομικών παραγόντων των εθνικών στόχων του άρθρου 11 του ΠΔ 116/2004.
3.3. Η «εταιρία ανακύκλωσης αντιψυκτικών» δεσμεύεται ότι θα διατηρεί κατάλληλη σήμανση στα
παραληφθέντα απορρυπασμένα οτκζ, ώστε να είναι δυνατή η αναγνωρισιμότητα τους ανά
συνεργαζόμενο «ανακυκλωτή οχημάτων».
Άρθρο 4
Εμπιστευτικότητα
4.1. Καθένα από τα συμβαλλόμενα μέρη θα εγγυάται την εμπιστευτικότητα των εγγράφων στα
οποία το άλλο μέρος του επιτρέπει την πρόσβαση, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στο πλαίσιο της
παρούσας συνεργασίας και δεν θα καταστήσει διαθέσιμα αυτά καθοιονδήποτε τρόπο σε οιοδήποτε
τρίτο μέρος, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας, πάντοτε
μετά από προηγούμενη γνωστοποίηση των λοιπών συμβαλλομένων και έγγραφη συναίνεση τους.
Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος θα δεσμεύεται επίσης από την υποχρέωση τήρησης της
εμπιστευτικότητας.
Η 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 ή ήταν
ήδη γνωστά στο άλλο μέρος χωρίς παραβίαση μίας συμφωνίας εμπιστευτικότητας, κατά το χρόνο
κατά τον οποίο το τελευταίο μέρος έλαβε τα έγγραφα.
4.2. Η υποχρέωση τήρησης της εμπιστευτικότητας θα ισχύει για μία περίοδο τριών (3) ετών μετά τη
λήξη ή λύση της παρούσας Συμφωνίας, αδιαφόρως της αιτίας της λήξης ή λύσης της .
Άρθρο 5
Χρήση του Σήματος και του Συμβόλου της ΕΔΟΕ
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,
σε πληροφοριακά έντυπα των αντισυμβαλλομένων με την απαραίτητη ρητή επεξήγηση ότι η
εγκατάσταση είναι «Συνεργάτης του συστήματος της ΕΔΟΕ». Δεν δίδεται, όμως, το δικαίωμα να
χρησιμοποιείται το σήμα της ΕΔΟΕ για σκοπούς που εκτείνονται πέραν της παρούσας άδειας
χρήσης του Σήματος. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος υποχρεούται, πριν θέσει σε κυκλοφορία
οποιοδήποτε έντυπο που θα περιέχει και το διακριτικό τίτλο ή και το Σήμα της ΕΔΟΕ, να υποβάλλει
υπόδειγμά του στην ΕΔΟΕ για έγκριση.
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Άρθρο 6
Διάρκεια / Λύση
6.1. Η παρούσα Συμφωνία θα αρχίσει να ισχύει από την υπογραφή της και θα έχει αόριστη
διάρκεια.
6.2. Η παρούσα Συμφωνία παύει να ισχύει αυτομάτως, χωρίς να απαιτείται άλλη ενέργεια απ' την
ΕΔΟΕ, σε περίπτωση παραβίασης από τον έμπορο σκράπ της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας για
την εναλλακτική διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος, σε περίπτωση λήξεως της
ισχύος, ανάκλησης ή ακύρωσης οποιασδήποτε εκ των αδειών που, κατ' εφαρμογή της εκάστοτε
ισχύουσας νομοθεσίας, απαιτείται να διαθέτει οποιοσδήποτε εκ των ανωτέρω αντισυμβαλλομένων
για τη νόμιμη λειτουργία του. Η παρούσα Συμφωνία παύει επίσης να ισχύει αυτομάτως, χωρίς να
απαιτείται άλλη ενέργεια ή πρόσθετη διατύπωση και σε περίπτωση λήξεως της ισχύος εξ
οιουδήποτε λόγου της αδείας της ΕΔΟΕ να ενεργεί ως εγκεκριμένος φορέας συλλογικής
εναλλακτικής διαχείρισης στην Ελλάδα.

6.3. Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα για καταγγελία της παρούσης Συμφωνίας για σπουδαίο
λόγο. Η καταγγελία διενεργείται εγγράφως και τα αποτελέσματα αυτής επέρχονται με την
κοινοποίηση του εγγράφου της καταγγελίας στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
Ως σπουδαίοι λόγοι καταγγελίας της παρούσας Συμφωνίας νοούνται ειδικά:
(α) παραβίαση των όρων της Συμφωνίας και ειδικότερα της υποχρέωσης παροχής στοιχείων και της
υποχρέωσης τήρησης εμπιστευτικότητας, συμφωνουμένων όλων ως ουσιωδών,
(β) κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης οιουδήποτε εκ των συμβαλλομένων.
(γ) Η παραβίαση της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας για την εναλλακτική διαχείριση και την
προστασία του περιβάλλοντος

6.4 Καθένα από τα μέρη έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία οποτεδήποτε και
αζημίως με προηγούμενη γραπτή ειδοποίηση ενός (1) μήνα που θα κοινοποιηθεί στα άλλα
συμβαλλόμενα μέρη με δικαστικό επιμελητή.

Ε. Δ.Ο.Ε.
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Άρθρο 7
Γενικές Προβλέψεις

7.1. Η εκχώρηση των εκ της παρούσας Συμφωνίας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων επιτρέπεται
μόνο με προηγούμενη έγγραφη έγκριση του/των αντισυμβαλλομένου/-ων.
7.2. Οι ως άνω αντισυμβαλλόμενοι, πλην της ΕΔΟΕ η οποία είναι μη κερδοσκοπική, αποτελούν
ανεξάρτητες επιχειρήσεις και ως εκ τούτου είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιτυχία και
κερδοφορία όλων των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων.
7.3. Εκτός εάν άλλως ορίζεται στην παρούσα Συμφωνία, η ΕΔΟΕ δεν θα φέρει την οποιαδήποτε
ευθύνη αναφορικά με την επένδυση των ως άνω αντισυμβαλλομένων οι οποίοι θα φέρουν την
αποκλειστική ευθύνη για την επένδυση, τα έξοδα, τις υποχρεώσεις και ευθύνες που προκύπτουν ή
αναλαμβάνονται σχετικά με τις υποχρεώσεις σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία. Η λύση ή λήξη
της Συμφωνίας αυτής σύμφωνα με τους όρους της, δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση για
αποζημίωση μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών. Η ΕΔΟΕ δεν εγγυάται ούτε έχει προβεί σε
οποιαδήποτε δήλωση σχετικά με την κερδοφορία των δραστηριοτήτων των αντισυμβαλλομένων.
7.4. 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.
7.5. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσθήκες της παρούσας Συμφωνίας πρέπει να είναι
έγγραφες και να υπογράφονται από τους νόμιμους εκπροσώπους των αντισυμβαλλομένων.
7.6. Όλα τα έγγραφα των μερών θα κοινοποιούνται στην διεύθυνση που αναφέρεται στην αρχή της
παρούσας. Κάθε αλλαγή διεύθυνσης θα ανακοινώνεται εγγράφως στα άλλα συμβαλλόμενα μέρη. Η
αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) επιτρέπεται για κάθε επικοινωνία, με εξαίρεση για
ειδοποιήσεις μη συμμόρφωσης σε συμβατικές υποχρεώσεις και καταγγελία της Συμφωνίας, οι
οποίες θα γίνονται μέσω δικαστικού επιμελητή.
7.7. 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.
7.8. Σε πίστωση των ανωτέρω συνετάγη η παρούσα σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, τα οποία αφού
διαβάστηκαν και υπογράφηκαν από τους συμβαλλόμενους, καθένας εξ αυτών έλαβε από ένα.

Χαλάνδρι, …………………….

Χ.Βόντας

Επ.Βοναζούντας

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ

Ε. Δ.Ο.Ε.

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Θερμοπυλών 6 -Χαλάνδρι 15232
Τηλ:210 6899039 - Fax: 210 6899038
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