
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 31/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 8
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης της 

  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου ∆ράµας   
την 11/7/2012 

 

Θέµα 8
ο
 :  Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας, της 

∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. και της Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών 

αποβλήτων συσκευασίας . 
 

    Στη ∆ράµα, σήµερα, 11η του µηνός Ιουλίου 2012 ,ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
14.00 µ.µ. στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  συνεδρίαση 
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 41404/5-7-2012 
πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά   (7) µέλη: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ     ΑΠΟΝΤΕΣ  

Χαρακίδης Κυριάκος      Κιοσσές Χρήστος 
Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Μλεκάνης  Μιχαήλ  
Ρεµόντης  Θεµιστοκλής     Φουτσιτζής Χρήστος 
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Τερζής  Ανέστης 
 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο του ∆. 
∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
 

Ο  κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 8ο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης παρουσιάζει 
στα µέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθµ.  41356/5-7-2012   έγγραφο   της 
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, σχετικά  µε  την  Σύναψη σύµβασης 
συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας, της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. και της Ε.Ε.Α.Α. για 
την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας  το οποίο λέει τα 
εξής: 

       

ΘΕΜΑ: Σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας, της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. και 
της Ε.Ε.Α.Α. για την εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας  

 
ΣΧΕΤ: Το 40967/04-07-2012  έγγραφο της Αναπτυξιακής Ανώνυµης Εταιρείας ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης (∆Ι.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) 
  
  



   ∆υνάµει των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 2939/6.08.2001 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείρισης των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - 
Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (στο εξής ο «Νόµος»), η εναλλακτική διαχείριση 
των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οργανώνεται από διαχειριστές συσκευασιών 
(συστήµατα ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία µε τους 
υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων. Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 
του Νόµου, για την υλοποίηση της από κοινού οργάνωσης της διαχείρισης των 
δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας καταρτίζονται µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών 
(υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών) εξαετείς 
συµβάσεις συνεργασίας, µε το ειδικότερο περιεχόµενο που καθορίζεται στην ίδια διάταξη. 
 Αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας, της 
∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. και της Ε.Ε.Α.Α. είναι η εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων 
συσκευασίας του ∆ήµου ∆ράµας στο πλαίσιο του Νόµου 2939/01 και της υπ’ αριθµ. 
50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. 
Ειδικότερα, το αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι ο καθορισµός των ειδικότερων 
όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας των παραπάνω συµβαλλοµένων για την 
οργάνωση των εργασιών διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας και τη 
λειτουργία του προγράµµατος ανακύκλωσης στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου 
∆ράµας, (εφεξής «το Έργο»), µε γνώµονα τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των 
κατοίκων, την προστασία του περιβάλλοντος και µε αναµενόµενο αποτέλεσµα την 
βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής του.  
              Για το σκοπό αυτό σας υποβάλουµε σχέδιο της Σύµβασης  και παρακαλούµε για 
την απόφασή σας περί σύναψής της και έγκρισης του υποβαλλόµενου σχεδίου της. 

                                                                                      
     Παρακαλώ είπε στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος στα µέλη  να αποφασίσετε 
σχετικά  . 
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής  αφού ανέγνωσε την εισήγηση της υπηρεσίας, µετά 
από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων  
Με την επιφύλαξη των κ. Α. Χατζηγιάννη και Γ. Παπαδόπουλου όσο αφορά την 
παράγραφο πέντε(5) της Περιγραφής του Έργου « Την ευθύνη διαχείρισης και 
λειτουργίας του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) θα έχει η ∆ΙΑΑΜΑΘ, η 
οποία δύναται να αναθέσει κατ’ επιλογή της µέρος ή τµήµατα του έργου σε τρίτα 
πρόσωπα - υπεργολάβους, µε τους οποίους θα συνδέεται αποκλειστικά η ίδια και οι 
οποίοι θα αναλάβουν να διαθέσουν το απαραίτητο εργατοτεχνικό προσωπικό που θα 
απασχοληθεί µε τις εργασίες διαλογής των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας όπως και 
µε τις υπηρεσίες που συνδέονται µε την εύρυθµη λειτουργία του (φύλαξη, συντήρηση 
του µηχανολογικού εξοπλισµού του κ.α).» 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι            ο µ ό φ ω ν α 

 
1.Εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την  «Σύναψη σύµβασης συνεργασίας 
µεταξύ του ∆ήµου ∆ράµας, της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. και της Ε.Ε.Α.Α. για την 
εναλλακτική διαχείριση δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας» 
 
2.Οι όροι της σύµβασης να διαµορφωθούν ως εξής: 
 
 



ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 

Η παρούσα Σύµβαση Συνεργασίας καταρτίζεται σήµερα,  ………………………. 2012, στην 
Κοµοτηνή, µεταξύ:  
1) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 
- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ» που εδρεύει στον ∆ήµο 
Αµαρουσίου Αττικής (Χειµάρρας 5) και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. ………………… 
(στο εξής «ΕΕΑΑ») και  
 
2) του ∆ήµου ∆ράµας, (οδός Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου  ΤΚ 66100 ∆ράµα) µε ΑΦΜ 
997784894 ∆.Ο.Υ. ∆ράµας, νοµίµως εκπροσωπουµένου για την υπογραφή της παρούσας 
δυνάµει της από …./2012 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από τον κ. Κυριάκο 
Χαρακίδη ∆ήµαρχο ∆ράµας (στο εξής ο «∆ήµος») και  
 
3) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ  Α.Ε.» και τον διακριτικό 
τίτλο: «∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. A.Α.Ε.» (στο εξής η «∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.»), που εδρεύει στο ∆ήµο 
Κοµοτηνής (Ν. Πλαστήρα 6 Κοµοτηνή) µε ΑΦΜ 999388198, ∆.Ο.Υ. Κοµοτηνής και 
νοµίµως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. κ. 
Κυριάκο Χαρακίδη δυνάµει της µε αριθµό και ηµεροµηνία …../….-….-2012 ειδικής 
απόφασης του ∆.Σ. αυτής 
 
Οι παραπάνω τρεις συµβαλλόµενοι που θα αναφέρονται στη συνέχεια από κοινού ως τα 
«Μέρη» έχοντας υπόψη: 
α) Τις διατάξεις του  Ν. 2939/01 ως ισχύουν σήµερα 
β) Την υπ’ αριθµ. 106453/20-02-03 απόφαση της Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆Ε  
γ) Την υπ’ αριθµ …………………. απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ράµας 
δ) Την υπ’ αρ. …./2012 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
ε) Την απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Ε.Ε.Α.Α. της ……/…/2012 
συνοµολογούν και συναποδέχονται τα κάτωθι: 

1. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Ι. ∆υνάµει των διατάξεων του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 2939/6.08.2001 
«Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - 
Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (στο εξής ο «Νόµος»), η εναλλακτική διαχείριση 
των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οργανώνεται από διαχειριστές συσκευασιών 
(συστήµατα ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία µε τους 
υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων. Κατά την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου 
του Νόµου, για την υλοποίηση της από κοινού οργάνωσης της διαχείρισης των 
δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας καταρτίζονται µεταξύ των ενδιαφερόµενων µερών 
(υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών των συσκευασιών) εξαετείς 
συµβάσεις συνεργασίας, µε το ειδικότερο περιεχόµενο που καθορίζεται στην ίδια 
διάταξη. 
 



ΙΙ. ∆υνάµει της υπ’ αρ. οικ. 106453/20.02.2003 απόφασης της Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, η 
ΕΕΑΑ, η οποία έχει ως σκοπό, κατά το καταστατικό της, την οργάνωση συστηµάτων 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων, που 
αποσκοπούν στην αξιοποίηση των συσκευασιών ή των αποβλήτων των συσκευασιών ή 
και άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του Νόµου 2939/2001, την ανάληψη της ευθύνης 
για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων των 
συµβαλλοµένων µε αυτήν φυσικών ή νοµικών προσώπων διαχειριστών συσκευασιών ή 
και άλλων προϊόντων που υπόκεινται στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις 
του Νόµου 2939/2001 όπως και την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των 
δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας σε συνεργασία µε τους υπόχρεους φορείς 
διαχείρισης των αποβλήτων κατά τις διατάξεις του Νόµου 2939/2001, της Κ.Υ.Α. 50910/ 
2727/2003 όπως και άλλων συναφών νόµων και διαταγµάτων, έχει λάβει έγκριση του 
Συστήµατος Συλλογικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Σ.Σ.Ε.∆. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που έχει 
οργανώσει στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της (στο εξής το «Σύστηµα»). Ήδη η 
ανωτέρω έγκριση έχει ανανεωθεί µε την απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε 118019/18.03.2009. Το 
Σύστηµα αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή, σε συνεργασία µε τους υπόχρεους φορείς 
της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τους ειδικότερους τρόπους που έχουν υποβληθεί από 
την ΕΕΑΑ προς έγκριση και έχουν εγκριθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., χρησιµοποιηµένων 
συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από τους συµµετέχοντες 
στο σύστηµα διαχειριστές (προµηθευτές-κατασκευαστές συσκευασιών, συσκευαστές-
εισαγωγείς συσκευασιών, διακινητές), από τον τελικό καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη 
ή από την ροή των αποβλήτων και στην διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγµένες 
εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή/και στην επαναχρησιµοποίηση και 
αξιοποίηση των χρησιµοποιηµένων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των 
συµµετεχόντων διαχειριστών µε τη χρησιµοποίηση καθαρών τεχνολογιών.  
 
ΙΙΙ.  Η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων Ανατολικής 
Μακεδονίας - Θράκης» µε το διακριτικό τίτλο «∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» συστήθηκε µε 
πρωτοβουλία της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., ως ανώνυµη εταιρία σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 265 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων, που επικυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο 
του Νόµου 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α/8-6-2006), µε σκοπούς επιχειρηµατικής δράσης κατά 
το καταστατικό της, την ενιαία, ορθολογική και σύµφωνη µε το υφιστάµενο νοµικό και 
θεσµικό πλαίσιο διαχείριση των απορριµµάτων του συνόλου των Ο.Τ.Α. της ενιαίας 
διαχειριστικής ενότητας της Π.Α.Μ.Θ., την εφαρµογή της µεθόδου της Υγειονοµικής 
Ταφής των απορριµµάτων και την οριστική εξάλειψη της ανεξέλεγκτης απόρριψής τους, 
τον σχεδιασµό των τοπικών και υπερτοπικών προγραµµάτων συλλογής ανακυκλώσιµων 
υλικών, την ευθύνη της λειτουργίας των Περιφερειακών συστηµάτων µεταφόρτωσης και 
ανακύκλωσης των απορριµµάτων (λειτουργία Χώρων Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων 
– Χ.Υ.Τ.Α., Σταθµών Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων - Σ.Μ.Α., Κέντρων ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών – Κ.∆..Α.Υ., κ.ά.), τον σχεδιασµό της οργάνωσης ή συµµετοχής 
σε συστήµατα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων σύµφωνα µε το ισχύον 
νοµοθετικό πλαίσιο (υλικών συσκευασίας ή άλλων προϊόντων, οχηµάτων που έχουν 
αποσυρθεί από την κυκλοφορία, µεταχειρισµένων ελαστικών αυτοκινήτων, 
χρησιµοποιηµένων ορυκτελαίων, αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, 
συσσωρευτών κ.λ.π.), την ορθή λειτουργία των υφιστάµενων Χ.Υ.Τ.Α. και την παύση 
λειτουργίας και την αποκατάσταση των όποιων Χ.Α.∆.Α. στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ., την 
παροχή υπηρεσιών προς κάθε τρίτο σε σχέση µε τοµείς διαχείρισης απορριµµάτων 
γενικά, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και την συµµετοχή σε εταιρίες ή 



φορείς, οποιαδήποτε µορφής που επιδιώκουν όµοιους σκοπούς, την εξεύρεση, 
εξασφάλιση και απορρόφηση Εθνικών, Τοπικών και Ευρωπαϊκών πόρων για τη στήριξη 
και προώθηση του σκοπού της εταιρίας κ.α., µε γνώµονα πρωτίστως την εξασφάλιση της 
προστασίας του περιβάλλοντος, της δηµόσιας υγείας καθώς και την αναβάθµιση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Έχοντας τους ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς και προσαρµοζόµενη στο υφιστάµενο 
νοµικό πλαίσιο της Κ.Υ.Α. 2527/09 (ΦΕΚ 83 Β/23-1-2009) «Ειδικότερα ζητήµατα και 
θέµατα αναφορικά µε τη λειτουργία, την άσκηση των δραστηριοτήτων και την άσκηση 
τιµολογιακής πολιτικής των Φορέων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.∆ι.Σ.Α.)» και 
συναφών νοµικών ρυθµίσεων και διαταγµάτων, η εταιρία «∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.» 
λειτουργεί ήδη από το Μάιο του 2009 (ΦΕΚ 3273/08-05-2009), ως Φορέας ∆ιαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων (Φο.∆ι.Σ.Α.) του συνόλου των στερεών αποβλήτων των υπόχρεων 
κατά το νόµο Ο.Τ.Α. της ενιαίας διαχειριστικής ενότητας της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., 
συνεργαζόµενη µε την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και την τοπική Αυτοδιοίκηση για την 
οργάνωση και εφαρµογή του διαχειριστικού σχεδίου του Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (Ο.Σ.∆.Α.) σε επίπεδο Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & 
Θράκης αναλαµβάνοντας την άσκηση των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στο άρθρο 
7 παρ. 2 της ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909Β/23-12-2003) και κάθε άλλης συναφούς 
µε αυτές. ∆ιαθέτει δε τεχνικά µέσα αλλά και εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό µε 
τεχνογνωσία σε θέµατα τεχνολογίας και διαχείρισης περιβάλλοντος και µε ιδιαίτερα 
σηµαντική και εφαρµοσµένη εµπειρία στο σχεδιασµό και υλοποίηση έργων διαχείρισης 
και ανακύκλωσης δηµοτικών στερεών αποβλήτων. 
 
IV. Η ∆ΙΑΑΜΑΘ, έχει στην κατοχή και χρήση της ένα Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών (Κ∆ΑΥ) επί µιας ενιαίας κοινόχρηστης χερσολιβαδικής έκτασης εµβαδού 
12.920,00 τ.µ. (η οποία αποτελεί διαιρετό τµήµα µεγαλύτερης εκτάσεως 136.700 τ.µ. µε 
αριθµ. αγροτεµαχίου 369) κείµενη στην αγροτική περιοχή του Αγροκτήµατος Ταξιάρχης 
Τιµόθεος του ∆ήµου ∆ράµας, όπως αυτή περιγράφεται υπό στοιχεία Α-Β-Γ-∆-Α κατά 
σχήµα, µήκος πλευρών και έκταση στο από Μάιο 2008 τοπογραφικό σχεδιάγραµµα του 
Τοπογράφου Μηχανικού, Ιωάννη Παπάζογλου και Πολιτικού Μηχανικού Γεώργιου 
Αδαµαντίδη, το οποίο επισυνάπτεται στη παρούσα, δυνάµει του από 04/01/2012 
ιδιωτικού Συµφωνητικού Χρησιδανείου µε την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης, 
το οποίο συνήφθη σύµφωνα µε τον σχεδιασµό υλοποίησης του διαχειριστικού Σχεδίου 
του Ολοκληρωµένου Συστήµατος ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (Ο.Σ.∆.Α. Α.Μ.Θ.), 
προκειµένου να το λειτουργήσει για την συγκέντρωση, προσωρινή αποθήκευση, διαλογή 
και διακίνηση σε άλλες εγκαταστάσεις για ανακύκλωση των αποβλήτων υλικών 
συσκευασίας όπως ορίζονται στο Ν. 2939/2001, τα οποία αποτελούν αντικείµενο 
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης στα πλαίσια της παρούσας συνεργασίας, 
εκπληρώνοντας µε τον τρόπο αυτό τους ανωτέρω καταστατικούς σκοπούς της.  
 
2.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ήδη σήµερα, ο ∆ήµος ∆ράµας, η ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. και η Ε.Ε.Α.Α. καταρτίζουν την παρούσα 
Σύµβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας του 
∆ήµου ∆ράµας στο πλαίσιο του Νόµου 2939/01 και της υπ’ αριθµ. 50910/2727/2003 
Κ.Υ.Α. 
Ειδικότερα, το αντικείµενο της παρούσας Σύµβασης είναι ο καθορισµός των ειδικότερων 
όρων και προϋποθέσεων συνεργασίας των παραπάνω συµβαλλοµένων για την οργάνωση 
των εργασιών διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας και τη λειτουργία του 



προγράµµατος ανακύκλωσης στην περιοχή αρµοδιότητας του ∆ήµου ∆ράµας, (εφεξής 
«το Έργο»), µε γνώµονα τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής των κατοίκων, την 
προστασία του περιβάλλοντος και µε αναµενόµενο αποτέλεσµα την βιώσιµη ανάπτυξη 
της περιοχής του.  
 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ 
Σύµβαση:   Η παρούσα σύµβαση συνεργασίας, µε τα    παραρτήµατά 

της καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις της. 

Συσκευασία: Κάθε προϊόν που καλύπτεται από τον ορισµό της 
συσκευασίας που περιέχεται στο άρθρο 2 του Ν. 
2939/2001. 

Απόβλητα  συσκευασίας και 
άλλων προϊόντων: 

Κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας ή κάθε άλλο 
προϊόν που καλύπτεται από τον ορισµό των αποβλήτων 
που περιέχεται στην υπ’ αριθµόν 50910/2727/2003 
Κ.Υ.Α., εξαιρουµένων των καταλοίπων παραγωγής 

∆ηµοτικά απόβλητα :   Τα απόβλητα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 (περ. κα’) της 
υπ’ αριθµόν 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. 

Υπόχρεοι φορείς διαχείρισης  
αποβλήτων: 

Οι φορείς διαχείρισης των αποβλήτων κατά την έννοια 
της υπ’ αριθµόν 50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. και του Ν. 
2939/01. 

∆ιαχειριστές συσκευασίας: Οι εκτελούντες διαχείριση συσκευασιών κατά την έννοια 
του Ν. 2939/01. 

Συλλογή, Αξιοποίηση, 
∆ιαχείριση, Μεταφορά, 
Μεταφόρτωση, Προσωρινή 
Αποθήκευση: 

Κάθε πραγµατοποιούµενη εργασία που καλύπτεται από 
τον αντίστοιχο ορισµό του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 
50910/2727/2003 Κ.Υ.Α. 

Σταθµός Μεταφόρτωσης: Ο Σταθµός Μεταφόρτωσης που λειτουργεί για τις ανάγκες 
του προγράµµατος ανακύκλωσης των δηµοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας του ∆ήµου ∆ράµας και άλλων 
Ο.Τ.Α. του Νοµού ∆ράµας στην αγροτική περιοχή του 
Αγροκτήµατος Ταξιάρχης Τιµόθεος του ∆ήµου ∆ράµας. 

Κέντρο Ανακύκλωσης: Το Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) που 
λειτουργεί για τις ανάγκες του προγράµµατος 
ανακύκλωσης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας 
του ∆ήµου ∆ράµας και άλλων Ο.Τ.Α. του Νοµού ∆ράµας 
στην αγροτική περιοχή  του Αγροκτήµατος Ταξιάρχης 
Τιµόθεος του ∆ήµου ∆ράµας. 

 
4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου απαιτείται να γίνουν όλες οι απαραίτητες 
ενέργειες (σύµφωνα µε τη συνηµµένη στην παρούσα, ως αναπόσπαστο τµήµα της, 
Τεχνική Περιγραφή - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) ώστε να υλοποιηθεί το αντικείµενό της µε τη 
συνεργασία όλων των συµβαλλοµένων και σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους που 
ακολουθούν στα επόµενα: 
1. Τα απόβλητα που αποτελούν αντικείµενο συλλογής, µεταφοράς, µεταφόρτωσης, 
προσωρινής αποθήκευσης και αξιοποίησης είναι τα δηµοτικά απόβλητα συσκευασίας 



(χάρτινες, πλαστικές, µεταλλικές και γυάλινες συσκευασίες). Ο ακριβής προσδιορισµός 
των υλικών στόχων γίνεται από την ΕΕΑΑ βάσει του σχεδιασµού ανάπτυξης και 
λειτουργίας του έργου. 
2. Οι δηµότες θα κληθούν να απορρίπτουν τα απόβλητα συσκευασίας που είναι 
κατασκευασµένα από ανακυκλώσιµα υλικά (αλουµίνιο, σίδηρος, χαρτί, γυαλί και 
πλαστικό) στους ειδικούς κάδους µηχανικής αποκοµιδής, οι οποίοι θα τοποθετηθούν µε 
µέριµνα και ευθύνη του ∆ήµου υπό την επιστηµονική καθοδήγηση της ∆ΙΑΑΜΑΘ σε 
προεπιλεγµένα σηµεία στον ∆ήµο ∆ράµας . 
3. Στη συνέχεια τα απόβλητα συσκευασίας θα συλλέγονται από το ∆ήµο ∆ράµας µε ίδια 
µέσα και δαπάνες και θα µεταφέρονται µε ειδικά απορριµµατοφόρα οχήµατα συλλογής 
στο Σταθµό Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων που λειτουργεί η ∆ΙΑΑΜΑΘ στην αγροτική 
περιοχή του Αγροκτήµατος Ταξιάρχης Τιµόθεος του ∆ήµου ∆ράµας, σύµφωνα µε τον 
σχεδιασµό υλοποίησης του διαχειριστικού Σχεδίου του Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
∆ιαχείρισης Απορριµµάτων (Ο.Σ.∆.Α. Α.Μ.Θ.) είτε απευθείας στο Κέντρο ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) κατ’ επιλογήν του. Για την υποβοήθηση των εργασιών 
συλλογής και µεταφοράς των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας της περιοχής του 
∆ήµου ∆ράµας είναι δυνατή η παραχώρηση από την ∆ΙΑΑΜΑΘ προς τον ∆ήµο επιπλέον 
τεχνικών µέσων (ρυµουλκά συρµών µεταφόρτωσης απορριµµάτων (τράκτορες), 
ρυµουλκούµενοι συρµοί µεταφόρτωσης απορριµµάτων (πρέσες) κλπ), κατά ειδικότερη, 
σχετική προς τούτο, συµφωνία τους. 
4. Τα συλλεγέντα απόβλητα συσκευασίας που θα εκφορτώνονται στο ΣΜΑ ∆ράµας θα 
µεταφέρονται, περαιτέρω, µε µέσα και ευθύνη της ∆ΙΑΑΜΑΘ στο Kέντρο ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) ∆ράµας όπου θα πραγµατοποιείται περαιτέρω 
επεξεργασία (διαλογή, ταξινόµηση, συµπίεση κλπ) τους ώστε να παράγονται διαφορετικά 
είδη δευτερογενών υλικών, τα οποία θα προωθούνται προς ανακύκλωση – αξιοποίηση 
και θα επιστρέφονται προς τον σκοπό αυτό στις επιχειρήσεις του κλάδου του κάθε 
υλικού, οι οποίες θα προβαίνουν στην αξιοποίηση – ανακύκλωση των ανακτωµένων 
υλικών, χρησιµοποιώντας τεχνολογικές διαδικασίες που επιτρέπουν την πραγµατική 
αξιοποίησή τους, ή σε άλλες επιχειρήσεις ικανές να αξιοποιήσουν τα υλικά αυτά.   
5. Την ευθύνη διαχείρισης και λειτουργίας του Κέντρου ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών 
(Κ∆ΑΥ) θα έχει η ∆ΙΑΑΜΑΘ, η οποία δύναται να αναθέσει κατ’ επιλογή της µέρος ή 
τµήµατα του έργου σε τρίτα πρόσωπα - υπεργολάβους, µε τους οποίους θα συνδέεται 
αποκλειστικά η ίδια και οι οποίοι θα αναλάβουν να διαθέσουν το απαραίτητο 
εργατοτεχνικό προσωπικό που θα απασχοληθεί µε τις εργασίες διαλογής των δηµοτικών 
αποβλήτων συσκευασίας όπως και µε τις υπηρεσίες που συνδέονται µε την εύρυθµη 
λειτουργία του (φύλαξη, συντήρηση του µηχανολογικού εξοπλισµού του κ.α).   
 Οποιαδήποτε µελλοντική συνεργασία µεταξύ της ΕΕΑΑ και των λοιπών ΟΤΑ της 
Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα συντονίζεται από τη ∆ΙΑΑΜΑΘ, η 
οποία θα συµβάλλεται στις αντίστοιχες Συµβάσεις Συνεργασίας.  
 

5.  ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Για την υλοποίηση του υπό 4 έργου διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων 

συσκευασίας, συµφωνούνται τα ακόλουθα: 

5.1. Υποχρεώσεις του ∆ήµου ∆ράµας   

- Ο ∆ήµος, υπό την επιστηµονική καθοδήγηση της ∆ΙΑΑΜΑΘ, φροντίζει για την 
χωροθέτηση και τοποθέτηση ειδικών κάδων ανακύκλωσης σε προεπιλεγµένα σηµεία της 



πόλεως και των οικισµών του σύµφωνα µε τους ενδεδειγµένους κανόνες της σχετικής 
επιστήµης και µε γνώµονα την καλύτερη δυνατή λειτουργικότητα και αποδοτικότητα του 
συστήµατος ανακύκλωσης.  
- Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση, µε ευθύνη και δαπάνες του, της εκτέλεσης των 
εκάστοτε αναγκαίων εργασιών συντήρησης και επισκευής των ανωτέρω κάδων 
ανακύκλωσης που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών ώστε 
να διατηρούνται πάντοτε σε καλή κατάσταση λειτουργίας, µε σκοπό την οµαλή 
λειτουργία του προγράµµατος ανακύκλωσης, υπέχων κάθε σχετική ευθύνη για την 
αποκατάσταση κάθε ζηµίας που τυχόν προκληθεί από οποιονδήποτε τρίτο. 
- Ο ∆ήµος εκτελεί, µε δική του ευθύνη και προσωπικό τις εργασίες συλλογής και 
µεταφοράς των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας της περιοχής του στον οριζόµενο 
Σ.Μ.Α. ή απευθείας στον Κ∆ΑΥ, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι της παρούσας. Το 
σύνολο των δαπανών που αφορούν στις προαναφερθείσες εργασίες καλύπτονται από 
τον ∆ήµο. Ρητά διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα απασχολείται σε όλες τις 
προαναφερθείσες εργασίες δε θα έχει καµία απολύτως εργασιακή ή οποιαδήποτε άλλη 
σχέση βάσει της εργατικής, ασφαλιστικής, ή άλλης νοµοθεσίας µε την ΕΕΑΑ ή τη 
∆ΙΑΑΜΑΘ.  
- Ο ∆ήµος αναλαµβάνει το κόστος λειτουργίας των απαιτούµενων ειδικών 
απορριµµατοφόρων οχηµάτων που θα διατεθούν από τον ίδιο, για την λειτουργία της 
παρούσης όπως και των λοιπών τεχνικών µέσων που θα διατεθούν σε αυτόν από την 
∆ΙΑΑΜΑΘ ή την ΕΕΑΑ καλύπτοντας όλα τα έξοδα κίνησης, φύλαξης, συντήρησης και 
επισκευών (ενδεικτικά αναφέρονται τα ανταλλακτικά, το πλύσιµο κλπ) όλων των 
οχηµάτων συλλογής που χρησιµοποιούνται για τη συλλογή και µεταφορά των 
ανακυκλώσιµων υλικών.  
 

5.2. Υποχρεώσεις της Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. 

α. Η ΕΕΑΑ αναλαµβάνει την ευθύνη να επιµεληθεί την προµήθεια ειδικών κάδων 
µηχανικής ανακύκλωσης όπως και ειδικών απορριµµατοφόρων οχηµάτων, προκειµένου 
να συµπληρώσει τον απαιτούµενο εξοπλισµό (κάδοι και οχήµατα), που θα διαθέσει η 
∆ΙΑΜΑΑΘ (άρθρα 5.3 α και β.) για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του δικτύου του 
∆ήµου ∆ράµας καθόλη τη διάρκεια λειτουργίας της παρούσης, σύµφωνα µε τους 
περιορισµούς και τα κριτήρια του Παραρτήµατος Ι. Ο τελικός σκοπός είναι να καλυφθεί ο 
πληθυσµός του δήµου µε τον απαραίτητο αριθµό κάδων µηχανικής ανακύκλωσης (1 
κάδος για 75 κατοίκους) καθώς και µε τα απαραίτητα απορριµµατοφόρα οχήµατα (1 
όχηµα ανά 260 κάδους και 20.000 κατοίκους) σύµφωνα µε τους περιορισµούς και τα 
κριτήρια του Παραρτήµατος Ι.   
β. Επιπλέον η ΕΕΑΑ θα καλύψει το κόστος προµήθειας και διάθεσης στους δηµότες 
ικανού αριθµού σάκων ανακύκλωσης, όπως περιγράφονται στο Παράρτηµα Ι.  
γ. Η ενηµέρωση και επικοινωνία µε τους δηµότες θα οργανωθεί από την ΕΕΑΑ µε ευθύνη 
και δαπάνες της, σε συνεργασία µε τη ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. και το ∆ήµο ∆ράµας και προς το 
σκοπό αυτό η Ε.Ε.Α.Α. θα εκπονήσει και θα υλοποιήσει ειδικό πρόγραµµα ενηµέρωσης 
και ευαισθητοποίησης των πολιτών στο πρόγραµµα της ανακύκλωσης.   
   

5.3. Υποχρεώσεις της ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ.  A.Α.Ε. 

Η Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρία ∆ιαχείριση Απορριµµάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης 
(∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.) αναλαµβάνει: 



α. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας πεντακόσιους ενενήντα εννέα(599) 
ειδικούς κάδους µηχανικής ανακύκλωσης που έχει στην κατοχή της, δυνάµει του από ….-
…..-…….. ιδιωτικού Συµφωνητικού χρησιδανείου µε την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας 
και Θράκης. 
 
β. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσας τα απαραίτητα οχήµατα, που ήδη έχει 
στην κατοχή και χρήση της, δυνάµει του από ….-…..-…….. ιδιωτικού Συµφωνητικού 
χρησιδανείου µε την Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης στον αντισυµβαλλόµενο 
∆ήµο ∆ράµας.  
 
γ. Να διαθέσει και λειτουργήσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης τον Σταθµό 
Μεταφόρτωσης Απορριµµάτων ∆ράµας όπως και το Κέντρο ∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων 
Υλικών (Κ∆ΑΥ) ∆ράµας, που ήδη έχει στην κατοχή και χρήση της, και µεριµνήσει για την 
εύρυθµη λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας. 
δ. Να παραλαµβάνει µε δικά της µέσα και ευθύνη τα συλλεγέντα απόβλητα συσκευασίας 
που θα εκφορτώνονται στο ΣΜΑ ∆ράµας και να τα µεταφέρει, περαιτέρω, στο Κέντρο 
∆ιαλογής Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ) ∆ράµας όπου θα πραγµατοποιείται περαιτέρω 
επεξεργασία (διαλογή, ταξινόµηση, συµπίεση κλπ) τους, όπως και να παραλαµβάνει µε 
δικά της µέσα και ευθύνη το προκύπτον µετά την διαλογή των δηµοτικών αποβλήτων 
συσκευασίας υπόλειµµα και να προβαίνει στην τελική διάθεση αυτού, τηρώντας όλες τις 
κατά το νόµο κείµενες διατάξεις.   
 
ε. Να διαθέσει για την εξυπηρέτηση της παρούσης συµβάσεως εξειδικευµένο 
επιστηµονικό προσωπικό, το οποίο θα αναλάβει την επιστηµονική καθοδήγηση, επίβλεψη 
και παρακολούθηση της προόδου των εργασιών που θα εκτελεσθούν από τον ∆ήµο 
∆ράµας στα πλαίσια της παρούσης, συµπεριλαµβανοµένου του συντονισµού των 
ενεργειών του αντισυµβαλλόµενου ιδιώτη που θα αναλάβει την διαχείριση και λειτουργία 
του Κ∆ΑΥ, για την εξυπηρέτηση του σκοπού της παρούσας συµβάσεως. 
Ειδικότερα και ενδεικτικά το επιστηµονικό προσωπικό που θα διαθέσει η ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. 
Α.Α.Ε. θα αναλάβει την παροχή γνωµοδοτήσεων και συµβουλών προς τον 
αντισυµβαλλόµενους σε τεχνικά θέµατα που αφορούν τις δράσεις και ενέργειές τους µε 
σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτησή του σκοπού της παρούσης, τη σύνταξη 
συγκεκριµένων προτάσεων εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για την καλή λειτουργία του 
συστήµατος και την εφαρµογή των απαραίτητων βελτιωτικών ενεργειών ως προς την 
προστασία της υγιεινής και ασφάλειας των πολιτών, λαµβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες 
περιβαλλοντικούς κανόνες και τις πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που πιθανόν να 
καταγραφούν, όπως και την εν γένει διαρκή ενηµέρωσή τους για θέµατα που άπτονται 
των ανωτέρω δραστηριοτήτων τους κ.α.  
στ. Να συντονίσει τις ενέργειες των άλλων δύο συµβαλλοµένων φορέων (ΕΕΑΑ και 
∆ήµου ∆ράµας) 
 
ζ. Να συνεργαστεί µε την ΕΕΑΑ για την αποτελεσµατική οργάνωση του προγράµµατος 
ενηµέρωσης των δηµοτών  
 
η. Να συντονίσει οποιαδήποτε µελλοντική συνεργασία µεταξύ της ΕΕΑΑ και των λοιπών 
Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας Θράκης. 
 

 



6. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Η παρούσα Σύµβαση Συνεργασίας συνάπτεται για χρονική διάρκεια έξι (6) ετών, 
αρχοµένη από την ηµεροµηνία θέσεως σε λειτουργία του Κ∆ΑΥ, η οποία θα 
γνωστοποιηθεί εγγράφως στο ∆ήµο ∆ράµας και στην ΕΕΑΑ από την ∆ΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ.  
Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της Σύµβασης είναι δυνατό να 
παραταθεί για άλλα έξι χρόνια, µε ειδική έγγραφη προς τούτο συµφωνία των µερών 
εκτός και εάν έξι (6) µήνες προ της λήξεως είτε της αρχικής διαρκείας της παρούσας είτε 
εκάστης διαδοχικής περιόδου, οποιοδήποτε από τα Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως τους 
άλλους συµβαλλόµενους ότι δεν επιθυµεί την παράταση της παρούσας, οπότε η ισχύς 
της σύµβασης λήγει κατά τη λήξη της περιόδου. 
 

Η Σύµβαση λύεται αυτοµάτως, αυτοδικαίως και αζηµίως για την ΕΕΑΑ, εάν η ΕΕΑΑ 
απολέσει οριστικά και για οποιοδήποτε λόγο την έγκριση του Συστήµατος συλλογικής 
εναλλακτικής διαχείρισης που αναφέρεται στο Προοίµιο (άρθρο 1. ΙΙ).  
 
Η Σύµβαση λύεται αυτοµάτως, αυτοδικαίως και αζηµίως για την ∆ΙΑΑΜΑΘ, εάν, για 
οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι πλέον δυνατή η λειτουργία του Κέντρου ∆ιαλογής 
Ανακυκλώσιµων Υλικών (Κ∆ΑΥ), η ακώλυτη χρήση του οποίου συνοµολογείται από τα 
µέρη ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου της ανακύκλωσης και τη 
σύναψη και διατήρηση σε ισχύ της παρούσας Σύµβασης. 
  

7.  ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η µη τήρηση των όρων της παρούσας  ή η αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων των 
µερών θα έχει ως συνέπεια την λύση της παρούσας σύµβασης, των µερών 
επιφυλασσοµένων παντός νοµίµου δικαιώµατος τους.   
Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών διαπιστώσει παράβαση ουσιώδους όρου 
της παρούσας Σύµβασης από το έτερο Μέρος, ειδοποιεί εγγράφως το παραβαίνον Μέρος 
τάσσοντας σε αυτό προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών για επανόρθωση της 
αντισυµβατικής συµπεριφοράς του, άλλως η Σύµβαση λύεται αυτοµάτως και αζηµίως για 
το µη παραβαίνον Μέρος. 
 

8. ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Η παρούσα Σύµβαση µε τα παραρτήµατά της αποτελεί το σύνολο της συµφωνίας µεταξύ 
των Μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας µέχρι την υπογραφή της 
παρούσας γραπτής ή προφορικής συµφωνίας µεταξύ των Μερών.  Όλοι οι όροι της 
παρούσας συµφωνούνται ως ουσιώδεις και επιδέχονται τροποποίηση µόνο µε νεότερη 
έγγραφη συµφωνία των Μερών. Εάν κάποιος από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, 
ακυρώσιµος ή ανίσχυρος δεν θα επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων που παραµένουν 
σε πλήρη ισχύ, ως εάν ο άκυρος / ακυρώσιµος ή ανίσχυρος όρος να µην είχε περιληφθεί 
στην παρούσα εξ αρχής. Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται µόνο 
εγγράφως, αποκλειοµένου κάθε άλλου αποδεικτικού µέσου. 
 
Οι συµβαλλόµενοι έχουν το δικαίωµα, κατά πάντα χρόνο και κατά την κρίση τους, να 
αναθέτουν σε τρίτο ή τρίτους (φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ένωση προσώπων) µέρος ή 
το σύνολο των εργασιών - υπηρεσιών διαχείρισης που αναλαµβάνονται µε την παρούσα 



Σύµβαση, διατηρούντες στο ακέραιο τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους έναντι των 
άλλων συµβαλλοµένων  µερών, όπως αυτά απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση. 
Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κλπ. µεταξύ των Μερών θα γίνονται εγγράφως και θα 
αποστέλλονται στις διευθύνσεις που προσδιορίζονται στην αρχή της παρούσας. 
Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται εγγράφως. 
 
Η µη άσκηση δικαιωµάτων από κάποιο συµβαλλόµενο µέρος ή η ανοχή καταστάσεων 
αντίθετων προς τη "Σύµβαση" καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη µέτρων που 
προβλέπει η "Σύµβαση" δεν µπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση των "Συµβαλλοµένων 
Μερών" από τα αντίστοιχα δικαιώµατα ή ως αναγνώριση στα "Συµβαλλόµενα Μέρη" 
δικαιωµάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στη "Σύµβαση".  
 
Η ακυρότητα µέρους της "Σύµβασης" δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτής. 
Τα "Συµβαλλόµενα Μέρη", στην περίπτωση διαπίστωσης µερικής ακυρότητας, 
αναλαµβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου ή άρθρου ή 
την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει 
την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συµβατό µε το συνολικό περιεχόµενο της 
"Σύµβασης". Η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αρµόδια για την 
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα Σύµβαση 
είναι τα ∆ικαστήρια της Κοµοτηνής. 
 
Αυτά συµφώνησαν και συναπoδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη και προς απόδειξη 
αυτών συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα για να λάβει κάθε µέρος 
από ένα (1) και ένα (1) να κατατεθεί στον Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π. ή άλλη αρµόδια αρχή και 
υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Για τη ∆Ι.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. Για την Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε. 

 
 

 

Κυριάκος Χαρακίδης 
Πρόεδρος του ∆.Σ 

Γιάννης Ραζής 
Γενικός ∆ιευθυντής 

  
Για το ∆ήµο ∆ράµας   
 
 

 

Κυριάκος Χαρακίδης 
∆ήµαρχος ∆ράµας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Ενδεικτική Τεχνική περιγραφή 
1. Προσωρινή αποθήκευση 

Για την προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιµων υλικών από τα νοικοκυριά και τη 
συλλογή από τα ειδικά οχήµατα συλλογής θα τοποθετηθούν κάδοι όπου είναι εφικτό και 
προβλέπεται από το σχεδιασµό του συστήµατος, µετά και τη σύµφωνη γνώµη των 
συνεργαζόµενων ΟΤΑ. Ο εµπειρικός κανόνας χωροθέτησης των κάδων είναι ένας κάδος 
των 1.100lt ανά 75 κατοίκους. Οι κάδοι αυτοί θα είναι διαφορετικού χρώµατος από τους 
κοινούς κάδους των κοινών απορριµµάτων και θα φέρουν διακριτικά ώστε να 
διευκολύνεται η αναγνώρισή τους από τους κατοίκους και η τοποθέτηση εντός αυτών, 
των χρήσιµων υλικών.  
Ειδικότερα η ∆ΙΑΑΜΑΘ σε συνεργασία µε την ΕΕΑΑ αναλαµβάνει την ευθύνη να 
εκπονήσει χρονοδιάγραµµα σταδιακής ανάπτυξης του έργου στον ∆ήµο ∆ράµας, το 
οποίο θα συναρτηθεί από τις αναµενόµενες αποφάσεις των αρµόδιων αρχών σχετικά µε 
τον οικονοµικό και τεχνικό προγραµµατισµό του Συστήµατος. Επιπροσθέτως σηµαντική 
συνδροµή στο σχεδιασµό για την περαιτέρω ανάπτυξη των έργων θα προέλθει από τη 
προγραµµατισµένη προµήθεια εξοπλισµού συλλογής εκ µέρους της ∆ΙΑΑΜΑΘ. 
Για την προσωρινή αποθήκευση των ανακυκλώσιµων υλικών στα νοικοκυριά θα διατεθεί 
κατάλληλη τσάντα ανακύκλωσης ή σάκος. Ο στόχος είναι να εξυπηρετηθεί το σύνολο 
του πληθυσµού του ∆ήµου. 
 

2. Συλλογή 

Η συλλογή των ανακυκλώσιµων υλικών γίνεται µε οχήµατα τύπου πρέσας, χαµηλής 
συµπίεσης. Η χωρητικότητα των οχηµάτων συλλογής καθορίζεται από τις ανάγκες και 
τον σχεδιασµό του συστήµατος. Η εµπειρία από τα υφιστάµενα έργα της ΕΕΑΑ 
υποδεικνύει για την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήµατος την ανάγκη χρήσης ενός 
οχήµατος συλλογής χωρητικότητας 15-16τόνων ανά τουλάχιστον 260 κάδους 1.100lt 
ανοικτού τύπου, που αντιστοιχούν σε πληθυσµό περίπου 20.000 κατοίκων (βάσει της πιο 
πρόσφατης απογραφής ΕΣΥΕ) για την εξασφάλιση της πλέον κατάλληλης συχνότητας 
συλλογής απορριµµάτων, ήτοι τρεις (3) φορές ανά κάδο την εβδοµάδα. Σε κάθε 
περίπτωση η συχνότητα συλλογής θα καθοριστεί και από τις ανάγκες των περιοχών που 
θα καλυφθούν από το πρόγραµµα και δύναται να αναπροσαρµοστεί κατά την εξέλιξη του 
συστήµατος συλλογής.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑ∆ΩΝ ΚΑΙ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ 

 
Γενικά Κριτήρια 
 
Η ΕΕΑΑ θα επιµελείται την συµπλήρωση των απαιτούµενων κάδων που θα διαθέσει η 
∆ΙΑΑΜΑΘ για την λειτουργία του συστήµατος (µε την κάλυψη της προµήθειας επιπλέον 
κάδων όπως και την αντικατάσταση καταστραφέντων κάδων από φυσιολογική φθορά 
σύµφωνα µε τα κριτήρια του παρόντος παραρτήµατος. 
   
Η ΕΕΑΑ θα επιµελείται την σταδιακή συµπλήρωση των απαιτούµενων οχηµάτων που θα 
διαθέσει η ∆ΙΑΑΜΑΘ για την λειτουργία του συστήµατος (µε την κάλυψη της προµήθειας 
επιπλέον οχηµάτων) ώστε να διατηρηθεί ο αριθµός αυτών σταθερός καθόλη τη διάρκεια 
λειτουργίας της παρούσης, κατά την αναλογία που προσδιορίζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
(ένα όχηµα συλλογής χωρητικότητας 15-16τόνων ανά τουλάχιστον 260 κάδους 1.100lt 
ανοικτού τύπου, που αντιστοιχούν σε πληθυσµό περίπου 20.000 κατοίκων βάσει της πιο 
πρόσφατης απογραφής ΕΣΥΕ) υπό την προϋπόθεση ότι τα ήδη χρησιµοποιούµενα 
οχήµατα χρησιµοποιούνται πλήρως κατά την έννοια του παρόντος παραρτήµατος. 
 
Η παραχώρηση των οχηµάτων στους συνεργαζόµενους ΟΤΑ θα γίνεται µε 
συµβολαιογραφική πράξη δωρεάς, σύµφωνα µε το σχέδιο πράξης δωρεάς που 
επισυνάπτεται στην παρούσα ως Παράρτηµα ΙΙΙ. 
 
Ο συνεργαζόµενος ΟΤΑ συµφωνεί ότι απαραίτητος όρος για την προµήθεια του 
οχήµατος είναι η εξασφάλιση της συλλογής των απορριµµάτων µε ελάχιστη εβδοµαδιαία 
συχνότητα τρεις (3) φορές ανά κάδο και δύο (2) δροµολόγια ηµερησίως ανά όχηµα. 
Πλήρης χρήση του οχήµατος συλλογής νοείται εκείνη κατά την οποία συντελούνται δύο 
δροµολόγια ηµερησίως προς το Κ∆ΑΥ ή ελάχιστη απασχόληση 16 ωρών ηµερησίως. 
 
Εναλλακτικές Προτάσεις 
 
Εφόσον δεν εκπληρώνεται το πιο πάνω κριτήριο, τότε η ΕΕΑΑ προτείνει τις ακόλουθες 
εναλλακτικές λύσεις: 
 
1. Κοινή χρήση οχήµατος 15-16 τόνων από περισσότερους του ενός ΟΤΑ, ώστε να 

εκπληρώνονται τα πιο πάνω κριτήρια. Οι ΟΤΑ που θα συνεκµεταλλεύονται το όχηµα 
θα συµφωνήσουν τους ακριβείς όρους για την κοινή χρήση του οχήµατος και θα 
ενηµερώσουν σχετικά την ΕΕΑΑ. 

 
2. Χρήση οχήµατος που θα εξασφαλίσει ο ΟΤΑ: 

� Οικονοµική στήριξη 10€ ανά τόνο συλλογής. 



� Ελάχιστη οικονοµική στήριξη 1.000,00 € (χίλια Ευρώ) ετησίως, µε την 
προϋπόθεση ότι θα εκτελεστούν τουλάχιστον 25 δροµολόγια το έτος, 
ανεξαρτήτως ποσοτήτων που συλλέχτηκαν. 

Ειδικά σε ΟΤΑ όπου προβλέπεται να τοποθετηθούν τουλάχιστον 130 κάδοι 1.100lt 
ανοικτού τύπου, που αντιστοιχούν σε πληθυσµό περίπου 10.000 κατοίκων (βάσει 
απογραφής ΕΣΥΕ 2001), η ΕΕΑΑ προτείνει: 
 
3. Οικονοµική στήριξη από την ΕΕΑΑ ύψους 40.000,00 € (σαράντα χιλιάδες Ευρώ), 

εφόσον ο ΟΤΑ προµηθευτεί ο ίδιος κατάλληλο όχηµα συλλογής των ανακυκλωσίµων 
και δεσµευτεί ότι θα παρέχει τις υπηρεσίες του οχήµατος για τη συλλογή καθόλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. 

 
4. Παραχώρηση από την ΕΕΑΑ ενός οχήµατος χωρητικότητας 8m3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IIΙ 

Σχέδιο Πράξης ∆ωρεάς 
 

                  ΑΡΙΘΜΟΣ      
∆ΩΡΕΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ  Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ∆ΙΑΛΥΤΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ 
ΑΞΙΑΣ ΕΥΡΩ ……….-  
ΑΞΙΑ ∆.Ο.Υ………...-  
=====================================================
====================== 
Στην Αθήνα σήµερα στις … (.) ……… του δύο χιλιάδες … (20    ) έτους, ηµέρα της 
εβδοµάδας …….                 και στην πολυκατοικία που βρίσκεται στην οδό Βαλαωρίτου 
αριθµός 18, όπου το γραφείο της πιο κάτω αναφεροµένης Συµβολαιογράφου, σε µένα 
την Συµβολαιογράφο και κάτοικο Αθήνας …………………………………, µε έδρα 
την Αθήνα, εµφανίστηκε ο µη από το Νόµο εξαιρούµενος  κ. Ιωάννης Ραζής του 
Γερασίµου και της Αικατερίνης, Ιδιωτικός Υπάλληλος, κάτοικος Μελισσίων, οδός 
∆ιονύσου αριθµός 18Β, κάτοχος ∆ελτίου Ταυτότητας µε αριθµό Ρ.574034 του 
Αστυνοµικού Τµήµατος Μελισσίων που εκδόθηκε στις 22.4.1994,  
ο οποίος ενεργεί στο παρόν ως νόµιµος εκπρόσωπος κατ’ εντολή και για λογαριασµό της 
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ», που 
εδρεύει σήµερα στον ∆ήµο Αµαρουσίου  Αττικής, οδός Χειµάρρας αριθµός 5, µε ΑΦΜ 
999841409, (∆.Ο.Υ ΦΑΕΕ Aθηνών) και ΑΡΜΑΕ 50851/01ΑΤ/Β/02/12.- 
Η πιο πάνω Εταιρεία είναι µια εταιρεία νοµίµως συνεστηµένη και λειτουργούσα υπό τους 
νόµους  της Ελλάδος, η οποία συστάθηκε δυνάµει της µε αριθµό 1211/21.12.2001  
πράξης  µου, και στην συνέχεια εγκρίθηκε από την αρµόδια Νοµαρχία µε την µε αριθµό 
82/16.01.2002 απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών- Τοµέας Ανατολικής Αθήνας, µε την 
οποία δόθηκε και η άδεια σύστασής της, που καταχωρήθηκε στο µε αριθµό 
572/23.01.2002  φύλλο της Εφηµερίδος της Κυβερνήσεως (ΤΑΕ & ΕΠΕ), και στην 
συνέχεια δυνάµει:  
1) Της από 23.06.2003 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, τροποποιήθηκε  
το άρθρο 2 του καταστατικού, για την τροποποίηση του οποίου εκδόθηκε η µε αριθµό 
ΕΜ 10709/9.07.2003 Απόφαση του Νοµάρχη Αθηνών, η τροποποίηση του οποίου 
δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµό 7594/16.07.2003 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης 
(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 2) Της από 16.05.2005 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των 
Μετόχων, τροποποιήθηκαν  τα άρθρα 5, 11 παρ.1, 12 και 26 του καταστατικού, για την 
τροποποίηση των οποίων  εκδόθηκε η µε αριθµό ΕΜ 7544/8.06.2005 Απόφαση του 
Νοµάρχη Αθηνών, η τροποποίηση του οποίου δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµό 
4545/15.06.2005  φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης    (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 
(αντίγραφα   των  πιο  πάνω  ΦΕΚ επισυνάπτονται στο µε αριθµό 3604/25.07.2006 
συµβόλαιό µου) 
και  3) Της από 6.03.2008 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, µε την 
οποία τροποποιήθηκε  το άρθρο 2 του καταστατικού, η τροποποίηση του οποίου 
δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµό 1647/21.03.2008  φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης    
(Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου επισυνάπτεται στο 5071/26.09.2008 
συµβόλαιό µου, σε συνδυασµό µε το από 17.03.2008 πρακτικό του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου περί καθορισµού της νέας διεύθυνσης των γραφείων της εταιρείας, 
ανακοίνωση του οποίου δηµοσιεύτηκε στο µε αριθµό 1898/2.04.2008  φύλλο της 



Εφηµερίδας της Κυβέρνησης    (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίτυπο του οποίου  
επισυνάπτεται στο  ως άνω 5071/26.09.2008 συµβόλαιό µου.  
Όλες οι τροποποιήσεις του καταστατικού (τόσο οι ανωτέρω όσο και οι λοιπές) έχουν 
καταχωρηθεί στο κωδικοποιηµένο καταστατικό της ανωτέρω εταιρείας, το οποίο 
θεωρήθηκε αρµοδίως από την Νοµαρχία Αθηνών -Τοµέας Ανατολικής Αθήνας, στις 
14.03.2008 και σε επικυρωµένο αντίγραφο προσαρτάται στο µε αριθµό 4717/26.03.2008 
συµβόλαιό µου.  
Το ως άνω καταστατικό κατά την υπεύθυνη δήλωση του εδώ εµφανισθέντος νοµίµου 
εκπροσώπου της ως άνω εταιρείας, σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 δεν έχει 
τροποποιηθεί περαιτέρω και η εταιρεία που εκπροσωπεί δεν έχει λυθεί, πτωχεύσει η τεθεί 
σε αναγκαστική διαχείριση.   
Τέλος, η ως άνω Ανώνυµη Εταιρεία σήµερα εκπροσωπείται δυνάµει:  α) της από 7  
Ιουνίου 2011  απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων µε την οποία εξελέγη το 
ισχύον σήµερα και µε τριετή θητεία ∆ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, σε συνδυασµό 
µε το από 7.06.2011  πρακτικό του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  µε το οποίο συγκροτήθηκε 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε σώµα, τα οποία δηµοσιεύτηκαν στο µε αριθµό 
5262/30.06.2011  φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης    (Τεύχος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), 
αντίτυπο του οποίου επισυνάπτεται στο παρόν,  και τέλος σε συνδυασµό µε το από                       
πρακτικό µε αριθµό     
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, περί ειδικής εξουσιοδότησης του εδώ εµφανισθέντος 
για την υπογραφή του παρόντος συµβολαίου, ακριβές αντίγραφο του οποίου 
επισυνάπτεται στο παρόν  συµβόλαιό µου, 
Και αφετέρου: ………………………………………….., ………… του ∆ήµου ………, γεννηµένος 
στο …………… το έτος …., κάτοικος ………………………………….., κάτοχος ∆ελτίου 
ταυτότητας µε αριθµό ………………./…..του Αστυνοµικού Τµήµατος ……… και ΑΦΜ ……… 
(∆.Ο.Υ ……….), ο οποίος ενεργεί στο συµβόλαιο αυτό επ' ονόµατι και για λογαριασµό 
του ∆ήµου ……… µε Α.Φ.Μ ……… (∆.Ο.Υ. ……….), τον οποίο εκπροσωπεί νόµιµα 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 και προβαίνει στην 
υπογραφή της παρούσης σύµβασης δωρεάς µε διαλυτική αίρεση, δυνάµει της µε αριθµό 
../0..απόφασης του πρακτικού της µε αριθµό ./200. συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ……… της ..ης ….. 200. σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 
παρ. 1η’ του Ν.3852/2010 σε συνδυασµό µε τη µε αριθµό πρωτ. …./………. Πράξη του 
αρµόδιου Ελεγκτή Νοµιµότητας σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 225 του Ν. 
3852/2010 , τα οποία προσαρτώνται στο παρόν σε ακριβή αντίγραφα, οι οποίοι, όπως 
παρίστανται και εκπροσωπούνται ζήτησαν την σύνταξη και υπογραφή του παρόντος µε 
το οποίο δήλωσαν, συνοµολόγησαν και συναπεδέχθηκαν τα εξής:   
Η αφενός συµβαλλοµένη Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον 
διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ», όπως νόµιµα εκπροσωπείται, η οποία θα καλείται στο εξής 
στον παρόν χάριν συντοµίας "∆ωρήτρια εταιρεία" ή απλώς "∆ωρήτρια" δήλωσε, 
όπως παρίσταται και εκπροσωπείται, ότι έχει στην αποκλειστική κυριότητα νοµή και 
κατοχή της  ένα απορριµµατοφόρο φορτηγό  κλειστό όχηµα ιδιωτικής χρήσεως, 
Εργοστασίου κατασκευής ………, τύπου κατασκευής ……, µε αριθµό πλαισίου 
……………..,  µε αριθµό κινητήρα  ………., χρώµατος λευκού, µε πετρέλαιο, 
µικτού βάρους φορτίου …… kgr  µε φορολογήσιµη ισχύ ..CC, το οποίο περιήλθε 
σ' αυτήν δυνάµει του µε αριθµό ……../……… τιµολογίου πώλησης της Ανωνύµου 
Εταιρείας …………….., σε συνδυασµό µε το µε αριθµό …./………. τιµολόγιο πώλησης της 
Ανωνύµου Εταιρείας µε την επωνυµία "………………………" µε αριθµό βιβλιαρίου 



µεταβολών, κατοχής και κυριότητας …. της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας - Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης. 
Επίσης, η δωρήτρια εταιρεία δήλωσε και τα εξής:  
∆υνάµει της διάταξης του άρθρου 8 παράγραφος 1 του Ν. 2939/6.08.2001 «Συσκευασίες 
και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού 
Οργανισµού ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες 
διατάξεις», η εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι 
υποχρεωτική για τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και οργανώνεται από 
διαχειριστές συσκευασιών (συστήµατα ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), 
σε συνεργασία µε τους υπόχρεους φορείς διαχείρισης των αποβλήτων. Κατά την 
παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου του Ν. 2939/6.08.2001, για την υλοποίηση της από 
κοινού οργάνωσης των δηµοτικών αποβλήτων καταρτίζονται µεταξύ των 
ενδιαφερόµενων µερών (υπόχρεων φορέων διαχείρισης αποβλήτων και διαχειριστών των 
συσκευασιών) εξαετείς συµβάσεις συνεργασίας, µε το ειδικότερο περιεχόµενο που 
καθορίζεται  στην ίδια διάταξη. 
∆υνάµει της υπ’ αρ. οικ. 106453/20.02.2003 απόφασης της Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε, η οποία 
ανανεώθηκε µε την µε αριθµό 118019/2009 σχετική απόφαση του εν ενεργεία Υπουργού 
ΠΕΧΩ∆Ε, η δωρήτρια έχει λάβει έγκριση του Συστήµατος Συλλογικής Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Σ.Σ.Ε.∆. – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που έχει οργανώσει στο πλαίσιο των 
δραστηριοτήτων της. Το Σ.Σ.Ε.∆. αποβλέπει ειδικότερα στη συλλογή, σε συνεργασία µε 
τους υπόχρεους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά τους ειδικότερους τρόπους που 
έχουν υποβληθεί από την δωρήτρια προς έγκριση και έχουν εγκριθεί από το ΥΠΕΧΩ∆Ε, 
χρησιµοποιηµένων συσκευασιών ή και αποβλήτων συσκευασίας που προέρχονται από 
τους συµµετέχοντες στο σύστηµα διαχειριστές (προµηθευτές-κατασκευαστές 
συσκευασιών, συσκευαστές-εισαγωγείς συσκευασιών, διακινητές), από τον τελικό 
καταναλωτή ή άλλο τελικό χρήστη ή από την ροή των αποβλήτων και στην διοχέτευσή 
τους προς τις πλέον ενδεδειγµένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων ή / και 
στην επαναχρησιµοποίηση και αξιοποίηση των χρησιµοποιηµένων συσκευασιών ή 
αποβλήτων συσκευασίας των συµµετεχόντων διαχειριστών µε τη χρησιµοποίηση 
καθαρών τεχνολογιών. 
Στα ανωτέρω πλαίσια, η δωρήτρια,  ο δωρεοδόχος  και  ο ∆ήµος ……..ν που εδρεύει στο 
∆ήµο ……… µε ΑΦΜ ……… ∆.Ο.Υ. …………….,  έχουν καταρτίσει την από .. ……….. 200... 
Σύµβαση Συνεργασίας για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων συσκευασίας του 
∆ήµου ……………., στα πλαίσια του Ν. 2939/6.08.2001 και της υπ΄ αριθµ. 
50910/2727/22-12-03 Κ.Υ.Α., ..ετούς  διάρκειας, ήτοι από  …..0..200. έως ......20.. µε 
τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτή.  
Σ Η Μ Ε Ρ Α  µ ε  τ ο  σ υ µ β ό λ α ι ο  α υ τ ό και ενόψει των ανωτέρω, η 
αφενός συµβαλλοµένη – δωρήτρια «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ ΑΕ»,  όπως 
παρίσταται και εκπροσωπείται, το ως άνω απορριµµατοφόρο όχηµα  το οποίο περιήλθε 
και ανήκει σ’ αυτήν κατά τον νόµιµο προδιαγραφέντα τρόπο, «δ ω ρ ί ζ ε ι » δια 
δωρεάς εν ζωή, ισχυρής και αµετάκλητης, µε τον κατωτέρω αναφερόµενο όρο 
διαλυτικής αίρεσης, προς τον αφετέρου στο παρόν συµβόλαιό µου 
συµβαλλόµενο ∆ήµο ………, παριστάµενο νοµίµως δια του ………… του,   ο 
οποίος θα καλείται στο εξής για συντοµία µε την λέξη « δ ω ρ ε ο δ ό χ ο ς », κατά 
πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή και λόγω της συνεργασίας της µε τον ως άνω ∆ήµο -
δωρεοδόχο για την εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων της περιοχής του 
∆ήµου και προκειµένου να επιτευχθεί η οργάνωση των εργασιών εναλλακτικής 



διαχείρισης των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας και η λειτουργία του προγράµµατος 
ανακύκλωσης στην περιοχή του εν λόγω ∆ήµου και προκειµένου ο τελευταίος να το 
χρησιµοποιήσει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκ της ως  άνω  Συµβάσεως 
Συνεργασίας.  
Η  αυτή δωρήτρια εταιρεία  δήλωσε ότι υπόσχεται και εγγυάται το ανωτέρω 
µεταβιβαζόµενο λόγω δωρεάς απορριµµατοφόρο όχηµα  της πλήρους και αποκλειστικής 
αυτής  κυριότητας, νοµής και κατοχής της, ελεύθερο και απαλλαγµένο γενικά από κάθε 
βάρος, χρέος, φόρο υπεραξίας, αναγκαστική ή συντηρητική κατάσχεση, µεσεγγύηση, 
τρίτου εκνίκηση, ενεχυρίαση, οφειλή, ελεύθερο από οποιουσδήποτε φόρους,  δηµόσιους 
ή δηµοτικούς, από ως και τέλη κυκλοφορίας, από λεία πολέµου, δασµούς τελωνείου, 
πάσης φύσεως αυτοκινητιστικού ατυχήµατος, πάσης φύσεως ποινής, τιµωρίας, οφειλής 
µισθών ή αποζηµιώσεως προσωπικού αυτού, διεκδικήσεως και εν γένει ελεύθερο από  
οποιοδήποτε νοµικό ελάττωµα και ότι δωρίζει, παραχωρεί και µεταβιβάζει στον πιο πάνω  
δωρεοδόχο ∆ήµο και τα κάθε φύσης δικαιώµατά της  προσωπικά και πραγµατικά και τις 
συναφείς αγωγές και ενστάσεις της από το µεταβιβαζόµενο λόγω δωρεάς 
απορριµµατοφόρο όχηµα , µε την επιφύλαξη της  κατωτέρω αναφεροµένης διαλυτικής 
αίρεσης.  
∆ήλωσε ακόµη η δωρήτρια ότι παραιτείται γενικά από κάθε δικαίωµά της για ακύρωση 
του συµβολαίου αυτού και ανάκληση της δωρεάς που έγινε µε αυτό, η οποία είναι 
ανέκκλητη, για  οποιοδήποτε λόγο και αιτία, µε την επιφύλαξη της κατωτέρω 
αναφεροµένης διαλυτικής αίρεσης.- 
Η δωρεά του ανωτέρω απορριµµατοφόρου ιδιωτικής χρήσης από τη δωρήτρια στο 
δωρεοδόχο, τελεί υπό την διαλυτική αίρεση ότι δεν θα λήξει η ανωτέρω από  
......200.  Σύµβαση Συνεργασίας που συνδέει τη δωρήτρια και το δωρεοδόχο, 
πριν από την πάροδο της συµφωνηµένης …………..ετίας ., ήτοι πριν από την 
......20...   
Εάν πληρωθεί η διαλυτική αίρεση, ήτοι εάν λυθεί η Σύµβαση Συνεργασίας πριν 
από την πάροδο της ανωτέρω συµφωνηµένης διάρκειας, για οποιοδήποτε λόγο 
ή µε οποιοδήποτε τρόπο και ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας οποιουδήποτε 
µέρους, παύει η ενέργεια της δωρεάς, ανατρέπονται τα αποτελέσµατά της και 
επανέρχεται αυτοδικαίως η προηγούµενη κατάσταση κατά την ΑΚ 202 και 
επόµενα, χωρίς µάλιστα να απαιτείται η παράδοση της νοµής και συµφωνία ότι 
µετατίθεται η κυριότητα τους κατά την ΑΚ 1034. Σε κάθε περίπτωση, η 
πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης µπορεί να αντιταχθεί και έναντι τρίτων, που 
απέκτησαν δικαιώµατα επί του δωρούµενου απορριµµατοφόρου,  ακόµη και  
εάν αυτοί είναι καλόπιστοι.  
Μέχρι τη λήξη της Σύµβασης Συνεργασίας την …...20..      που συνδέει τη δωρήτρια 
Εταιρεία µε το δωρεοδόχο, ο δωρεοδόχος ∆ήµος υποχρεούται να χρησιµοποιεί το 
απορριµµατοφόρο που αποτελεί αντικείµενο της δωρεάς αποκλειστικά για την 
εκπλήρωση των σκοπών της από  ......200. Συµβάσεως Συνεργασίας, να το διατηρεί σε 
άριστη κατάσταση και σε συνεχή χρήση και λειτουργία  ενώ απαγορεύεται η διάθεσή του 
µε οποιοδήποτε τρόπο, η ενεχυρίαση και η παραχώρηση της χρήσης του σε οποιοδήποτε 
τρίτο, διαφορετικά η δωρήτρια διατηρεί το δικαίωµα να ανακαλέσει τη δωρεά κατά την 
ΑΚ 507. ∆ικαίωµα να ανακαλέσει τη δωρεά έχει η δωρήτρια και στην περίπτωση που ο 
δωρεοδόχος ∆ήµος δεν κριθεί, για οποιοδήποτε λόγο, κατάλληλος για έκδοση άδειας 
κυκλοφορίας κατάλληλη για το σκοπούς της από ......200. Σύµβασης Συνεργασίας ή δεν 
κοινοποιήσει στη δωρήτρια αντίγραφο αυτής της άδειας έως και την ..η ……. 200.. 



Ως εκ περισσού σηµειώνεται ότι ο δωρεοδόχος ως κύριος πλέον, υπό την ανωτέρω 
διαλυτική αίρεση,  του  δωρούµενου απορριµµατοφόρου  έχει την ευθύνη από την 
κυκλοφορία αυτού, υποχρεούται στην ασφάλισή του, στην απαιτούµενη συντήρησή του, 
πληρωµή τελών κυκλοφορίας και καταβολή οποιαδήποτε άλλου ποσού (ενδεικτικά 
αναφέρονται καύσιµα, ανταλλακτικά, πλύσιµο κ.λ.π.) και διενέργεια οποιασδήποτε 
πράξης απαιτεί ο νόµος από τον κύριο αυτού του είδους οχηµάτων και επιπλέον ότι δεν 
θα γεννάται καµιά εργασιακή ή οποιαδήποτε άλλη σχέση µεταξύ του δωρεοδόχου ∆ήµου  
και της δωρήτριας Εταιρείας και καµιά υποχρέωση της τελευταίας έναντι οποιασδήποτε 
εργατικής, φορολογικής ή άλλης Αρχής για το προσωπικό του δωρεοδόχου που θα 
απασχολείται στα εν λόγω οχήµατα.  
Έτσι η δωρήτρια Εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΕΑΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ » και τον διακριτικό τίτλο 
«ΕΕΑΑ ΑΕ»,  α π ο ξ ε ν ώ ν ε τ α ι  και απεκδύεται γενικά από κάθε δικαίωµά της 
κυριότητας, νοµής και κατοχής από το µεταβιβαζόµενο λόγω δωρεάς εν ζωή  
απορριµµατοφόρο όχηµα  αποκαθιστά και αναγνωρίζει τον δωρεοδόχο ∆ήµο ………, 
τέλειο και αποκλειστικό, κύριο,  νοµέα και κάτοχο αυτού, ο οποίος θα µπορεί και θα 
δικαιούται από σήµερα και στο εξής και δυνάµει του παρόντος συµβολαίου να διαθέτει 
αυτό ελεύθερα όπως θέλει  και κατά πλήρες και απόλυτο ιδιοκτησίας δικαίωµα, 
κυριότητας, νοµής και κατοχής µε την επιφύλαξη της ανωτέρω αναφεροµένης 
διαλυτικής αίρεσης.  
Ο δε αφετέρου συµβαλλόµενος ∆ήµος ………, όπως παρίσταται  δήλωσε ότι 
α π ο δ έ χ ε τ α ι την δωρεά της πλήρους κυριότητας και µε την παραπάνω διαλυτική 
αίρεση  που έγινε προς αυτόν µε το παρόν συµβόλαιο από την δωρήτρια εταιρεία ήτοι 
του πιο πάνω λεπτοµερώς περιγραφοµένου απορριµµατοφόρου οχήµατος, το οποίο 
παρέλαβε από σήµερα στην πλήρη και αποκλειστική κυριότητα, νοµή και κατοχή του, µε 
την παραπάνω διαλυτική αίρεση συµφώνησε δε για όλα τα παραπάνω, ακόµη και για το 
σκοπό που γίνεται η παρούσα δωρεά.  
 
Οι συµβαλλόµενοι υπέβαλαν στην ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία Αµαρουσίου την  
σχετική δήλωση φόρου δωρεάς, που καταχωρήθηκε από την ∆.Ο.Υ. αυτή µε αριθµό  
…./ αριθµός Φακ. …../......200. της  οποίας θεωρηµένο αντίγραφο από την πιο πάνω 
∆.Ο.Υ µου επέδειξαν και επισυνάπτεται στο παρόν συµβόλαιο, µε υπολογισθείσα αξία  
του µεταβιβαζοµένου λόγω δωρεάς απορριµµατοφόρου στο ποσό των Ευρώ 
………………………………………………….. (………).- 
Ο αναλογούν φόρος δωρεάς ποσό Ευρώ …… καταβλήθηκε στην ∆.Ο.Υ Αµαρουσίου, 
όπως προκύπτει από το επισυναπτόµενο στο παρόν µε αριθµό …………………. ∆ιπλότυπο 
είσπραξης, που εκδόθηκε από την ως άνω ∆.Ο.Υ. 
Γίνεται µνεία ότι τα έξοδα του παρόντος (συµβολαιογραφικά και έξοδα Τ.Ν.) βαρύνουν 
την δωρήτρια και θα καταβληθούν απ’ αυτήν. 
Εγώ η Συµβολαιογράφος ρώτησα τους συµβαλλόµενους εάν έχει συσταθεί από την ίδια 
δωρήτρια εταιρεία προς  
τον ίδιο δωρεοδόχο ∆ήµο, άλλη δωρεά ή γενικά χαριστική πράξη, υπενθύµισα σ’ αυτούς 
τις συνέπειες του Νόµου σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεώς τους και αυτοί µου 
απάντησαν αρνητικά.-  
Οι συµβαλλόµενοι ορίζουν αντίκλητό τους τον κο Ιωάννη Ραζή, κάτοικο Αµαρουσίου 
Αττικής, οδός Χειµάρρας  αριθµός 5, ως άνω στον  οποίο θα γίνονται όλες οι 
κοινοποιήσεις σχετικά µε το παρόν συµβόλαιο από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.- 



Τέλος οι συµβαλλόµενοι δήλωσαν υπεύθυνα και µε γνώση των συνεπειών του Νόµου 
«περί ψευδούς δηλώσεως» του άρθρου 8 του Νόµου 1599/1986, ότι η µόνιµη έδρα τους 
είναι η αναγραφόµενη στην αρχή του παρόντος.-.  
Επισυνάπτονται: 1. Στο παρόν:  Η µε αριθµό πρωτ. …./20. εντολή του 
Συµβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών για την σύνταξη του παρόντος.  
2. Το µε αριθµό ………./../../20.. γραµµάτιο εισπράξεως που εκδόθηκε από την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., από το οποίο προκύπτει ότι καταβλήθηκαν στην ως άνω 
Τράπεζα τα τέλη και δικαιώµατα του Ταµείου Νοµικών εκ της παρούσης συµβάσεων από 
Ευρώ ……- 
Και 3. Η µε αριθµό πρωτ. …../../../20.. βεβαίωση του Ι.Κ.Α. – Υποκατάστηµα 
Αµαρουσίου, από την οποία προκύπτει ότι η δωρήτρια δεν οφείλει ληξιπρόθεσµες 
εισφορές προς το Ι.Κ.Α., σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 εδαφ. Γ’ της 
Υ.Α. Φ. ../.... ../../20.. του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλισεων. 
Και Β) Στο υπ' αριθµό …./......20. συµβόλαιό µου:  
 Η µε αριθµό πρωτ. ……./…./......200.. βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας  από 
το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων που απευθύνεται σε µένα τη Συµβολαιογράφο, από την οποία προκύπτει ότι 
η δωρήτρια είναι φορολογικά ενήµερη.  
Κατά την σύνταξη του παρόντος συµβολαίου παρέστησαν   από την πλευρά της 
δωρήτριας ……………………. του ……………., ∆ικηγόρος,  κάτοικος  ……,  οδός ………. 
αριθµός .. µε αριθµό  Μητρώου  ….. του ∆.Σ.. και ΑΦΜ. ………    και από την πλευρά του 
δωρεοδόχου ∆ήµου ο κ. ………………..του …….., ∆ικηγόρος και κάτοικος …… οδός ………. 
αριθµός ..,  µε αριθµό Μητρώου ….. και ΑΦΜ. ………. Το παρόν συµβόλαιο συντάχθηκε 
µε βάση σχέδιο που συνέταξαν οι πιο πάνω ∆ικηγόροι, το γνήσιο της υπογραφής των 
οποίων θεωρήθηκε από τον  ∆ικηγορικό  Σύλλογο Αθηνών  και προσαρτάται στο παρόν 
συµβόλαιό µου. Επισυνάπτονται στο παρόν τα υπ` αριθµούς …… και ……/…..200. 
αντίστοιχα δύο (2) διπλότυπα του  ∆ικηγορικού Συλλόγου  Αθηνών  για τις παραστάσεις 
στο παρόν συµβόλαιό µου των ανωτέρω ∆ικηγόρων. 
Αυτά δήλωσαν, συνοµολόγησαν και απεδέχθησαν οι συµβαλλόµενοι και σε πίστωση και 
βεβαίωση µε την αίτησή τους, συντάχτηκε το παρόν συµβόλαιο σε εννιά  (9) φύλλα, για 
τέλη και δικαιώµατα του οποίου θα εισπραχθούν Ευρώ ………………………. (……..) µε δύο 
(2) αντίγραφα, από τα οποία Ευρώ …… θα εισπραχθούν για δικαιώµατα του Ταµείου 
Νοµικών από την παρούσα σύµβαση  και ποσό Ευρώ …… θα καταβληθούν υπέρ του 
Συµβολαιογραφικού  Συλλόγου  Αθηνών και το οποίο αφού διαβάστηκε δυνατά και 
καθαρά στους συµβαλλόµενους και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από αυτούς τους 
παριστάµενους ∆ικηγόρους  και εµένα ………………………. νόµιµα όπως ακολουθεί.- 
 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ                               ΟΙ ΠΑΡ/ΝΤΕΣ ∆ΙΚΗΓΟΡΟΙ 
              
           Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ  
2. την ενέργεια που πρέπει να γίνει την αναθέτει στον ∆ήµαρχο ∆ράµας. 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 31/2012 

 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 
 Ο �ρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


