
  

 
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 5/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 2ο Πρακτικό  της συνεδρίασης της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 του ∆ήµου ∆ράµας   

την 7/2/2012 

Θέµα 3o: (ΕΚΤΑΚΤΟ) Υπογραφή σύµβασης µε την εταιρεία ¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την ανακύκλωση αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.)  

 
      Στη ∆ράµα, σήµερα, 7η του µηνός Φεβρουαρίου 2012 ,ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00  
     µ.µ. στο  ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε  συνεδρίαση η Επιτροπή  
     Ποιότητας Ζωής  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την 7656/2-2-2012 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 
Ζαχαριάδης Παύλος 
Κιοσσές Χρήστος  
Χατζηγιάννης Αναστάσιος 
Μλεκάνης Μιχαήλ 
Παπαδόπουλος Γεώργιος 
Φουτσιτζής Χρήστος 

 

Ιορδανίδης Παγκράτιος 
Τερζής  Ανέστης 

 

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

Ο  κ. Πρόεδρος  εισηγούµενος  το 3ο έκτακτο  θέµα  της  ηµερήσιας  διάταξης, λέει τα εξής: 
 
Σας δόθηκε αντίγραφο της εισήγησης της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του ∆. 
∆ράµας  (αριθµ. πρωτ. 8440/3-2-2012) για το σχέδιο σύµβασης συνεργασίας µεταξύ ∆. 
∆ράµας µε την εταιρεία ¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την ανακύκλωση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) για το έτος 2012  
Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά προκειµένου να εισηγηθείτε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για το θέµα. 
Η Επιτροπή Ποιότητας ζωής  αφού ανέγνωσε την εισήγηση της υπηρεσίας, µετά από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 
 

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 
∆. ∆ράµας µε την εταιρεία ¨ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» για την ανακύκλωση 
αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (Α.Η.Η.Ε.) » για το έτος 2012  
 
2.Οι όροι της σύµβασης να διαµορφωθούν ως εξής: 

   

 



  

  ΣΥΜΒΑΣΗ 

   

      Στην Καλλιθέα Αττικής, σήµερα  την …/…/2012  µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: 

 
αφενός 

Tου ∆ήµου ∆ράµας (οδός Βερµίου 2 & 1ης Ιουλίου – 66100 ∆ράµα) µε  ΑΦΜ 997784894 και ∆ΟΥ 

∆ράµας που εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τον ∆ήµαρχο κ. 

Χαρακίδη Κυριάκο  (στο εξής καλούµενος ο «∆ήµος») 

αφετέρου 

Της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και το διακριτικό τίτλο  «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.», που εδρεύει στην Καλλιθέα,  

Λεωφόρου Συγγρού  196 και Χαροκόπου 2 µε ΑΦΜ 999612594 ΦΑΕΕ Αθηνών και εκπροσωπείται 

νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος από τoυς ∆ιευθύνοντες Συµβούλους της εταιρείας κ. 

Ιντζελέρ Μάριο και ∆ούβαρη Σωκράτη (στο εξής καλούµενη η «Εταιρεία»). 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

A. H Εταιρεία έχει οργανώσει εγκεκριµένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. [δυνάµει της υπ’ αριθ. 

105134/10.6.2004 απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., (ΦΕΚ 905 B’/17.6.2004)] συλλογικό 

σύστηµα ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

σύµφωνα µε το N. 2939/2001 (ΦΕΚ Α΄ 179/6.8.01) και το Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 82 Α΄/ 5.3.2004).  

B. Οι ∆ήµοι ως αρµόδιoι για τη συλλογή και διαχείριση των απορριµµάτων εντός των ορίων, όπου 

εκτείνεται η αρµοδιότητα τους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 παράγραφος I εδάφιο β (4) του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/08-07-2006), έτσι όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 

(ΦΕΚ 87 Α’/07-06-2010) οφείλουν να εντάξουν το δικό τους σύστηµα διαχείρισης που ήδη 

εφαρµόζουν στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των  ΑΗΗΕ της «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Α.Ε.». 

Γ. Ο ∆ήµος διαθέτει τα απαιτούµενα µέσα, προσωπικό και εξοπλισµό και έχει την   απαιτούµενη 

υποδοµή και εµπειρία για τη συλλογή και µεταφορά των δηµοτικών αποβλήτων.  

∆. H συλλογή των AHHE τα οποία,  δεν αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα την υπ’ αριθ. 

ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β/22-12-2003) για «Μέτρα και Όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», θα πραγµατοποιείται χωριστά 

από τα οικιακά απόβλητα. 

Ε. Λαµβάνοντας υπ’ όψη, ότι η κοινοτική οδηγία 2002/96/ΕΚ/27.1.2003(L), η οποία ισχύει και 

σήµερα, έθετε ως εθνικό στόχο για το έτος 2007 τη χωριστή συλλογή 4 kg ΑΗΗΕ κατά µέσο όρο 

ανά κάτοικο, δηλαδή τη συλλογή 44.000 τόνων, ο ∆ήµος µε τη σειρά του συµµετέχει κατά την 

αναλογία της εκτάσεως της περιφέρειας αυτού και του πληθυσµού του, στην επίτευξη του 

προαναφερθέντος στόχου. 

συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Άρθρο 1.  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

      Με την παρούσα η Εταιρεία αναθέτει στον ∆ήµο και ο ∆ήµος δυνάµει της ……….. απόφασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του και στη βάση του προγράµµατός του «Συλλογή Ογκωδών» 



  

αναλαµβάνει για την περιφέρεια της αρµοδιότητας του την συλλογή, φόρτωση και µεταφορά των 

ΑΗΗΕ προς το σηµείο – χώρο συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ που θα καθορίσει ο ∆ήµος σύµφωνα µε 

τα οριζόµενα στην παρούσα.  

Το σηµείο συλλογής του ∆ήµου είναι ο χώρος που διαθέτει ο ∆ήµος κατά χρήση µόνο στην 

εταιρεία, η οποία τοποθετεί εκεί ένα ή περισσότερα containers στα οποία θα τοποθετούνται τα 

συλλεχθέντα από το ∆ήµο ΑΗΗΕ, ανεξαρτήτως κατηγορίας. 

Η εταιρεία θα παραλαµβάνει µε δικά της µέσα για να τα µεταφέρει στις εγκαταστάσεις 

επεξεργασίας και ανακύκλωσης. 

Άρθρο 2.  

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Α.Η.Η.Ε. 

2.1 Κατόπιν σχετικής ενηµέρωσης και επικοινωνίας µε τους δηµότες ως προς τα σηµεία 

συλλογής και το χρόνο παραλαβής των αποβλήτων, το προσωπικό του ∆ήµου θα συλλέγει τα 

AHHE, θα τα φορτώνει στα µεταφορικά οχήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος, µε προορισµό το χώρο 

συλλογής και προσωρινής αποθήκευσης που θα καθορίσει ο ∆ήµος για τους σκοπούς αυτούς, ο 

οποίος θα αποτελεί το δηµοτικό χώρο συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ (εφεξής «δηµοτικός χώρος 

συγκέντρωσης ΑΗΗΕ»). Ειδικά για τους λαµπτήρες αερίου [όπως π.χ. οι λαµπτήρες του οδικού 

φωτισµού, οι λαµπτήρες «φθορισµού» (σωλήνες), κ.λ.π.], η Εταιρεία θα προµηθεύσει το ∆ήµο µε 

κιβώτια συσκευασίας (pallet box) και χαρτοκιβώτια, µέσα στα οποία  το συνεργείο Ηλεκτρολόγων 

θα τοποθετεί τις κατεστραµµένες λάµπες. Συµφωνείται µεταξύ των µερών, ότι για τη φόρτωση των 

ΑΗΗΕ θα ακολουθούνται κατά κανόνα οι τεχνικές προδιαγραφές, όπως ενδεικτικά τίθενται στο 

Παράρτηµα Α του παρόντος. 

2.2  Ως χώρος συγκέντρωσης και προσωρινής αποθήκευσης των ΑΗΗΕ ορίζεται ο δηµοτικός 

χώρος έκτασης 200 τ.µ., που βρίσκεται νότια του αµαξοστασίου του ∆ήµου ∆ράµας και ο οποίος 

επαρκεί για την τοποθέτηση δέκα (10) εµπορευµατοκιβωτίων. O ∆ήµος δηλώνει δια του 

εκπροσώπου του και εγγυάται, ότι τηρουµένου του άρθρου 178 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 

114/30.6.2006) έχει τη νοµή και κατοχή αλλά και τη εν γένει εξουσία διαχείρισης και εκµετάλλευσης 

του χώρου συγκέντρωσης, ο χώρος δεν είναι κοινόχρηστος και είναι ελεύθερος από κάθε δικαίωµα 

τρίτου και κάθε εν γένει διεκδίκηση. 

2.3 Ο δηµοτικός χώρος συγκέντρωσης ΑΗΗΕ είναι φυλασσόµενος και θα λειτουργεί κατά 

τέτοιο τρόπο ώστε να εξυπηρετούνται και οι πολίτες που θέλουν να µεταφέρουν µε δικά τους µέσα 

τα προς ανακύκλωση ΑΗΗΕ, κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας καθαριότητας. 

 

Άρθρο 3.  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

3.1  Για την εκτέλεση των εργασιών από το ∆ήµο συµφωνείται, ότι η Εταιρεία θα καταβάλλει 

στο ∆ήµο : 

            (α) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 1kg ανά κάτοικο, το 

ποσό  των σαράντα 40€ ανά τόνο. 

            (β) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 2kg ανά κάτοικο, το 

ποσό των ογδόντα 80€ ανά τόνο. 



  

            (γ) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 3kg ανά κάτοικο, το 

ποσό των εκατόν είκοσι 120€ ανά τόνο. 

            (δ) Για την ετήσια συλλογή από το ∆ήµο ΑΗΗΕ, που αντιστοιχούν σε 4kg και πλέον ανά 

κάτοικο, το ποσό των εκατόν εξήντα (160)€ ανά τόνο. 

      Η συλλογή του ενός (1) kg ΑΗΗΕ ανά κάτοικο αποτελεί την ελάχιστη συνεισφορά του ∆ήµου 

για τη συνολική οικονοµική πρόταση της «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» προς τους Ο.Τ.Α. 

     Στα ως άνω ποσά περιλαµβάνονται τα πάσης φύσεως έξοδα του ∆ήµου, όπως δαπάνες 

συντήρησης, λειτουργίας, µισθώσεως ή άλλης χρήσεως των µεταφορικών µέσων και το εργατικό 

κόστος. 

      Τα µεταφερόµενα ΑΗΗΕ θα ζυγίζονται σε πιστοποιηµένη συσκευή ζύγισης επιλογής της 

εταιρείας, η οποία θα φέρει την απόλυτη ευθύνη για την ορθότητα και πιστότητα των εκδιδοµένων 

τιµολογίων. Ο ∆ήµος ∆ράµας δικαιούται κατά καιρούς και δειγµατοληπτικά να ελέγχει την ζύγιση 

των παραδοθέντων ΑΗΗΕ µε ζύγιση σε τοπική γεφυροπλάστιγγα και µε δαπάνες του ∆ήµου.  

3.2 Τον ∆ήµο βαρύνουν όλες οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, ασφαλιστικών εισφορών 

κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού που θα απασχολεί για την 

εκτέλεση των εργασιών.  

3.3 H καταβολή της αµοιβής θα πραγµατοποιείται εντός ενός µηνός από το τέλος εκάστου 

µηνός, οπότε ο ∆ήµος εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά προς την Εταιρεία. 

Άρθρο 4. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ∆ΗΜΟΥ 

1. Ο ∆ήµος αναλαµβάνει την κατά το δυνατόν ελάχιστη ετήσια συλλογή 1 kg ανά κάτοικο, 

συνεισφέροντας έτσι έµπρακτα στο σηµαντικό έργο της Ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ.  

2. Σε συνεργασία µε το Σύστηµα ο ∆ήµος θα µεριµνά για την κατάρτιση και εκπαίδευση του 

απασχολούµενου από αυτόν προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας και γνώσης χειρισµού, συλλογής, 

µεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE για την αποφυγή κάθε κινδύνου για τη δηµόσια υγεία και 

το περιβάλλον. 

3. O ∆ήµος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλούς φύλαξης του χώρου 

συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ για την αποφυγή ανάφλεξης και πρόκλησης εκρήξεων ή πυρκαγιών 

σύµφωνα µε το άρθρο 75 παρ. Ι β (4) του Ν. 3463/2006(ΦΕΚ Α 114/30.6.2006). 

4. O ∆ήµος υποχρεούται να εξοπλίζει τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιεί µε τα κατάλληλα 

µέσα και να διαθέτει τις απαιτούµενες άδειες. 

5. Ο ∆ήµος υποχρεούται να ενηµερώνει τους  δηµότες µέσω προωθητικών ενεργειών για την 

ύπαρξη και λειτουργία των Σηµείων Συλλογής στην περιφέρειά του καθώς και για τη συνεργασία 

του  µε την ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.. 

Άρθρο 5. 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

1. Η Εταιρεία υποχρεούται αποκλειστικά µε δικές της δαπάνες και ευθύνη να τοποθετήσει 

εµπορευµατοκιβώτια (containers) καθώς και πλαστικούς κάδους 240lit για την συλλογή µικρών 



  

ΑΗΗΕ, στα σηµεία συλλογής εντός του ∆ήµου που θα καθοριστούν κατόπιν συµφωνίας µε το 

∆ήµο. 

2. Η Εταιρεία υποχρεούται να αποµακρύνει τα συλλεχθέντα ΑΗΗΕ από το δηµοτικό χώρο 

συγκέντρωσης αυτών. 

3. Η Εταιρεία υποχρεούται να µεταφέρει µε δικά της µεταφορικά µέσα και δαπάνες τα 

συλλεχθέντα ΑΗΗΕ προς τις µονάδες επεξεργασίας και ανακύκλωσης. 

4. Η Εταιρεία υποχρεούται να παρέχει στο ∆ήµο κάθε δυνατή συνδροµή για την κατάρτιση και 

εκπαίδευση του προσωπικού του σε θέµατα ασφάλειας και γνώση χειρισµού, συλλογής, 

µεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE. 

5. Η Εταιρεία αναλαµβάνει εξ ολοκλήρου την κάλυψη των δαπανών διαφήµισης, ενηµέρωσης 

και ευαισθητοποίησης των πολιτών σχετικά µε τα θέµατα ανακύκλωσης, το έργο του Συστήµατος 

και τον τρόπο λειτουργίας του. Ως εκ τούτου η Εταιρεία δικαιούται µε δικά της µέσα να ετοιµάσει 

διαφηµιστικά σποτ (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά) για την προώθηση των σκοπών του Συστήµατος. 

6. Η Εταιρεία παραµένει αποκλειστικά υπεύθυνη για την επεξεργασία, ανακύκλωση, 

αξιοποίηση και διάθεση των ΑΗΗΕ και των µεταχειρισµένων ανταλλακτικών αυτών. 

Άρθρο 6. 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

6.1 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται για ένα (1) έτος αρχοµένη από την  

ηµεροµηνία υπογραφής της.  

6.2 Η παρούσα σύµβαση θα ανανεώνεται αυτόµατα ανά έτος. Εκτός εάν ένα από τα µέρη 

γνωστοποιήσει εγγράφως στο άλλο καταγγελία της σύµβασης όχι αργότερα από ένα (1) µήνα πριν 

τη λήξη της διάρκειας ή τη λήξη κάθε ανανεωνόµενης περιόδου. 

Άρθρο 7. 

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

7.1. Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα ευθύνονται σε περίπτωση υπερηµερίας ή αδυναµίας 

εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών τους για λόγους ανωτέρας βίας, όπως είναι 

ενδεικτικά οι γενικευµένες και καθολικές απεργίες, οι θεοµηνίες, φυσικές καταστροφές, πόλεµος, 

επιβολή στρατιωτικού νόµου, υπό την προϋπόθεση, ότι το µέρος που επιθυµεί να κάνει χρήση της 

ρήτρας αυτής, οφείλει να ειδοποιεί το άλλο µέρος για την επέλευση του γεγονότος. 

7.2. Το µέρος που επικαλείται το γεγονός της ανωτέρας βίας θα καταβάλλει κάθε δυνατή 

προσπάθεια προκειµένου να αποτρέψει τις δυσµενείς επιπτώσεις του γεγονότος αυτού, και 

αµέσως µετά την παρέλευσή του θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του σύµφωνα µε την παρούσα, 

εφόσον η σύµβαση δεν έχει καταγγελθεί από το άλλο µέρος σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 

επόµενη παράγραφο. 

7.3. Εάν το γεγονός ανωτέρας βίας διαρκεί περισσότερο από ένα (1) µήνα από την ηµεροµηνία 

που το µέρος, το οποίο επικαλείται αυτό το γεγονός, θα έπρεπε να είχε ολοκληρώσει τις 

υποχρεώσεις του, το άλλο µέρος µπορεί να καταγγείλει τη σύµβαση µε έγγραφη ειδοποίηση προς 

το άλλο µέρος. 



  

Άρθρο 8. 

ΠΟΙΝΙΚΗ ΡΗΤΡΑ 

8.1 Στην περίπτωση η εταιρεία διαπιστώσει ότι κατά παράβαση της παρ. 4.3 του άρθρου 4 της 

παρούσης έχουν προκληθεί φθορές στα containers ή και στους µικρούς πλαστικούς 

κάδους των 240 lit, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να αξιώσει αποζηµίωση για τον 

παρασχεθέντα κάδο στον οποίο έχει προκληθεί φθορά. 

 

Άρθρο 9. 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

9.1 Καθένα από τα µέρη έχει δικαίωµα να καταγγείλει την παρούσα σύµβαση µόνο για 

σπουδαίο λόγο, κοινοποιώντας προς το άλλο µέρος έγγραφη ειδοποίηση τουλάχιστον δεκαπέντε 

(15) ηµέρες πριν την ηµεροµηνία από την οποία επιθυµεί να επέρχονται τα αποτελέσµατα της 

καταγγελίας. Ως σπουδαίος λόγος θεωρείται η παράβαση οποιουδήποτε όρου της παρούσας 

σύµβασης. Στην περίπτωση αυτή το µέρος που καταγγέλλει τη σύµβαση έχει επιπλέον δικαίωµα 

να ζητήσει από το άλλο µέρος την καταβολή αποζηµίωσης για την αποκατάσταση κάθε θετικής και 

αποθετικής ζηµίας που θα έχει υποστεί εξαιτίας της παράβασης των όρων της παρούσας. 

9.2  Σε περίπτωση µη τήρησης της ελάχιστης δέσµευσης από το ∆ήµο ως προς τα συλλεχθέντα 

ΑΗΗΕ σύµφωνα µε το άρθρο 4.1 της παρούσας εντός του χρονικού διαστήµατος του ενός έτους, 

το Σύστηµα διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει τη λύση της συνεργασίας και να προβεί σε ενηµέρωση 

των αρµοδίων αρχών. 

Άρθρο 10. 

ΜΗ  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

      Συµφωνείται ρητά µε το παρόν, ότι η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωµα εντός της περιφερείας του 

∆ήµου να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, µεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE σε 

οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου  10 του Π.∆. 117/2004 (ΦΕΚ 

82Α/5-3-2004) υπό τη σύµφωνη γνώµη του ∆ήµου. 

Άρθρο 11.  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ   -  ΙΣΧΥΣ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

11.1 Οι όροι της παρούσας σύµβασης δύναται να τροποποιηθούν µόνο κατόπιν έγγραφης 

συµφωνίας των µερών αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού µέσου και αυτού ακόµη 

του όρκου. 

11.2 Σε περίπτωση που κάποιος όρος κηρυχθεί άκυρος ή για οποιονδήποτε λόγο ανίσχυρος, 

αυτό κατά κανόνα δεν θα επηρεάσει τη σύµβαση η οποία παραµένει ισχυρή, εκτός εάν η µη 

εφαρµογή του όρου αυτού καθιστά αδύνατη την εφαρµογή της και συνιστά λόγο καταγγελίας υπέρ 

οποιουδήποτε από τα συµβαλλόµενα µέρη. 

Άρθρο 12.  

∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ – ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ 

      Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών κατά την εκτέλεση της 

παρούσας σύµβασης, αποκλειστικά αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της Αθήνας και εφαρµοστέο 



  

δίκαιο το Ελληνικό εάν φυσικά δεν έρχεται σε αντίθεση µε την κατισχύουσα νοµοθεσία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

      Σε πίστωση των ανωτέρω το παρόν συµφωνητικό αφού ανεγνώσθη από τα συµβαλλόµενα 

µέρη,  υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε µέρος έλαβε από δύο.  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

Για το ∆ήµο ∆ράµας                                                     Για την Εταιρεία 

              Ο ∆ήµαρχος                                                       Οι ∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι 

 

                      Χαρακίδης Κυριάκος                     Ιντζελέρ Μάριος        ∆ούβαρης Σωκράτης 

 

                                                                                                        



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A 

 
Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 
 
Ι.  ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΗΗΕ 
 

Οι γενικές αρχές που διέπουν το σύστηµα (οι οποίες δεν εξαρτώνται από τον 
µηχανολογικό εξοπλισµό που θα χρησιµοποιηθεί ανά περίπτωση) είναι οι εξής: 
 

• Τα ψυγεία και οι ψυκτικοί µηχανισµοί πρέπει να µεταφέρονται και να 
φορτώνονται από τα αρχικά σηµεία συλλογής στα κέντρα προσωρινής αποθήκευσης 
µε τέτοιο τρόπο,  ώστε να µην καταπονούνται. Οποιαδήποτε µηχανική καταπόνηση 
(πχ συµπίεση/κόψιµο) µπορεί να έχει ως συνέπεια την έκλυση των ODS (Ozone 
Depleting Substances) στην ατµόσφαιρα. Πρέπει να προσέχουµε ειδικότερα τα εξής 
σηµεία 

1. Οι συσκευές να µην συµπιέζονται περιµετρικά και ειδικότερα στα σηµεία 
που υπάρχει το ψυκτικό υγρό 

2. Να µην γίνονται τοµές και κοψίµατα στα σηµεία όπου βρίσκεται 
τοποθετηµένος αφρός µονώσεως. 

3. Να µην υπάρχει διαρροή λαδιού από τα compressors των συσκευών. 
4. Κατά το στάδιο της φόρτωσης και της εκφόρτωσης οι συσκευές δεν πρέπει 

να χτυπήσουν ή να πέσουν κάτω (στο δάπεδο της καρότσας ή στο έδαφος 
από ύψος). Επίσης δεν πρέπει να γλιστρήσουν ή να πέσουν κατά την φάση 
της µεταφοράς.  

5. Οι συσκευές πρέπει να µεταφέρονται σε όρθια θέση. Απαγορεύεται να 
µεταφέρονται σε οποιαδήποτε άλλη θέση (πχ µε την πλάτη ή ανάποδα), 
λόγω του κίνδυνου διαρροής υγρών. 

6. Κατά την µεταφορά, το µέσο ενεργό ύψος απόθεσης συσκευών να µην 
ξεπερνάει τα 2,2µ. Αυτό για να µην έχουµε κίνδυνο ανατροπής του ψυγείου 
κατά την µεταφορά 

7. Στην περίπτωση που αποθηκευτούν στο φορτηγό 2 συσκευές (η µια πάνω 
στην άλλη) αυτό να γίνει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος 
ανατροπής των υπερκείµενων συσκευών κατά τη µεταφορά. 

 

• Οι οθόνες και οι τηλεοράσεις πρέπει να φορτώνονται προσεκτικά µε τέτοιο 
τρόπο, ώστε να µην σπάσει το έµπροσθεν τµήµα του καθοδικού σωλήνα. Στην 
περίπτωση που σπάσει το τζάµι, τότε δεν είναι δυνατή η ανακύκλωση του καθοδικού 
σωλήνα που περιέχεται στις οθόνες Η/Υ και τις τηλεοράσεις. Το ίδιο ισχύει και για τα 
κινητά τηλέφωνα, όπου εκεί πρέπει να γίνει µέριµνα για την µη καταστροφή της 
οθόνης υγρών κρυστάλλων που περιέχεται σε αυτά. 
Ενδείκνυνται τα καλάθια συλλογής-µεταφοράς (pallet boxes) για την µεταφορά και 
προσωρινή αποθήκευση των ειδών αυτών χωρίς να υπάρχει ο κίνδυνος 
καταστροφής τους  

• Οι λαµπτήρες εκκένωσης αερίων (δηλαδή οι λαµπτήρες φθορισµού , ατµών 
νατρίου υψηλής ή χαµηλής πίεσης, ατµών υδραργύρου υψηλής πίεσης καθώς και 
αερίων µε προσµίξεις αλογονιδίων µετάλλων, που χρησιµοποιούνται για τον 
οδοφωτισµό και το φωτισµό των αθλητικών χώρων) δεν πρέπει να φορτώνονται 
«χύµα», διότι είναι πολύ εύκολη η καταστροφή τους κατά την µεταφορά λόγω της 
ιδιαίτερης ευαισθησίας που παρουσιάζουν σε οποιαδήποτε µηχανική καταπόνηση. 
Πρέπει να σηµειωθεί πως εάν ο λαµπτήρας σπάσει, τότε είναι αδύνατη η 
ανακύκλωσή του, οπότε και πρέπει να οδηγηθεί προς καταστροφή. 
 Για την κατάλληλη µεταφορά τους ενδείκνυνται εν γένει τα εξής συστήµατα: 
 



  

• Ειδικό χαρτοκιβώτιο  

• µεταλλικό κουτί (pallet box)  

• Ξύλινο κουτί (pallet box)  

• Κιβώτιο φτιαγµένο από λαµαρίνα  

• Βαρέλια ειδικά διαµορφωµένα για µεταφορά λαµπτήρων από σκληρό πλαστικό 
(lamp barrels) 

• Σε περίπτωση που τέτοια διάταξη δεν είναι διαθέσιµη, πρέπει να γίνει ειδική 
µέριµνα για να µην σπάσουν (πχ να αποθηκεύονται χωριστά σε κάποιο σηµείο 
του αυτοκινήτου χωρίς να έρχονται σε επαφή µε άλλα αντικείµενα). 

 
Το Σύστηµα κατά περίπτωση θα υποδεικνύει στο ∆ήµο το κατάλληλο µέσο 
µεταφοράς. 
Κατά την αποθήκευση – µεταφορά λαµπτήρων, αυτά που πρέπει να γίνονται είναι τα 
εξής 
 

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ 

Να αδειάζουµε τα µέσα αποθήκευσης 
(παλετοκιβώτια, drums κλπ) πριν τα γεµίσουµε 
µε λαµπτήρες 

Να αφήνουµε να βραχούνε τα κιβώτια ή να  τα 
αποθηκεύουµε  κοντά σε σηµεία πτώσεως 
υλικών 

Να αποθηκεύουµε-συσκευάζουµε τους 
λαµπτήρες χωρίς διαχωριστές και άλλα 
στοιχεία από την προηγούµενη συσκευασία 

Να υπερφορτώνουµε τις παλέτες µε συνέπεια 
την πιθανότητα σπασίµατος των κιβωτίων στο 
κάτω µέρος 

Να γεµίζουµε και να κλείνουµε τα κενά που 
προκύπτουν µε καθαρό χαρτί ή άλλο µαλακό 
υλικό 

 

Να ασφαλίζονται τα µέσα µεταφοράς µε 
περιτύλιξή τους στην παλέτα µεταφοράς 

Να δένουµε µαζί τις λάµπες µεταξύ τους 

Να αναγράφεται στο κιβώτιο η πινακίδα  
Είδος : Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού 
Κατηγορία: Λαµπτήρες 
Σκοπός διακίνησης: Ανακύκλωση 
 

Το µέγιστο ύψος αποθήκευσης δεν πρέπει να 
ξεπερνά τις 66’ (1,65µ) 

Να αποθηκεύονται σε ξηρό µέρος. 
Απαγορεύεται να αποθηκεύονται στο ύπαιθρο. 

 

• Οι υπόλοιπες συσκευές µπορούν να µεταφέρονται µαζί, εκτός εάν υπάρχει 
συγκεκριµένη κατηγοριοποίηση από το Σύστηµα. Βέβαια και στην περίπτωση αυτή 
πρέπει να προσέχουµε για τυχόν διαρροές υγρών από αυτές.  
 
Ενδεικτικά αναφέρεται µηχανολογικός εξοπλισµός που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για 
να καλύψει τις ανάγκες συλλογής – µεταφοράς: 

• Ανοικτοί κάδοι 

• Κλειστοί κάδοι 

• Containers (συρόµενου κάδου-τύπου hagen ή ανοιγόµενα στο πλάι) 

• Μικρά φορτηγά 

• Τριαξονικά φορτηγά 

• Επικαθήµενα 

• Φορτηγά γερανοφόρου τύπου 
 
Τα φορτηγά πρέπει να έχουν πόρτα (στο πίσω ή στο πλάι του φορτηγού)  ή 
υδραυλική ράµπα για να µπορούν είτε να φορτώνονται χειρωνακτικώς µε ασφάλεια 
οι ογκώδεις συσκευές είτε να δέχονται ένα clark (όπου αυτό απαιτείται). 
 



  

 
 

 

3. Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας 

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµ. 5/2012 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο �ρόεδρος             Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  
           ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


