ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Α.Λ.Ε.
Η παρούσα Σύμβαση Αξιοποίησης Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων (Α.Λ.Ε.) συνάπτεται σήμερα την
______________________, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλόμενων μερών:
1)

Της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ
ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.» που εδρεύει
στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. Δημοκρατίας 67) και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας από τον κ. _____________, στο εξής καλούμενης «Σ.Ε.Δ.».

2)

Της εταιρείας με την επωνυμία με την επωνυμία «___________» που εδρεύει
στον/στην __________ και επί της __________, ΤΚ._____, με ΑΦΜ _________ ΔOY
_______ και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσης από τον/την κ./κα.
_____________, στο εξής καλούμενης «Αναγεννητής»
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

I.

Η αφενός συμβαλλόμενη εταιρεία «Σ.Ε.Δ.» δηλώνει ότι έχει οργανώσει και λειτουργεί
Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Σ.Ε.Δ.)

Αποβλήτων Λιπαντικών

Ελαίων(Α.Λ.Ε.) έχουσα λάβει την προς τούτο απαιτούμενη, αριθ. Οικ 105135/10.6.2004,
έγκριση (ΦΕΚ 905Β/17.06.04) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939 (ΦΕΚ
179Α/06.08.2001) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων
προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και
Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.), του Π.Δ. 82 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004) «Καθορισμός μέτρων
και όρων για την διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων (Β΄40) - Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων»

(στο

Β

εξής αναφερόμενα στο παρόν και «Α.Λ.Ε..») και της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383 /28.3.2006
«Μέτρα, όροι και προϋποθέσεις για τη Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων». Ως εκ
τούτου η λειτουργία της ως Σ.Σ.Ε.Δ. πρέπει να αποβλέπει μεταξύ άλλων στην επεξεργασία
των συλλεγομένων αποβλήτων λιπαντικών ελαίων με αναγέννηση σύμφωνα το Π.Δ.
82/2004.
ΙΙ. Η αφετέρου συμβαλλόμενη εταιρεία «Αναγεννητής» δηλώνει ότι έχει και λειτουργεί
εγκατάσταση αναγέννησης ΑΛΕ, διαθέτουσα προς τούτο την προβλεπόμενη από την
κείμενη νομοθεσία αδειοδότηση σε ισχύ για την αναγέννηση ΑΛΕ σύμφωνα με τη διάταξη
του άρθρου 5 παρ. Β 2.2 του Π.Δ. 82/2004, καθώς επίσης και πιστοποίηση κατά ISO
14001:2004 ή EMAS σύμφωνα με την απόφαση της 51ης/23.1.2014, συνεδρίασης του
ΕΟΑΝ. Την ΑΕΠΟ, την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και την πιστοποίηση κατά ISO
14001:2004 ή EMAS, ο Αναγεννητής

προσκόμισε στο ΣΕΔ κατά την υπογραφή του

παρούσας σύμβασης.
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Ο Αναγεννητής δηλώνει και εγγυάται ότι:
i.

Θα τηρεί πιστά όλους τους όρους που προβλέπονται και αναφέρονται στις χορηγηθείσες
από τις αρμόδιες αδειοδοτούσες αρχές,

ii.

Θα υποβάλει τα ΑΛΕ μετά τη συλλογή τους σε επεξεργασία με αναγέννηση με στόχο:
 τον περιορισμό στο ελάχιστο των κινδύνων σχετικά με την ποσότητα των καταλοίπων της
αναγέννησης που έχουν

επικίνδυνες ιδιότητες και την υποχρέωση διάθεσης των

καταλοίπων αυτών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη
διαχείριση των επικινδύνων αποβλήτων ώστε να αποφεύγονται δυσμενείς επιπτώσεις στο
περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
 την υποχρέωση ώστε, τα έλαια που προκύπτουν από την αναγέννηση να μην περιέχουν
πολυχλωροδιφαινύλια / πολυχλωροτριφαινύλια (PCB / PCT) σε ποσοστό μεγαλύτερο από
50 ppm.
 τη χρησιμοποίηση μεθόδων για την αναγέννηση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων που
περιέχουν PCB / PCT σε μεγαλύτερο από το προαναφερόμενο ποσοστό , που αποσκοπούν
είτε στην καταστροφή των PCB ή PCT, είτε στη μείωσή τους.
Ο Αναγεννητής δήλωσε ότι ασχολείται επαγγελματικά με την αναγέννηση ΑΛΕ και
επιθυμεί την συνεργασία με την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. σύμφωνα με τους κατωτέρω όρους.
III. Κατόπιν των δηλώσεών τους αυτών τα συμβαλλόμενα μέρη στα πλαίσια του
προαναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα σύμβαση
αξιοποίησης ΑΛΕ υπό τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες :
Άρθρο 1 – Αντικείμενο της Σύμβασης
1.1

Σύμφωνα με το Π.Δ. 82/2004 περί μέτρων και όρων για την εναλλακτική διαχείριση

των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων, ο Εθνικός στόχος που καλείται να επιτευχθεί από το ΣΕΔ
είναι ότι από τα συλλέξιμα απόβλητα λιπαντικών ελαίων πρέπει να συλλέγεται τουλάχιστον
το 70% κατά βάρος και εξ αυτών να αναγεννάται τουλάχιστον το 80% κατά βάρος.
1.2

Το ΣΕΔ έχει θέσει ως στόχο την κατά προτεραιότητα επεξεργασία όλων των

συλλεγομένων ποσοτήτων ΑΛΕ με αναγέννηση, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 του ΠΔ 82/04
και για το λόγο αυτό αναλαμβάνει την προώθηση ποσοτήτων Α.Λ.Ε. στον Αναγεννητή.
1.3

Ο Αναγεννητής είναι υποχρεωμένος να αξιοποιήσει σύμφωνα με τον Ν.2939/2001, το

Π.Δ82/2004 και την λοιπή σχετική νομοθεσία τις ποσότητες ΑΛΕ που θα προμηθεύεται απ’
ευθείας από τους συνεργαζόμενους με το ΣΕΔ Συλλέκτες Α.Λ.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις και
τους περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας, τις οποίες ο Αναγεννητής δηλώνει ότι γνωρίζει
και πληροί.
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Άρθρο 2 – Διαδικασίες και Δικαίωμα Λήψης Στοιχείων
2.1

Ο Αναγεννητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί τα προβλεπόμενα από τους

εκάστοτε νόμους και διατάξεις στοιχεία, σχετικά με την αποθήκευση επεξεργασία των ΑΛΕ
που διαχειρίζεται και αξιοποιεί και τη διάθεση των υπολειμμάτων, παράλληλα δε να
κοινοποιεί τα αναγκαία στοιχεία αυτά στις προβλεπόμενες από τους άνω νόμους και
διατάξεις δημόσιες αρχές, και επιπλέον να ενημερώνει το ΣΕΔ για τα ΑΛΕ που επεξεργάσθηκε
και προέρχονται από την εγχώρια αγορά όπως και για τις ποσότητες βασικών ελαίων που
προέκυψαν από αυτά το αργότερο έως

το τέλος του 1ου μήνα του αμέσως επόμενου

ημερολογιακού έτους.
2.2

Ο Αναγεννητής υποχρεούται να συμπληρώνει τα έντυπα αναγνώρισης σύμφωνα με τα

προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία (ΠΔ 82 Α), τα οποία έντυπα υποχρεούται να
υποβάλλει στην ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβή των ΑΛΕ.
Ρητά συμφωνείται ότι όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν τον Αναγεννητή και οποιαδήποτε
άλλη σχετική με την παρούσα σύμβαση πληροφορία θεωρούνται απολύτως απόρρητα και
δεν αποκαλύπτονται προς τρίτους χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Αναγεννητή. Κατ΄
εξαίρεση το ΣΕΔ θα μπορεί χωρίς την προηγούμενη συναίνεση του Αναγεννητή

να

γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές τα αναγκαία στοιχεία και πληροφορίες που απαιτούνται
εκάστοτε από την οικεία νομοθεσία ή που είναι απαραίτητα κατά περίπτωση για την
προστασία ή την θεραπεία του δημοσίου συμφέροντος.
2.3

Ρητά επίσης συμφωνείται ότι όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν το ΣΕΔ και τη

λειτουργία του, τον προγραμματισμός δράσης του και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση στα
πλαίσια της παρούσας σύμβασης και της εφαρμογής του ΣΕΔ θεωρούνται απολύτως
απόρρητα και δεν αποκαλύπτονται προς τρίτους.
Άρθρο 3 – Καταγγελία / Λύση της Σύμβασης
3.1

Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως και για τα δύο

Μέρη εάν για οποιονδήποτε λόγο το ΣΕΔ απολέσει οριστικά την έγκρισή του ως ΣΣΕΔ ή ο
Αναγεννητής απολέσει για οποιονδήποτε λόγο οριστικά ή προσωρινά τις προαναφερόμενες
αδειοδοτήσεις και εγκρίσεις.
3.2

Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο λόγο λύσης/καταγγελίας της παρούσας

σύμβασης κατά τα προβλεπόμενα παρακάτω, αυτή θα λύεται αυτοδικαίως αμέσως και
αζημίως για τα Μέρη στην περίπτωση που ο Αναγεννητής τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση
ή εκκαθάριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση.
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3.3

Με την επιφύλαξη του όρου 3.1 της παρούσας, σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ

των Μερών διαπιστώσει υπαίτια παράβαση ουσιώδους όρου ή/και εγγυητικής δήλωσης της
παρούσας σύμβασης από το έτερο Μέρος, ειδοποιεί εγγράφως το Μέρος – παραβάτη
τάσσοντας σε αυτό προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών για επανόρθωση της
αντισυμβατικής συμπεριφοράς του.
3.4

Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, το Μέρος που την έταξε

δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση αζημίως γι` αυτό και να ζητήσει από το
Μέρος – παραβάτη την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας του οφειλόμενης
στην παράβαση.
Άρθρο 4 – Ισχύς Σύμβασης
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την __-__-____ και λήγουσα την __-______, θα λύεται δε αυτοδικαίως με την ανανέωση της έγκρισης του Σ.Ε.Δ. εφόσον αυτή
περιέχει όρους ή εφόσον η αρμόδια αρχή (ΕΟΑΝ) επιβάλλει σε αυτό όρους, που θα
αντιτίθενται στους όρους της.
Άρθρο 5 – Γενικοί Όροι
5.1

Η παρούσα σύμβαση με το παράρτημά 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 και οι
εγγυοδοτικές δηλώσεις της παρούσας συμφωνούνται ως ουσιώδεις και επιδέχονται
τροποποίηση μόνο με νεώτερη έγγραφη συμφωνία των Μερών. Εάν κάποιος από τους
παρόντες όρους κριθεί άκυρος, δεν θα επηρεάζεται το κύρος των υπολοίπων όρων που
παραμένουν σε πλήρη ισχύ.
5.2

Ο Αναγεννητής δεν δικαιούται χωρίς προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του ΣΕΔ να

εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση σε τρίτο. Ομοίως το ΣΕΔ

δεν δικαιούται

χωρίς

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Αναγεννητή να εκχωρήσει την παρούσα σύμβαση σε
τρίτο.
5.3

Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κ.λ.π. μεταξύ του ΣΕΔ και του Αναγεννητή θα

γίνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή της
παρούσας Σύμβασης. Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται προς αλλήλους
εγγράφως.
5.4

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση

οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα σύμβαση είναι τα
Δικαστήρια της Αθήνας συμπεριλαμβανομένης
μέτρων.
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και της

διαδικασίας των ασφαλιστικών

5.5

Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση από

οποιοδήποτε από τα Μέρη δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή από την
ενάσκησή τους.
Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα για να λάβει κάθε μέρος από ένα (1)
πρωτότυπο ενώ ένα (1) πρωτότυπο θα κατατεθεί με μέριμνα της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. στον Ε.Ο.Α.Ν.
ή άλλη αρμόδια δημόσια αρχή η οποία εποπτεύει την ορθή τήρηση αυτής.

Για την
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ΑΕ

Για την
___________________

________________

____________________
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