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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση συνεργασίας συνάπτεται σήμερα την ________________, μεταξύ των 
παρακάτω συμβαλλόμενων μερών: 

1) Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε.» που 

εδρεύει στον Ασπρόπυργο Αττικής (Λεωφ. Δημοκρατίας 67) και εκπροσωπείται νόμιμα για 

την υπογραφή της παρούσας από τον κ. ___________, στο εξής καλούμενης   Σύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης - «Σ.Ε.Δ.». 

 

2) Αφετέρου της εταιρείας 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 

_______________, στο εξής καλούμενης «Συλλέκτης»,   

 

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 / 2004 

έγκριση (ΦΕΚ 905Β/17.06.04) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2939/06.08.2001 

«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 

εξής αναφερόμενα στο παρόν και «Α.Λ.Ε..»), και της ΚΥΑ 13588/725 (ΦΕΚ 383Β /28.3.2006 

«Μέτρα, όροι και προϋποθέσεις για τη Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων».  

 

II. Ο αφετέρου συμβαλλόμενος  «Συλλέκτης»  δηλώνει  ότι είναι κάτοχος Α.Λ.Ε., 

ασχολούμενη επαγγελματικά με την συλλογή και μεταφορά των ΑΛΕ  και ότι επιθυμεί την 

συνεργασία με το  Σ.Ε.Δ. στα πλαίσια  ΠΔ 82/2004. Για τον σκοπό αυτό δηλώνει και 

εγγυάται ότι  πληροί τα κατωτέρω αναφερόμενα: 

 

1. Διαθέτει σχετική άδεια συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, σε  ισχύ την οποία προσκομίζει στο ΣΕΔ κατά την υπογραφή της παρούσας 

σύμβασης. 

2. Τηρεί πιστά όλους τους όρους που προβλέπονται και αναφέρονται στην                

χορηγηθείσα από την αδειοδοτούσα αρχή άδεια συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ. 



   

 2 

3. Τα oχήματα μεταφοράς και ειδικότερα τα Φ.Ι.Χ. οχήματα, διαθέτουν την κατάλληλη 

άδεια κυκλοφορίας  για την μεταφορά των ΑΛΕ. 

4. Θα κάνει χρήση του Εντύπου Αναγνώρισης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και 

τις οδηγίες του ΕΟΑΝ . 

5. Διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ για κάλυψη ζημιών προς τρίτους και την 

επαναφορά του περιβάλλοντος στην πρότερη κατάσταση. 

 

Τα υπ αριθμόν 1, 3 και 5 στοιχεία προσκομίσθηκαν από τον συλλέκτη στα πλαίσια της 

υπογραφής της παρούσας σύμβασης. 

 

III. Κατόπιν των δηλώσεών τους αυτών τα συμβαλλόμενα μέρη στα πλαίσια του 

προαναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου συνάπτουν μεταξύ τους την παρούσα σύμβαση 

συνεργασίας υπό τους εξής ειδικότερους όρους και συμφωνίες : 

 
Άρθρο 1 – Αντικείμενο της Σύμβασης 

 
1.1 Ο Συλλέκτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να  προμηθεύει  με τα Α.Λ.Ε. που θα συλλέγει 

αδειοδοτημένο και συνεργαζόμενο με το ΣΕΔ Αναγεννητή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην άδεια συλλογής – μεταφοράς. 

1.2 Ο Συλλέκτης  υποχρεούται να προσκομίζει  τα συλλεγόμενα ΑΛΕ, πριν την παράδοση σε 

εγκαταστάσεις αναγέννησης,  σε Κέντρα Συλλογής, τα οποία το Σ.Ε.Δ.  ήδη λειτουργεί  και τα 

οποία αναγράφονται στο επισυναπτόμενο, στην παρούσα, Παράρτημα ή θα λειτουργήσουν  

στο μέλλον υπό την εποπτεία του Σ.Ε.Δ., («Κέντρα Συλλογής») με σκοπό τον  απαραίτητο 

προσδιορισμό ποσοτικό και ποιοτικό  από το ΣΕΔ, θα μπορεί δε ο Συλλέκτης να τα αποθηκεύει 

προσωρινά στα Κέντρα Συλλογής κατόπιν συμφωνίας του με το Σ.Ε.Δ ή άλλο φορέα του 

Κέντρου Συλλογής  που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Σ.Ε.Δ.. 

 

Άρθρο 2 – Υποχρεώσεις Συλλέκτη 

 

2.1 Ο Συλλέκτης υποχρεούται  να τηρεί μητρώο σύμφωνα με το κεφάλαιο 1 πρρ.1.4 

καθώς και το κεφάλαιο 12 πίνακας  2 της ΚΥΑ 24944/1159/06. 

2.2 Ο Συλλέκτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την συμμόρφωση με τους όρους της 

αδειοδότησης του, την ασφαλιστική κάλυψη της δραστηριότητας του καθώς και την 

προβλεπόμενη από την νομοθεσία διακίνηση των ΑΛΕ, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο 

προοίμιο της παρούσας. 
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2.3 Ο Συλλέκτης κατά την συλλογή και συγκέντρωση των Α.Λ.Ε. θα ενεργεί αποκλειστικά και μόνο 

στο όνομά του, αυτός και μόνο ευθυνόμενος έναντι των τρίτων αλλά και των κατά περίπτωση 

αρμοδίων αρχών για τις πράξεις ή παραλείψεις του.  

2.4 Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας τα συλλεγόμενα ΑΛΕ θα 

πρέπει να συνοδεύονται από Δελτίο Αποστολής εκδιδόμενο από τον παραγωγό ΑΛΕ (Σημείο 

Συλλογής ΑΛΕ).  

2.5 Ο Συλλέκτης υποχρεούται να εφοδιάσει τον παραγωγό ΑΛΕ (Σημείο Συλλογής) με Έντυπο 

Αναγνώρισης, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία (ΠΔ82/2004, 

ΚΥΑ13588/725/2006). 

2.6 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κακή ή λανθασμένη διαχείριση των ΑΛΕ από παραγωγό 

αποβλήτων λόγω άγνοιας ή οποιουδήποτε άλλου λόγου, τότε το γεγονός αυτό θα πρέπει να 

αναφέρεται από τον Συλλέκτη στο Σ.Ε.Δ. το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 

2.7 Περαιτέρω ο Συλλέκτης  αναλαμβάνει να τηρεί και κάθε άλλο βιβλίο και στοιχείο που 

απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία. 

 
Άρθρο 3 – Λύση σύμβασης 

 
3.1 Όλοι οι όροι και οι εγγυοδοτικές δηλώσεις της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ως ουσιώδεις 

και κάθε  συμβαλλόμενο μέρος  δικαιούται να την  καταγγείλει  σε περίπτωση υπαίτιας  

παράβασης οιουδήποτε όρου της υπό του άλλου συμβαλλομένου εφόσον παρέλθει άπρακτη 

η προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών που πρέπει προηγουμένως να  τάξει στο 

Μέρος – παραβάτη για επανόρθωση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, το 

αντισυμβαλλόμενο μέρος. 

3.2 Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο λόγο λύσης/καταγγελίας της παρούσας σύμβασης κατά 

τα κατωτέρω  προβλεπόμενα, το Σ.Ε.Δ.  δύναται να λύσει μονομερώς, άμεσα και αζημίως για 

αυτό την παρούσα σύμβαση χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας (δικαστικής ή 

εξώδικης) στην περίπτωση που ο Συλλέκτης τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση ή 

κηρυχθεί σε πτώχευση.  
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Άρθρο 4 – Διάρκεια 

 
4.1 Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται ,  αρχόμενη 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.  

4.2 Η παρούσα σύμβαση ευρίσκεται σε ισχύ για όσο διάστημα θα είναι σε ισχύ η προβλεπόμενη 

από το ΠΔ 82/04 άδεια συλλογής και μεταφοράς ΑΛΕ του συμβαλλόμενου «Συλλέκτη», σε 

περίπτωση δε που η  άδεια αυτή (Περιφερειακή ή Πανελλήνια) λήξει ή ανακληθεί ή παύσει να 

ισχύει οριστικά ή/και προσωρινά για οποιονδήποτε λόγο, τότε  το Σ.Ε.Δ. θα δύναται να 

καταγγείλει αζήμια για αυτό  και χωρίς τήρηση οιασδήποτε προθεσμίας την παρούσα 

σύμβαση. 

Άρθρο 5 – Λοιπές Διατάξεις 

5.1 Κάθε τροποποίηση των όρων του παρόντος θα αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον 

εγγράφως αποκλειομένου παντός άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμα του 

όρκου. 

5.2 Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά εκ της παρούσης συμβάσεως αρμόδια θα είναι 

τα δικαστήρια Αθηνών συμπεριλαμβανομένης τυχόν διαδικασίας ασφαλιστικών μέτρων. 

 

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίτυπα ο κάθε δε συμβαλλόμενος έλαβε από 

ένα και το τρίτο θα υποβληθεί με μέριμνα της ΕΝΔΙΑΛΕ Α.Ε. στον Ε.Ο.Α.Ν.  ή άλλη αρμόδια 

δημόσια αρχή  η οποία εποπτεύει την ορθή τήρηση αυτής. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το Σ.Ε.Δ.  Ο Συλλέκτης 

 

 

 

 

________________ 

  

 

 

 

________________________ 
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Παράρτημα  

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Α.Λ.Ε. 

 

Στον παρόντα κατάλογο αναφέρονται τα Κέντρα Συλλογής που το Σ.Ε.Δ. της ΕΛΤΕΠΕ  
λειτουργεί σήμερα. 
Στην περίπτωση που λειτουργήσει νέο Κέντρο Συλλογής, στο μέλλον, αυτό θα συμπεριληφθεί 

στον κατάλογο με επιστολή του Σ.Ε.Δ. προς τον Συλλέκτη. 

 

α/α Κέντρο Συλλογής Διεύθυνση Τηλέφωνο Φαξ 

1 Ασπρόπυργος Αττικής 
Λεωφ. Μεγαρίδος 170  

Θέση Μαύρη Ώρα 
210 – 8093812 210 – 8093459 

2 Θεσσαλονίκης 
Όπισθεν Υποσταθμού ΔΕΗ 

Ωραιοκάστρου 
2310 – 723751 2310 – 723752 

3 
Βόλος  

Μαγνησίας 
Β’ Βιομ. Περιοχή Βόλου 24250 – 24285  24250 – 24285 

4 Καβάλας 
Περιοχή Αμυγδαλεώνας 

Καβάλας 
2510 – 392498  2510 – 392498 

5 Πάτρα Αχαϊας 
Θέση Μπέκι, Κοινότητα 

Αχαϊκού Δήμος Ωλενίας 
26930 – 71330 26930 – 71930 

6 Ηράκλειο Κρήτης 
Οδός ΔΕΛΤΑ Βιομ. Περιοχή 

Ηρακλείου. 
2810 – 380290 2810 – 380290 

7 Κοζάνη  
ΔΙΑΔΥΜΑ.  

6 Χιλ. Κοζάνης Πτολεμαϊδας. 
24610 – 45530 24610 – 45533 

8 
Αλεξανδρούπολη 

Έβρου 
Αμφιτρίτη Αλεξανδρούπολης 25510-31812 2510 - 392498 

 

 

 


