ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα Σύμβαση Συνεργασίας συνάπτεται σήμερα την ……………………., μεταξύ των
παρακάτω συμβαλλομένων, στο εξής αποκαλουμένων στο παρόν «τα Μέρη» :
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, ΤΚ 193 00) ΑΦΜ 094527227, ΔΟΥ
ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από
……………………………………………….., στο εξής καλούμενη «ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.».

και
2)

Της εταιρείας με την επωνυμία ……………………………………….. και το διακριτικό τίτλο
………………………………………. που εδρεύει ………………………………………………………………………,
ΑΦΜ ……………………………, ΔΟΥ ………………………….., νομίμως

εκπροσωπούμενης από

…………………………………………………….., στο εξής καλούμενη ο «Διαχειριστής».
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :
I.

Δυνάμει του άρθρου 17 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.) και άλλες
διατάξεις», και του σχετικού ΠΔ 82 (ΦΕΚ 64Α/2-3-2004) περί «Μέτρων και όρων για την
εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων» (στο εξής αναφερόμενα
στο παρόν και «Α.Λ.Ε..»), οι παραγωγοί ή εισαγωγείς ορυκτελαίων καθώς και όσοι
διαθέτουν στην αγορά ορυκτέλαια προκειμένου να χρησιμοποιηθούν από τον τελικό
χρήστη ή καταναλωτή υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά συστήματα ή να
συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ορυκτελαίων
αυτών. Η συμμετοχή σε εγκεκριμένα συλλογικά συστήματα συνεπάγεται κατά την
παράγραφο Β εδάφιο β’ περίπτωση 2 του ως άνω άρθρου 6 την απαλλαγή των
διαχειριστών από την εκπλήρωση των βάσει του Προεδρικού Διατάγματος
υποχρεώσεών τους.

II.

Η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. έχει οργανώσει και λειτουργεί σύστημα συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης και προς τον σκοπό αυτόν έλαβε έγκριση βάσει της απόφασης του
Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ με αριθμό 105135/10-6-2004 που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ Νο
905/17-6-2004.
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Άρθρο 1 – Αντικείμενο της Σύμβασης
1.1 Ο Διαχειριστής συμμετέχει στο Σύστημα της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. για να εκπληρώσει τις
υποχρεώσεις του όπως αυτές ορίζονται στο Νόμο 2939/2001 και υποχρεούται να
καταβάλλει χρηματική εισφορά για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων αυτών εκ μέρους
της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. έναντι του Νόμου.
1.2 Η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. δεσμεύεται απέναντι στον Διαχειριστή για την εξ ολοκλήρου κάλυψη των
σχετικών με τον Νόμο 2939/2001 υποχρεώσεών του για ολόκληρη την περίοδο ισχύος
του Συστήματος και συμμετοχής του Διαχειριστή σε αυτό και εφόσον ο Διαχειριστής
ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του.
Άρθρο 2 – Γεωγραφική Περιοχή
Η παρούσα Σύμβαση ισχύει για όλη την έκταση της Ελληνικής Επικράτειας (στο εξής η
«Περιοχή»).
Άρθρο 3 – Πεδίο Εφαρμογής
Η παρούσα Σύμβαση αφορά την εναλλακτική διαχείριση Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων
δηλαδή συλλογή, προσωρινή αποθήκευση, μεταφορά και επεξεργασία των ΑΛΕ και σε
περίπτωση που δεν είναι εφικτή η επεξεργασία αυτή, την διάθεσή τους σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία. Ο Διαχειριστής αναθέτει με την παρούσα στην
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. την νόμιμη εναλλακτική διαχείριση των ΑΛΕ.
Άρθρο 4 – Χρηματικές Εισφορές
4.1. Προκειμένου η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. να δύναται να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της κατά τα
προαναφερθέντα, ο Διαχειριστής πρέπει να καταβάλλει σε αυτήν χρηματική εισφορά
ίση με 20 €/ΜΤ, με βάση την ακριβή ποσότητα (σε κιλά) των λιπαντικών που έχει
δηλώσει, προς την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε., ότι διέθεσε προς κατανάλωση στην Ελληνική Αγορά. Η
ποσότητα των λιπαντικών που δηλώνεται αναφέρεται σαν σύνολο, χωρίς να γίνεται
ανάλυση κατά είδος ή τύπο λιπαντικών, αναφορά σε γεωγραφικές περιοχές ή πελάτες
στους οποίους έχουν διατεθεί, κλπ.
Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται απόρρητες και δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για
άλλον λόγο πέραν του καθορισμού της χρηματικής εισφοράς του Διαχειριστή και του
προσδιορισμού επίτευξης του στόχου, αναφορικά με την κάλυψη της υποχρέωσης του
Διαχειριστή απέναντι στον Ν.2939/2001 και το σχετικό Π.Δ. 82/2004.
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4.2. Η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα, προκειμένου να δύναται να ανταποκριθεί σε νέες
τυχόν νομικές, διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές ή/και οικολογικές συνθήκες στα
πλαίσια του Συστήματος και αποσκοπώντας στην εκπλήρωση των στόχων του
Συστήματος, να αναπροσαρμόζει την χρηματική εισφορά δύο φορές κατ’ έτος (31
Ιανουαρίου και 31 Ιουλίου), μετά από σχετική απόφασή της και κατόπιν έγκρισης της
ΕΠΕΔ ή άλλης αρμόδιας αρχής. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, ο Διαχειριστής θα
ενημερώνεται μέσω εγγράφου επιστολής για την πρόθεση της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. να
αναπροσαρμόσει την Εισφορά τουλάχιστον προ τριών (3) ημερολογιακών μηνών από
της ισχύος της νέας Αμοιβής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνήσει για το ύψος της νέας
Εισφοράς, συμφωνείται ότι ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αποχωρήσει από
την παρούσα Σύμβαση αζημίως δι’ αυτόν μετά διάστημα δύο (2) ημερολογιακών μηνών
από την ημερομηνία κατά την οποία θα ίσχυε η ζητηθείσα αυξημένη Εισφορά, ώστε να
έχει τον απαραίτητο χρόνο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την έναντι του
νόμου εκπλήρωση των σχετικά με την συλλογή των Αποβλήτων συσκευασιών & Α.Λ.Ε.
υποχρεώσεων του, χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. συνεχίζει να καλύπτει
τις ανάγκες του Διαχειριστή έναντι της μέχρι τότε συμφωνηθείσας Εισφοράς.
Άρθρο 5 – Ελεγκτικές Διαδικασίες και Δικαίωμα Λήψης Στοιχείων
5.1. Ο Διαχειριστής αναγνωρίζει ότι οι δημόσιες υπηρεσίες διατηρούν το δικαίωμα να
προβαίνουν μέσω των αρμοδίων οργάνων τους σε ελέγχους των λογιστικών ή άλλων
στοιχείων του Διαχειριστή για την διαπίστωση των πραγματικών υποχρεώσεων του
Διαχειριστή σχετικά με την συλλογή των Αποβλήτων συσκευασιών & Α.Λ.Ε. Για να
διευκολύνεται ο προαναφερθείς έλεγχος, ο Διαχειριστής υποχρεούται στην τήρηση
επιμελημένων και ενημερωμένων λογιστικών καταστάσεων σχετικά με τις ποσότητες
λιπαντικών που διέθεσε στην κατανάλωση εντός της Περιοχής.
5.2. Σε κάθε περίπτωση, παράλειψη ή αδυναμία του Διαχειριστή να προχωρήσει στην
εμπρόθεσμη εξόφληση των εισφορών του έχει ως αποτέλεσμα την αυτόματη
επιβάρυνση αυτών με τόκο υπερημερίας. Η υπερημερία του Διαχειριστή αρχίζει από
την δήλη ημέρα για την καταβολή των οφειλομένων εισφορών χωρίς να απαιτείται γι’
αυτό το σκοπό προηγούμενη όχληση της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε..
Άρθρο 6 – Υποχρεώσεις ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε.
6.1. Η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της παρούσας
Σύμβασης :
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6.1.1. Να διαθέτει, η ιδία ή μέσω τρίτων της επιλογής της, την απαιτούμενη υλικοτεχνική
υποδομή και τεχνογνωσία για την οργάνωση και τη λειτουργία του Συστήματος
σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του Νόμου.
6.1.2. Να είναι εφοδιασμένη, η ιδία ή μέσω τρίτων της επιλογής της, με το σύνολο των
νομίμων εγκρίσεων, αδειών και πιστοποιήσεων που απαιτούνται από το Νόμο για την
οργάνωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης των Α.Λ.Ε.
6.1.3. Να τηρεί όλες τις βάσει του Νόμου υποχρεώσεις της ιδίως σε ό,τι αφορά την υποβολή
στον ΕΟΑΝ ή άλλη αρμόδια αρχή της ετήσιας έκθεσης προγραμματισμού για το
επόμενο έτος και κατά τρόπο ώστε ο Διαχειριστής να καλύπτει τις υποχρεώσεις του
που απορρέουν από το άρθρο 12 του Ν. 2939/2001 και του άρθρου 4 του Π.Δ.
82/2004.
6.1.4. Εντός του μηνός Ιανουαρίου εκάστου ημερολογιακού έτους αποστέλλει στον
Διαχειριστή, εφόσον ζητηθεί από αυτόν, κατάλογο όλων των συμμετεχόντων στο
Σύστημα Διαχειριστών.
6.1.5. Ρητά συμφωνείται ότι όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν στον Διαχειριστή, ο
προγραμματισμός της δράσης του και οποιαδήποτε άλλη πληροφόρηση θα δίδεται
υπ’ αυτού στα πλαίσια της παρούσης και της εφαρμογής του Συστήματος,
θεωρούνται απολύτως απόρρητα και δεν αποκαλύπτονται προς τρίτους. Κατ΄
εξαίρεση η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. δικαιούται άνευ της προηγουμένης συναίνεσης του
Διαχειριστή να γνωστοποιεί στις αρμόδιες αρχές του ελληνικού Δημοσίου τα στοιχεία
και πληροφορίες που απαιτούνται εκάστοτε από την οικεία νομοθεσία. Επίσης κατ’
εξαίρεση και υπό τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997 «Για την
Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»,
επιτρέπεται η χρησιμοποίηση των στοιχείων αυτών για στατιστικούς λόγους προς
επιτέλεση του έργου του Συστήματος και μόνον αφού έχει ληφθεί έγγραφη
συναίνεση του Διαχειριστή.
6.1.6. Η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος του Διαχειριστή δεν θα χρησιμοποιείται καθ’
οιονδήποτε τρόπο από την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε..

Εξαίρεση αποτελεί ο κατάλογος που

περιγράφεται στο 6.1.4. της παρούσας καθώς και τυχόν έντυπα που αναφέρονται στο
Σύστημα και τους Διαχειριστές του. Σε αυτή την περίπτωση ο Διαχειριστής θα
ενημερώνεται εγκαίρως ώστε να συναινεί εγγράφως.
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6.2. Η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. δεν φέρει καμία ευθύνη αποζημίωσης έναντι του Διαχειριστή σε
περίπτωση που η προβλεπόμενη από τον Νόμο έγκριση λειτουργίας του Συστήματος
ανακληθεί, ή με άλλον τρόπο παύσει η ισχύς της προσωρινά ή οριστικά για λόγο που δεν
αφορά υπαιτιότητα της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε..
Άρθρο 7 – Υποχρεώσεις Διαχειριστή
7.1 Ο Διαχειριστής εντός ενός μηνός υποχρεούται να γνωστοποιεί στην ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. τις
συγκεντρωτικές ποσότητες που διέθεσε προς κατανάλωση στην Ελληνική αγορά το
αμέσως προηγούμενο εξάμηνο (δηλ, εντός του Ιουλίου για το πρώτο εξάμηνο και εντός
του Ιανουαρίου για το δεύτερο εξάμηνο του προηγουμένου έτους) και να καταβάλλει
εντός των επομένων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από της γνωστοποιήσεως
αυτής το αναλογούν εκάστοτε συνολικό αντίτιμο της σχετικής Εισφοράς. Ο
Διαχειριστής θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι κάθε τρίτος προς
τον οποίο διαθέτει ορυκτέλαια, παραγωγής του ή εισαγωγής του, θα αναρτήσει στους
χώρους της επαγγελματικής εγκατάστασής του Ένδειξη η οποία δηλώνει συμμετοχή
του τρίτου αυτού στο Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Α.Λ.Ε.
7.2 Περαιτέρω, ο Διαχειριστής στις κατ’ ιδίαν συναλλαγές του με τους τρίτους στους οποίους
διαθέτει ορυκτέλαια, θα καταβάλλει προσπάθεια ώστε να εξασφαλίζει με τους
κατάλληλους συμβατικούς όρους συνεργασίας της επιλογής του ότι, σύμφωνα με τις
εκάστοτε επιταγές της νομοθεσίας και τις νόμιμες υποχρεώσεις τους, οι τρίτοι αυτοί θα
συλλέγουν τα Α.Λ.Ε. τα οποία και θα πωλούν αποκλειστικά προς την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. ή/και
τα συνεργαζόμενα με αυτήν φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα ο Διαχειριστής
αναλαμβάνει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει ότι οι κατά άνω
τρίτοι, όσον αφορά τα σημεία συλλογής Α.Λ.Ε. τον χώρο τοποθέτησης αυτών, την
σήμανση με ειδικές πινακίδες κ.λ.π., θα συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα από την
οικεία νομοθεσία.
7.3 Ο Διαχειριστής υποχρεούται επιπροσθέτως και εφ΄ όσον του ζητηθεί εγγράφως από την
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. να χορηγήσει σ’ αυτήν και στα υποδειχθησόμενα υπ’ αυτής πρόσωπα (τα
ανήκοντα στο δίκτυό συνεργατών ή υπαλλήλων της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. όπως π.χ. συλλέκτες
Α.Λ.Ε.) έγγραφη εξουσιοδότηση με την οποία θα παρέχεται στα πρόσωπα αυτά το
δικαίωμα να συλλέγουν τα Α.Λ.Ε. από οιονδήποτε τρίτο προς τον οποίο ο Διαχειριστής
διαθέτει ορυκτέλαια.
7.4 Ο Διαχειριστής έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις για όλη τη διάρκεια της παρούσας
Σύμβασης :
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7.4 .1 Να τηρεί όλες τις βάσει του Νόμου υποχρεώσεις του, ιδίως δε να είναι νόμιμος κάτοχος
του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) που χορηγείται από τον
ΕΟΕΔΣΑΠ, ή άλλη αρμόδια αρχή.
7.4 .2 Να τηρεί όλες τις βάσει του Νόμου υποχρεώσεις του. Σε περίπτωση τροποποίησης της
Ελληνικής ή Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με τις Συσκευασίες και την εναλλακτική
διαχείριση των Α.Λ.Ε. κατισχύουν οι πρόσφατες ρυθμίσεις χωρίς να απαιτείται νέα
σύμβαση μεταξύ των δύο μερών.
7.4 .3 Ρητά συμφωνείται ότι όλα τα στοιχεία τα οποία αφορούν το Σύστημα και τη λειτουργία
του, ο προγραμματισμός δράσης της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. και οποιαδήποτε άλλη
πληροφόρηση στα πλαίσια της παρούσης και της εφαρμογής του Συστήματος,
θεωρούνται απολύτως απόρρητα και δεν αποκαλύπτονται προς τρίτους.
Άρθρο 8 – Διάρκεια
8.1. Η διάρκεια της παρούσας Σύμβασης ορίζεται σε 3 έτη, αρχομένη από την 1η Ιουλίου
2004, που είναι η πρώτη ημέρα του επομένου μήνα από τον μήνα εντός του οποίου η
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. έλαβε την έγκριση Νο 105135/10-6-2004 του Συστήματος από τον Υπουργό
ΠΕΧΩΔΕ.
8.2. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται
αυτομάτως για διαδοχικές ετήσιες περιόδους 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 το άλλο Μέρος ότι δεν επιθυμεί την
παράταση της παρούσας.
Άρθρο 9 – Καταγγελία / Λύση της Σύμβασης
9.1. Η Σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για την ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε., εάν η
ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. απολέσει οριστικά την έγκριση του Συστήματος συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο Άρθρο 6.2.
9.2. Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο λόγο λύσης/καταγγελίας της Σύμβασης κατά τα
προβλεπόμενα παρακάτω, η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. δύναται να λύσει μονομερώς και αζημίως για
αυτήν την παρούσα Σύμβαση χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε διαδικασίας (δικαστικής
ή εξώδικης) στην περίπτωση που ο Διαχειριστής τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή
εκκαθάριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση.
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9.3. 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) ημερολογιακών ημερών για
επανόρθωση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του. Μετά την άπρακτη πάροδο της
ανωτέρω προθεσμίας, το μη παραβαίνον μέρος δικαιούται να καταγγείλει τη παρούσα
Σύμβαση αζημίως δι’ εαυτόν και να ζητήσει από τον υπαίτιο την αποκατάσταση κάθε
έντευθεν εκ της παραβάσεως ζημίας του. Ειδικά όσον αφορά την καταβολή υπό του
Διαχειριστή των οφειλομένων εισφορών του, η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. θα δικαιούται να
καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση που η υπερημερία του Διαχειριστή διαρκεί
πέραν των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών.
9.4. Εάν γίνει καταγγελία της Σύμβασης θα ακολουθεί άμεση εκκαθάριση της οικονομικής
δοσοληψίας μεταξύ των συμβαλλομένων.
Άρθρο 10 – Γενικοί Όροι
10.1. Η παρούσα Σύμβαση 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 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.
10.2. Ο Διαχειριστής δεν δικαιούται, χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση της ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. να
εκχωρήσει την παρούσα Σύμβαση σε τρίτο. Ομοίως, η ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. δεν δικαιούται,
χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Διαχειριστή να εκχωρήσει την παρούσα
Σύμβαση σε τρίτο.
10.3. Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κ.λ.π. μεταξύ των Μερών θα γίνονται εγγράφως και
θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις που προσδιορίζονται στην αρχή της παρούσας
Σύμβασης.

Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται προς αλλήλους

εγγράφως.
10.4. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν προκύψει από την παρούσα Σύμβαση είναι τα
Δικαστήρια της Αθήνας.
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10.5. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την παρούσα 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 ΕΟΑΝ ή
άλλη αρμόδια δημόσια αρχή και υπογράφεται ως ακολούθως :

Οι συμβαλλόμενοι
Για την

Για τον

ΕΝ.ΔΙ.Α.Λ.Ε. Α.Ε.

Διαχειριστή
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