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∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ  16/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ  337/2006 

 
 
Στην Καλαµάτα σήµερα, την 3η Αυγούστου 2006, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9:00 µ.µ., στο 
αµφιθέατρο «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΣ» της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, 
επί της πλατείας Νοµαρχίας, συνέρχεται σε συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, µετά την υπ΄ αριθ. 16/28-07-2006 πρόσκληση του κ. Προέδρου, η οποία 
επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο. 
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση από τα µέλη του Σώµατος οι κ.κ. : 1) Αδαµόπουλος 
Παναγιώτης, ως Πρόεδρος του Σώµατος, 2) Αθανασόπουλος Κων/νος,  3) Αλοίµονος Ιωάννης, 
4) Βασιλάκη Γεωργία, 5) Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος, 6)  ∆ιασάκος Νικόλαος, 7) ∆ικαιουλάκος 
Βασίλειος (αποχώρηση στην προ ηµερήσια διάταξης συζήτηση προκειµένου να εκπροσωπήσει 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην αντιπολεµική εκδήλωση και επάνοδος στην υπ΄ αριθµ. 348 
απόφαση),  8) Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος, 9) Ηλιόπουλος Αθανάσιος (προσέλευση στην υπ΄ 
αριθµ. 331 απόφαση), 10) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 11) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 12) 
Κουδούνης Αργύριος, 13) Κουµουνδούρος Νικόλαος, 14) Λαφαζάνος Γεώργιος (αποχώρηση 
στην υπ΄ αριθµ. 372 απόφαση), 15) Μαλαπάνης Χρήστος, 16) Μασούρας Γρηγόριος,  17) 
Μέλιος Ιωάννης, 18) Μπάκας ∆ηµήτριος (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 408 απόφαση, λόγω 
συµµετοχής του στην αντιπολεµική εκδήλωση), 19) Μπάκας Ιωάννης (αποχώρηση στην υπ΄ 
αριθµ. 372 απόφαση), 20) Μπαστακός Παναγιώτης, 21) Νταγιόπουλος Γεώργιος, 22) 
Παπαµικρούλης Παναγιώτης, 23) Πασχάλης Γεώργιος, 24) Πουλόπουλος ∆ηµήτριος, 25) Σπίνος 
Γεώργιος, 26) Τσακαλάκου Σταυρούλα και 27) Χειλάς Ευάγγελος. 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. 1) Αργυροπούλου 
Βασιλική, 2) Κυριακόπουλος Γεώργιος, 3) Μάλαµας Παναγιώτης, 4) Μαστοράκης ∆ηµήτριος, 5) 
Μαυρέα Αικατερίνη, 6) Οικονοµόπουλος Βασίλειος, 7) Σούµπλης Μιχαήλ, και 8) Τσώλης 
Πέτρος.    
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται οι Πάρεδροι όλων των δηµοτικών διαµερισµάτων ήτοι Πηγών, 
Λαδά, Καρβελίου και Νέδουσας, κ.κ. Βαρελάς Γεώργιος, Βουτσής Γεώργιος, Μαρινάκης 
Σαράντος  (προσέλευση στην υπ΄ αριθµ. 376 απόφαση) και  Μπατσικούρας ∆ηµήτριος 
αντίστοιχα. 
 
 
 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο κ. Πρόεδρος  κηρύσσει την έναρξη της  
συνεδρίασης, παρουσία του  ∆ηµάρχου  Καλαµάτας  κ. Γεωργίου Ν. Κουτσούλη.  
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……………………………………………………………………………………………………………... 

Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
µε τίτλο : 

Σύναψη σύµβασης µε το συλλογικό σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.». 

 

Εισηγούµενος στο θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 09.06.2006 σχετική 
υπηρεσιακή  εισήγηση η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:   
  
«Στο περιθώριο των εργασιών της ηµερίδας για την εναλλακτική διαχείριση διαφόρων 
κατηγοριών απορριµµάτων η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 24 Μαΐου 2006 στην 
Καλαµάτα, έγινε συνάντηση εκπροσώπων του ∆ήµου Καλαµάτας µε τον εντεταλµένο 
σύµβουλο της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. κ. Αλέξανδρο Αλούκο, πρώην 
∆ήµαρχο Αλίµου. Η συνάντηση έγινε παρουσία του κ. ∆ιαµαντή Σκορδίλη, Χηµικού 
Μηχανικού, Προϊσταµένου του Γραφείου εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών και 
άλλων προϊόντων του ΥΠΕΧΩ∆Ε και είχε ως στόχο τη συµφωνία στο πλαίσιο 
συνεργασίας µεταξύ των δύο φορέων µε τη διαµόρφωση και του κειµένου της σχετικής 
σύµβασης συνεργασίας. 
 
Στη διάρκεια της συζήτησης που έλαβε χώρα, διευκρινίσθηκαν επιµέρους πλευρές της 
συνεργασίας αυτής και κυρίως επισηµάνθηκε από το ∆ήµο, υποστηρίχθηκε από τον κ. 
Σκορδίλη και τελικά έγινε αποδεκτή από το συλλογικό σύστηµα, η αναγκαιότητα άµεσης 
τοποθέτησης σε επιλεγµένα από το ∆ήµο, καίρια σηµεία της πόλης, τουλάχιστον δέκα 
(10) ειδικών κάδων για τη συλλογή των µικρού µεγέθους αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισµού. Η άµεση τοποθέτηση των κάδων αυτών, µε την έναρξη 
ισχύος της σύµβασης, χρονικά µαζί µε την τοποθέτηση των containers στο σηµείο 
συλλογής των ογκωδών αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισµού, κρίθηκε 
επιβεβληµένη για το ∆ήµο Καλαµάτας επειδή απαιτείται η ταχύτερη δυνατή 
βελτιστοποίηση της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιµων υλικών, µεταξύ αυτών και 
των ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών, αφού ο ∆ήµος Καλαµάτας σύντοµα πρόκειται 
να επαναλειτουργήσει τη µονάδα λιπασµατοποίησης των απορριµµάτων του στην 
οποία τα απορρίµµατα θα πρέπει να φθάνουν όσο γίνεται πλουσιότερα σε οργανικό 
κλάσµα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα, όσο γίνεται περισσότερο, 
από τα υπόλοιπα υλικά. 
 
Η ρύθµιση αυτή, η οποία είναι έξω από τη µέχρι τώρα συνήθη αντιµετώπιση του 
θέµατος από την εταιρεία, θα πραγµατοποιηθεί µε τη διάθεση, από την εταιρεία, 
προσωρινών κάδων αφού µελετάται ακόµα η µορφή των κάδων που οριστικά θα 
χρησιµοποιηθούν. Βέβαια µε την κατάληξη της εταιρείας στην οριστική µορφή των 
κάδων, θα εφοδιασθεί και ο ∆ήµος Καλαµάτας µε τον απαιτούµενο αριθµό που θα είναι 
άλλωστε πολλαπλάσιος του αρχικά προβλεπόµενου αριθµού των δέκα (10) κάδων 
τουλάχιστον. 
 
Το συλλογικό σύστηµα κοινοποίησε στο ∆ήµο το σχέδιο σύµβασης την οποία 
υπογράφει µε τους ∆ήµους µε  τους οποίους συνεργάζεται και ζήτησε την υπογραφή 
του ενώ για τις όποιες διαφοροποιήσεις συµφωνήθηκαν για το ∆ήµο Καλαµάτας, 
ζήτησε αυτές να καταγραφούν και να υπογραφούν σε ξεχωριστό κείµενο 
συµπληρωµατικής σύµβασης. 
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Έτσι συνηµµένα υποβάλλονται: 

- σχέδιο σύµβασης προτεινόµενης από το συλλογικό σύστηµα ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε., 

- σχέδιο συµπληρωµατικής σύµβασης περιλαµβάνουσα τις ρυθµίσεις που 
συµφωνήθηκαν πέραν του γενικού πλαισίου, 

- προτάσεις µικρών, οριακών διορθώσεων που πρέπει να ενσωµατωθούν στο 
σχέδιο σύµβασης που προτείνεται από το συλλογικό σύστηµα. 

 
 
Μετά από αυτά προτείνεται η υπογραφή των κειµένων των δύο συµβάσεων, αρχικής 
και συµπληρωµατικής, σύµφωνα µε τα σχέδια που υποβάλλονται. Εξυπακούεται ότι το 
σχέδιο της αρχικής σύµβασης θα πρέπει να συµπληρωθεί σύµφωνα µε τις προτάσεις 
και διευκρινίσεις του τρίτου παραπάνω κειµένου. 
 
                                          Καλαµάτα 09/06/2006 
 
Για το Τµήµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων                           Ο ∆/ντής 
           Γιάννης Παπαδόπουλος                                Βασίλης Τζαµουράνης» 
 
 
 
Συνεχίζοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος παρατηρεί ότι στο φάκελο του θέµατος ήταν το 
σχέδιο της σύµβασης όπως αυτή προτεινόταν αρχικά από το Συλλογικό Σύστηµα. Το σχέδιο 
αυτό αναλυτικά έχει ως εξής: 

 

«ΣYMBAΣH 
 

Στο Aιγάλεω Αττικής, σήµερα  την  ……./2006  µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: 
 

αφενός 

Tης ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ANΩNYMH 
ETAIPEIA»  και το διακριτικό τίτλο  «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN A.E.», που εδρεύει 
στο Aιγάλεω,  Λεωφ. Kηφισού αριθ. 166 και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή 
του παρόντος από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας κ. Kωνσταντίνο Σιώρη και 
τον Εντεταλµένο Σύµβουλο κ. Αλέξανδρο Αλούκο (στο εξής καλούµενη η «Eταιρεία» ή 
το «Σύστηµα») 

 
αφετέρου 

του ∆ήµου Καλαµάτας και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος  από 
τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Ν. Κουτσούλη , κάτοικο Καλαµάτας (στο εξής καλούµενος ο 
«∆ήµος») 

ΠPOOIMIO 
A. H Eταιρεία έχει οργανώσει εγκεκριµένο από το Y.ΠE.XΩ.∆E [δυνάµει της υπ’ αριθ. 

105134/10.6.2004 απόφασης του Yπουργού ΠE.XΩ.∆E, (ΦEK 905 B’/17.6.2004)] 
συλλογικό σύστηµα ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισµού  σύµφωνα µε το N. 2939/2001 και το Π.∆. 117/2004.  

B. Οι ∆ήµοι και οι κοινότητες ως αρµόδιες για τη συλλογή και διαχείριση των απορριµµάτων 
εντός των ορίων, όπου εκτείνεται η αρµοδιότητα τους σύµφωνα µε το άρθρο 24 του Π∆ 
410/1995, οφείλουν να εντάξουν το δικό τους σύστηµα διαχείρισης που ήδη εφαρµόζουν 
στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 
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Γ. Ειδικότερα στην περιφέρειά του ο ∆ήµος αναλαµβάνει µε τα δικά του µεταφορικά µέσα τη 
συλλογή των ΑΗΗΕ, η οποία συλλογή θα πραγµατοποιείται κατόπιν επικοινωνίας µε το 
κοινό,  από διάφορα σηµεία παραλαβής προς το σκοπό της µεταφοράς και προσωρινής 
τοποθέτησης τους στον δηµοτικό χώρο συγκέντρωσης. 

∆. Ο ∆ήµος διαθέτει τα απαιτούµενα µέσα, προσωπικό και εξοπλισµό και έχει την 
απαιτούµενη υποδοµή και εµπειρία για τη συλλογή και µεταφορά των ΑΗΗΕ.  

E. H συλλογή των AHHE τα οποία,  δεν αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα 
την υπ’ αριθ. Η.Π. 50910/2727 για «τα µέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», θα 
πραγµατοποιείται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα. 

ΣΤ. Λαµβάνοντας υπόψιν, ότι η κοινοτική οδηγία 2002/96 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης  Ιανουαρίου 2003 θέτει ως εθνικό στόχο 
για το έτος 2006 τη χωριστή συλλογή 4 kg ΑΗΗΕ κατά µέσο όρο ανά κάτοικο, 
δηλαδή τη συλλογή 44.000 τόννων, 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 : 

 

1. ANTIKEIMENO THΣ ΣYMBAΣHΣ 
Mε την παρούσα η Eταιρεία αναθέτει στον ∆ήµο και ο ∆ήµος δυνάµει της ……….. 
απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του αναλαµβάνει για την περιφέρεια της 
αρµοδιότητας του την εκτέλεση των εργασιών συλλογής, φόρτωσης και µεταφοράς των 
ΑΗΗΕ προς τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, όπου θα εκφορτώνονται και θα 
τοποθετούνται προσωρινά τα AHHE έως ότου τα παραλάβει η εταιρεία µε δικά της 
µέσα για να τα µεταφέρει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 

 
2. EKTEΛEΣH EPΓAΣIΩN  
2.1 Συλλογή και φόρτωση: 

Tο προσωπικό του ∆ήµου θα συλλέγει τα AHHE κατόπιν επικοινωνίας του µε το 
κοινό και σχετικής υπόδειξης του ως προς τα σηµεία παραλαβής και την ηµέρα 
της εβδοµάδας και θα τα φορτώνει στα ειδικά µεταφορικά οχήµατα που διαθέτει ο 
∆ήµος προς το σκοπό της εναπόθεσης και προσωρινής τοποθέτησης τους στις 
εγκαταστάσεις του ∆ήµου που θα αποτελεί το δηµοτικό χώρο συγκέντρωσης των 
ΑΗΗΕ. Η φόρτωση των ΑΗΗΕ θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις τεχνικές 
προδιαγραφές που τίθενται στο Παράρτηµα Α του παρόντος. 

 

2.2 Mεταφορά: 
H µεταφορά των AHHE θα πραγµατοποιείται µε τα ειδικά µεταφορικά οχήµατα του 
∆ήµου από διάφορα σηµεία συλλογής µε προορισµό το δηµοτικό χώρο 
συγκέντρωσης. Η ευθύνη της ασφαλούς µεταφοράς των ΑΗΗΕ από τα διάφορα 
σηµεία όπου θα συλλέγονται έως και τον χώρο συγκέντρωσης τους θα βαρύνει 
αποκλειστικά το ∆ήµο. 

2.2.1 O ∆ήµος για τη µεταφορά των AHHE θα χρησιµοποιεί µεταφορικά µέσα τα 
οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος,  για τη µεταφορά 
αποβλήτων HHE. 

2.2.2 O ∆ήµος διαθέτει ασφαλιστήρια συµβόλαια αστικής ευθύνης για τα οχήµατα 
µεταφοράς.  

2.2.3 Oι οδηγοί θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες άδειες οδήγησης για τα 
συγκεκριµένα οχήµατα. 
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2.2.4 Eπί των οχηµάτων θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός της άδειας  καθώς 
και ο ∆ήµος στον οποίο ανήκουν. 

 
2.3 Συγκέντρωση : 

2.3.1 Το προσωπικό του ∆ήµου µετά την εκφόρτωση θα τοποθετεί τα ΑΗΗΕ ανά 
κατηγορία στον δηµοτικό χώρο συγκέντρωσης που διαθέτει αποκλειστικά 
προς το σκοπό αυτό ο ∆ήµος. 

 2.3.2. Πιο συγκεκριµένα, ως χώρος συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ ορίζεται τµήµα του 
χώρου των δηµοτικών συνεργείων που βρίσκονται στην όχθη του Νέδοντος  
συνολικής έκτασης….....τ.µ.,  ο οποίος επαρκεί για την τοποθέτηση 
..........containers.  O χώρος αυτός θα χρησιµοποιηθεί αποκλειστικά και µόνο 
για την προσωρινή τοποθέτηση και φύλαξη των AHHE µέχρι την 
αποµάκρυνση τους µε ευθύνη του συστήµατος και την παράδοσή τους στις 
εγκαταστάσεις  επεξεργασίας. 

 2.3.3  O ∆ήµος δηλώνει δια του εκπροσώπου του και εγγυάται, ότι τηρουµένου 
του άρθρου 240 του Π∆ 410/1995 

• έχει τη νοµή και κατοχή αλλά και τη εν γένει εξουσία διαχείρισης και 
εκµετάλλευσης του χώρου συγκέντρωσης, 

• ο χώρος είναι κατάλληλα περιφραγµένος και φυλασσόµενος ώστε δεν 
είναι εφικτή η πρόσβαση τρίτων σε αυτόν, 

• ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος για την ασφάλεια 
και την υγιεινή και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους,  

• ο χώρος δεν είναι κοινόχρηστος χώρος και ως εκ τούτου δε θεωρείται ως 
ακίνητο εκτός συναλλαγής σύµφωνα µε τα άρθρα 968 και 971 του A.K. 

• ο χώρος είναι ελεύθερος από κάθε δικαίωµα τρίτου και κάθε εν γένει 
διεκδίκηση.  

2.4  Στα πλαίσια της συνεργασίας των µερών και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση 
των δηµοτών, ο ∆ήµος συµφωνεί να παραχωρήσει στην Εταιρεία το δικαίωµα 
τοποθέτησης καλαίσθητων κάδων για τη συλλογή των µικρών ηλεκτρικών 
συσκευών σε συγκεκριµένους δηµοτικούς χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος 
στην Εταιρεία. Οι εξωτερικοί χώροι, εκτός των προαυλίων των σχολείων, 
µπορούν να αποτελέσουν τέτοια σηµεία τοποθέτησης κάδων συλλογής µικρών 
ηλεκτρικών συσκευών, ενεργοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο και τους µαθητές 
στη συλλογική προσπάθεια ανακύκλωσης.  

 
3. OIKONOMIKOI OPOI 
3.1  Για την εκτέλεση των υπό ανωτέρω (2) εργασιών συµφωνείται, ότι η Eταιρεία θα 

καταβάλλει στο ∆ήµο το ποσό των σαράντα (40) Eυρώ ανά τόννο συλλεγοµένων 
ΑΗΗΕ, στο οποίο ποσό περιλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως έξοδα του ∆ήµου 
για την εκτέλεση του συνόλου των ανατεθεισών σ΄αυτόν εργασιών. 

3.2 H καταβολή της αµοιβής θα πραγµατοποιείται εντός ενός µηνός από το τέλος 
εκάστου µηνός, οπότε ο ∆ήµος εξέδωσε τα σχετικά παραστατικά προς την 
Εταιρεία. 

3.3 Tον ∆ήµο βαρύνουν όλες οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, ασφαλιστικών 
εισφορών κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού που 
θα απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών, για την καταβολή των οποίων 
αποκλειστικά αρµόδιος είναι ο ∆ήµος και ουδεµία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. 
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3.4 Pητώς συµφωνείται µεταξύ των µερών ότι οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, 
µισθώσεως ή άλλης χρήσεως των µεταφορικών µέσων θα βαρύνουν 
αποκλειστικά και µόνο το ∆ήµο.   

3.5  Pητά συµφωνείται δια του παρόντος,  ότι εξαιρετικά οι δαπάνες διαµόρφωσης του 
χώρου  και τα έξοδα τοποθέτησης των containers σε αυτόν θα βαρύνουν την 
Eταιρεία. 

 
4. ∆IAΦHMIΣH 
Η Εταιρεία δικαιούται µε δικά της µέσα να ετοιµάσει διαφηµιστικά σποτ (τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά) για την προώθηση των σκοπών του Συστήµατος, ενώ ο ∆ήµος 
αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 
ενηµέρωση των δηµοτών σχετικά µε το έργο του Συστήµατος και τον τρόπο λειτουργίας 
του καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέµατα της ανακύκλωσης, µε 
δαπάνες του Συστήµατος. 
 
5. YΠOXPEΩΣEIΣ ∆HMOY 

5.1 O ∆ήµος σε συνεργασία µε το Σύστηµα θα µεριµνά για την κατάρτιση και 
εκπαίδευση του απασχολούµενου από αυτόν προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας 
και γνώση χειρισµού, συλλογής, µεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE για την 
αποφυγή κάθε κινδύνου για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 

5.2 O ∆ήµος υποχρεούται να εκτελεί τις ανατεθείσες σε αυτόν εργασίες προσηκόντως 
και εµπροθέσµως σε συνάρτηση µε τον επιδιωκόµενο στόχο, όπως αναφέρεται 
στο προοίµιο.  

5.3 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 30 του Π.∆ του 410/1995. 

5.4 O ∆ήµος υποχρεούται να εξοπλίζει τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιεί µε τα 
κατάλληλα µέσα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (π.χ. πυροσβεστήρες, 
γάντια, κράνη, φαρµακείο κτλ.) καθώς και σύστηµα επικοινωνίας. 

5.5 O ∆ήµος δεν έχει δικαίωµα να υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση των εργασιών 
που του έχει αναθέσει η Eταιρεία. 

 
6. ∆IAPKEIA  

6.1 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται τριετής (3ετής) αρχόµενη από την  
ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγουσα την  …/…/2008.  

6.2 Ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία λήξης της παρούσας, τα µέρη µπορούν µε 
νεότερη έγγραφη συµφωνία τους να συµφωνήσουν την ανανέωση της παρούσας 
για το ίδιο ή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

 
7. ANΩTEPA BIA 

7.1. Tα συµβαλλόµενα µέρη δε θα ευθύνονται σε περίπτωση υπερηµερίας ή 
αδυναµίας εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών τους για λόγους 
ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικά οι απεργίες ή άλλες εργατικές αναταραχές, 
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. 
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7.2. Tο 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. Eάν 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. 

 
 

8. KATAΓΓEΛIA 

8.1 Kαθένα 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. 

8.2  H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει άµεσα τη σύµβαση µε µονοµερή 
καταγγελία της κοινοποιούµενη στον ∆ήµο σε περίπτωση καθυστέρησης 
εκτέλεσης των εργασιών πέραν των εξήντα (60) ηµερών.  

 
9. MH  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  
Συµφωνείται ρητά µε το παρόν, ότι η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωµα εντός της 
περιφερείας του ∆ήµου να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, µεταφοράς και 
αποθήκευσης των AHHE σε οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο πληρεί τις προϋποθέσεις του 
άρθρου  10 του Π.∆. 117/2004. 

 
10. TPOΠOΠOIHΣH   -  IΣXYΣ OPΩN ΣYMBAΣHΣ  
10.1 Oι όροι της παρούσας σύµβασης δύναται να τροποποιηθούν µόνο κατόπιν 

έγγραφης συµφωνίας των µερών αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου 
αποδεικτικού µέσου και αυτού ακόµη του όρκου. 

10.2 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. 

 
11. ∆ΩΣI∆IKIA – EΦAPMOΣTEO ∆IKAIO 
Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών κατά την 
εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, αποκλειστικά αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της 
Aθήνας και εφαρµοστέο δίκαιο το Eλληνικό. 
Σε πίστωση των ανωτέρω το παρόν ιδιωτικό συµφωνητικό αφού ανεγνώσθη από τα 
συµβαλλόµενα µέρη,  υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε µέρος έλαβε 
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από δύο. Έκαστος των συµβαλλοµένων έχει την ευθύνη υποβολής της σύµβασης στην 
αρµόδια ∆.O.Y µε τη µορφή κατάστασης.  
 

TA ΣYMBAΛΛOMENA MEPH 
 
Για την Eταιρεία                               Για το ∆ήµο 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος        Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 
Κωνσταντίνος Σιώρης 
                                        Γεώργιος Ν. Κουτσούλης 
Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 
Αλέξανδρος Αλούκος» 
 
 

Ακόµα στο φάκελο του θέµατος ήταν και το παράρτηµα Α το οποίο είχε συνυποβληθεί 
µε το σχέδιο της σύµβασης και το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΠAPAPTHMA A 
 

Τεχνικές Προδιαγραφές Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων 

Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισµού (ΑΗΗΕ) 

 

Ι.  ΣΥΛΛΟΓΗ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΗΗΕ 
 
Οι ανάγκες συλλογής – µεταφοράς ΑΗΗΕ µπορούν να καλυφθούν είτε από τους 
συνεργαζόµενους ΟΤΑ είτε από ιδιώτες µεταφορείς. 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 
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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 φθορισµού 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. 

 
Ο ευκολότερη και ασφαλέστερη µέθοδος για να πακετάρουµε και να µεταφέρουµε τους 
λαµπτήρες είναι να βάλουµε τον παλαιό λαµπτήρα πίσω στο κουτί του καινούργιου 
λαµπτήρα την στιγµή που τον αντικαθιστούµε. 

 
 Για την κατάλληλη µεταφορά τους ενδείκνυνται τα εξής συστήµατα: 
 

• µεταλλικό τροχήλατο κουτί (pallet box) έχοντας διαµορφωµένες κατάλληλες 
θήκες για να µπαίνουν οι λάµπες.  

• Ξύλινο κουτί (pallet box) το οποίο τοποθετείται σε ειδικά διαµορφωµένη 
παλέτα, ανάλογα µε το µέγεθός του 

• Κιβώτια φτιαγµένο από λαµαρίνα µε άνοιγµα από το πλάι και από πάνω, 
διαφόρων µεγεθών 

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

• Ειδικά εύκαµπτοι σωλήνες φτιαγµένοι από fiber glass (fiber- 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). 

Κατά την αποθήκευση – µεταφορά λαµπτήρων, αυτά που πρέπει να γίνονται είναι τα 
εξής 
 

Τι πρέπει να κάνουµε Τι δεν πρέπει να κάνουµε 

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 

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

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

Να πακετάρουµε διαφορετικά µήκη 
λαµπτήρων µαζί 

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. 

Να µην χρησιµοποιούµε ταινία κόνεως ή 
ηλεκτρική 

• Οι υπόλοιπες συσκευές µπορούν να µεταφέρονται µαζί, εκτός εαν 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 πλάϊ) 

• 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). 
 
 
ΙΙ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΗΗΕ 
 
Οι χώροι προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να ικανοποιούν τις ακόλουθες 
προδιαγραφές σύµφωνα µε το Π.∆. 117 / Άρθρο 10 (Παραγρ.2) /Παρ. ΙΙΙ (µε την 
επιφύλαξη των απαιτήσεων της οδηγίας 1999/31/ΕΚ : 
 

• Να είναι αδιάβροχες επιφάνειες, µε πρόβλεψη συλλογής υπερχειλιζόντων, και, 
οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, εγκαταστάσεων καθαρισµού και συστηµάτων 
απολιπάνσεως 

• Κάλυψη για την προστασία από τα καιρικά φαινόµενα, όπου κρίνεται απαραίτητο 
 
Ο σχεδιασµός του χώρου της προσωρινής αποθήκευσης και η χωρητικότητά του  είναι 
ευθύνη του Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης σε συνεργασία µε τον 
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συνεργαζόµενο φορέα (∆ήµους, ΟΤΑ) ή ιδιώτη επενδυτή. Ο χώρος προσωρινής 
αποθήκευσης πρέπει να είναι αδειοδοτηµένος για «προσωρινή αποθήκευση ΑΗΗΕ». 
 
Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης µπορεί να είναι (ανάλογα µε την περίπτωση):  
 

1. Container κλειστού τύπου µε πόρτες οι οποίες µπορούν να ανοίγουν από τη µία 
µεριά. Απαραίτητη είναι η ράµπα φόρτωσης/εκφόρτωσης για να µπορεί να 
µπαίνει στο container ένα clark µε κοντή µπούµα κατάλληλο για 
φορτοεκφόρτωση παλετών / palet boxes. 

2. Χώροι στεγασµένοι (µεταλλική κατασκευή ελαφρού τύπου), κλειστή γύρω-γύρω, 
µε δάπεδο αδιαπέραστο από τυχόν διαρροές, διαθέτοντας µια πόρτα  για την 
είσοδο των ΑΗΗΕ στον χώρο και διαθέτοντας στοιχειώδη φωτισµό/αερισµό για 
τις εργασίες απόθεσης/αποθήκευσης των ΑΗΗΕ) 

  
Στην περίπτωση της (2), απαιτείται οικοδοµική άδεια. 
 
 Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να είναι περιφραγµένος και να διαθέτει 
στοιχειώδη ασφάλεια, λόγω του ότι τα ΑΗΗΕ είναι συσκευές που έχουν οικονοµική 
αξία. Ο τρόπος µε τον οποίο οι εγκαταστάσεις θα φυλάσσονται θα καθορίζονται ανά 
περίπτωση από το Σύστηµα σε συνεννόηση µε τον υπεύθυνο των εργασιών 
αποθήκευσης (ΟΤΑ ή ιδιώτες). 
 
Για τον έλεγχο της διακίνησης των ΑΗΗΕ, είναι απαραίτητη η έκδοση των απαραίτητων 
παραστατικών που πιστοποιεί την παραλαβή της ποσότητος από το Σύστηµα.  
 
Το προσωπικό του χώρου προσωρινής αποθήκευσης πρέπει να είναι κατάλληλα 
εκπαιδευµένο και να διαθέτει τις απαιτούµενες από τον Νόµο άδειες (πχ χειριστής 
κλάρκ). Επίσης ο χώρος πρέπει να είναι αδειοδοτηµένος για αποθήκευση ΑΗΗΕ. 
 
Στον χώρο προσωρινής αποθήκευσης θα γίνεται (όπου χρειαστεί) κατηγοριοποίηση 
των ΑΗΗΕ σε κατηγορίες που θα υποδείξει το Σύστηµα. 
 
Στον χώρο αποθήκευσης απαραίτητος είναι ο εξής εξοπλισµός (πλην των απαιτήσεων 
που αναφέρονται παραπάνω: 
 

• Χειροκίνητοι ή ηλεκτρικοί  παλετοφόροι για την µεταφορά παλετών και palet 
boxes στους χώρους αποθήκευσης 

• Παλετοφόρο ανυψωτικό µηχάνηµα (κλάρκ), όπου απαιτείται, κυρίως σε µεγάλες 
στεγασµένες αποθήκες. 

 
Ο χώρος θα πρέπει να ελέγχεται και να φυλάσσεται από προσωπικό του επενδυτή 
ιδιώτη ή των δήµων. Στην περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό λόγω έλλειψης 
προσωπικού, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ιδιωτική εταιρεία security για την ασφάλεια του 
χώρου. 
 
Ο διαχειριστής του χώρου οφείλει να κάνει έλεγχο αποθεµάτων (inventory control) και 
ανάλογα να κάνει reporting στο Σύστηµα, αναλόγως µε τις υφιστάµενες απαιτήσεις της 
Νοµοθεσίας. 
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Στην περίπτωση της στεγασµένης αποθήκης, απαιτείται η ύπαρξη πλάστιγγας για την 
ζύγιση εισερχοµένων και εξερχοµένων φορτίων ΑΗΗΕ. Οπου αυτό δεν είναι δυνατό, ο 
έλεγχος της ποσότητας εισερχοµένων/εξερχοµένων θα πιστοποιείται από την τελική 
ζύγιση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.» 
 
 Επίσης στο φάκελο του θέµατος ήταν  και σχέδιο συµπληρωµατικής σύµβασης που 
είχε συνταχθεί από την υπηρεσία το οποίο αναλυτικά έχει ως εξής: 
 

«ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 

Στο Aιγάλεω Αττικής, σήµερα  την  ……./2006  µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: 
 

αφενός 
Tης ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ANΩNYMH 
ETAIPEIA»  και το διακριτικό τίτλο  «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN A.E.», που εδρεύει 
στο Aιγάλεω,  Λεωφ. Kηφισού αριθ. 166 και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή 
του παρόντος από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας κ. Kωνσταντίνο Σιώρη και 
τον Εντεταλµένο Σύµβουλο κ. Αλέξανδρο Αλούκο (στο εξής καλούµενη η «Eταιρεία» ή 
το «Σύστηµα») 

 
αφετέρου 

του ∆ήµου Καλαµάτας και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος  από 
τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Ν. Κουτσούλη , κάτοικο Καλαµάτας  (στο εξής καλούµενος ο 
«∆ήµος») 
 
 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Με την παρούσα συµπληρωµατική σύµβαση ρυθµίζονται επιµέρους στοιχεία της 
συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. τα οποία 
και δεν θίγονται στο κείµενο της αρχικής σύµβασης λόγω του ενιαίου χαρακτήρα της 
σύµβασης αυτής για όλους τους ΟΤΑ µε τους οποίους συνεργάζεται η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.. Η ιδιαιτερότητα του ∆ήµου Καλαµάτας βάσει της οποίας κρίθηκε 
επιβεβληµένη η σύνταξη της συµπληρωµατικής αυτής σύµβασης, έγκειται στο γεγονός 
ότι, στην προκειµένη περίπτωση, απαιτείται η ταχύτερη δυνατή βελτιστοποίηση της 
διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιµων υλικών, µεταξύ αυτών και των ηλεκτρικών 
ηλεκτρονικών συσκευών, αφού ο ∆ήµος Καλαµάτας σύντοµα πρόκειται να 
επαναλειτουργήσει τη µονάδα λιπασµατοποίησης των απορριµµάτων του στην οποία 
τα απορρίµµατα θα πρέπει να φθάνουν όσο γίνεται πλουσιότερα σε οργανικό κλάσµα 
και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα, όσο γίνεται περισσότερο, από τα 
υπόλοιπα υλικά. 
 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η παράγραφος 2.4 της αρχικής σύµβασης προβλέπει: 
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«Στα πλαίσια της συνεργασίας των µερών και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των 
δηµοτών, ο ∆ήµος συµφωνεί να παραχωρήσει στην Εταιρεία το δικαίωµα τοποθέτησης 
καλαίσθητων κάδων για τη συλλογή των µικρών ηλεκτρικών συσκευών σε 
συγκεκριµένους δηµοτικούς χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος στην Εταιρεία. Οι 
εξωτερικοί χώροι, εκτός των προαυλίων των σχολείων, µπορούν να αποτελέσουν 
τέτοια σηµεία τοποθέτησης κάδων συλλογής µικρών ηλεκτρικών συσκευών, 
ενεργοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο και τους µαθητές στη συλλογική προσπάθεια 
ανακύκλωσης.» 
 
Η παράγραφος αυτή συµπληρώνεται ως εξής: 
 
Ειδικά η συλλογή των ΑΗΗΕ από τους κάδους της παραγράφου 2.4 της αρχικής 
σύµβασης, θα γίνεται µε ευθύνη του συλλογικού συστήµατος. Η ρύθµιση αυτή αφορά 
στην περίοδο κατά την οποία θα έχει γίνει πλήρης ανάπτυξη των συγκεκριµένων 
κάδων. Θα µεσολαβήσει όµως ένα χρονικό διάστηµα, από την έναρξη εφαρµογής του 
προγράµµατος, στη διάρκεια του οποίου  η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 
υποχρεούται, αµέσως µετά την υπογραφή των δύο συµβάσεων, να τοποθετήσει 
τουλάχιστον δέκα (10) από τους κάδους αυτούς, σε σηµεία της πόλης τα οποία θα 
υποδειχτούν από το ∆ήµο Καλαµάτας ώστε µαζί µε τη συλλογή των ογκωδών ΑΗΗΕ, 
να ξεκινήσει και η συλλογή των µικρού µεγέθους ΑΗΗΕ. Η παράλληλη συλλογή 
ογκωδών και µικρού µεγέθους ΑΗΗΕ ταυτόχρονα µε την έναρξη του προγράµµατος, 
κρίνεται επιβεβληµένη για την περίπτωση του ∆ήµου Καλαµάτας ο οποίος πρέπει 
άµεσα να λάβει όλα τα µέτρα βελτιστοποίησης της διαλογής στην πηγή ώστε το 
οργανικό κλάσµα των απορριµµάτων που οδηγείται στη µονάδα λιπασµατοποίησης να 
είναι το µεγαλύτερο δυνατό για την καλλίτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της 
µονάδας και την παραγωγή καλής ποιότητας compost. 
 
Στη µεταβατική αυτή περίοδο, η οποία θα έχει και πιλοτικό χαρακτήρα, η ευθύνη 
συλλογής των κάδων ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας. Η ευθύνη αυτή περιέρχεται στο 
Συλλογικό Σύστηµα µε την πλήρη ανάπτυξη των κάδων η οποία λαµβάνει χώρα στη 
συνέχεια της προαναφερθείσας µεταβατικής περιόδου. 
 
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. οφείλει στον προγραµµατισµό της να λαµβάνει 
πάντοτε υπόψη της την ιδιαιτερότητα που υπάρχει για το ∆ήµο Καλαµάτας λόγω της 
λειτουργίας σ΄ αυτόν της µονάδας λιπασµατοποίησης των απορριµµάτων. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
Η παράγραφος 3.1 της αρχικής σύµβασης προβλέπει: 
 
«Για την εκτέλεση των υπό ανωτέρω (2) εργασιών συµφωνείται, ότι η Eταιρεία θα 
καταβάλλει στο ∆ήµο το ποσό των σαράντα (40) Eυρώ ανά τόννο συλλεγοµένων 
ΑΗΗΕ, στο οποίο ποσό περιλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως έξοδα του ∆ήµου για 
την εκτέλεση του συνόλου των ανατεθεισών σ΄αυτόν εργασιών». 
 
Η παράγραφος αυτή συµπληρώνεται ως εξής: 
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Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µετά από συµφωνία και των δύο µερών, 
εφόσον και τα δύο µέρη διαπιστώσουν απόκλιση των απαιτούµενων δαπανών από τον 
αρχικό υπολογισµό που οδήγησε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ. 
 

TA ΣYMBAΛΛOMENA MEPH 
 

Για την Eταιρεία                               Για το ∆ήµο 
Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος         Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 
Κωνσταντίνος Σιώρης      Γεώργιος Ν. Κουτσούλη 
 
Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 
Αλέξανδρος Αλούκος» 
 
 

Τέλος στο φάκελο του θέµατος υπήρχαν και προτάσεις της υπηρεσίας για οριακές 
διορθώσεις στο σχέδιο της αρχικής πρότασης του Συλλογικού Συστήµατος οι οποίες 
αναλυτικά έχουν ως εξής: 
 
«ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ∆ΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
 

1) Στην παράγραφο 2.1 η οποία αναφέρεται στη συλλογή και φόρτωση των ΑΗΗΕ, 
προβλέπεται:  «….Η φόρτωση των ΑΗΗΕ θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 
τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται στο παράρτηµα Α του παρόντος.». Επειδή 
το παράρτηµα Α περιλαµβάνει σειρά προβλέψεων που δεν είναι όλες 
εφαρµοστέες από την πρώτη φάση, ο κ. Αλούκος συµφώνησε ότι δεν µπορεί να 
γίνει επίκλησή του στη σύµβαση. Έτσι η παραπάνω φράση µπορεί να 
διατυπωθεί ως εξής:  «…Η φόρτωση των ΑΗΗΕ θα πραγµατοποιείται σύµφωνα 
µε τις προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές». 

2) Στο κεφάλαιο 4 το οποίο αναφέρεται στη διαφήµιση, προβλέπεται: «Η Εταιρεία 
δικαιούται µε δικά της µέσα να ετοιµάσει διαφηµιστικά σποτ (τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά) για την προώθηση των σκοπών του Συστήµατος………….».  
Θεωρούµε ότι πλέον δόκιµη φράση θα ήταν: «Η Εταιρεία µε δικά της µέσα θα 
ετοιµάσει διαφηµιστικά σποτ (τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά) για την προώθηση 
των στόχων του προγράµµατος…» 

 
 
Επίσης πρέπει να διευκρινισθεί από την Εταιρεία ο αριθµός των containers που θα 
τοποθετήσει ώστε να προσδιορισθεί ακριβώς και η επιφάνεια του χώρου που θα 
διατεθεί από το ∆ήµο για να λειτουργήσει ως χώρος συγκέντρωσης, στα δηµοτικά 
συνεργεία, στο Νέδοντα. 
 
 
Για το Τµήµα ∆ιαχείρισης Απορριµµάτων                  Ο ∆/ντής 
         Γιάννης Παπαδόπουλος                            Βασίλης Τζαµουράνης» 
 
 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος επισηµαίνει ότι τόσο το σχέδιο της 
συµπληρωµατικής σύµβασης όσο και οι προτάσεις οριακών διορθώσεων του κειµένου 
του αρχικού σχεδίου του Συλλογικού Συστήµατος είχαν σταλεί από τις αρχές του 
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παρελθόντος Ιουνίου στην ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. η οποία είχε απαντήσει 
τηλεφωνικά, για του εντεταλµένου συµβούλου της κ. Αλούκου Αλέξανδρου, ότι 
αποδέχεται όλες τις προτάσεις του ∆ήµου, στο σύνολό τους. Κατόπιν αυτών, καλείται 
το Σώµα να υιοθετήσει την πρόταση της υπηρεσίας.  
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη του 
διατάξεις του Ν. 2939/ 2001 και του Π.∆. 117/2004, µειοψηφούντος µόνον  του κ. 
∆ιασάκου ο οποίος τάσσεται ΚΑΤΑ, κατά πλειοψηφία,  
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
 
Ι. Εγκρίνει τη συνεργασία του ∆ήµου Καλαµάτας µε το Συλλογικό Σύστηµα 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισµού «ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.» η οποία γίνεται µε τους όρους 
που αναλυτικά περιγράφονται στις δύο παρακάτω συµβάσεις: 
 

ΣYMBAΣH 
 

Στο Aιγάλεω Αττικής, σήµερα  την  ………./2006  µεταξύ των παρακάτω 
συµβαλλοµένων: 

 
αφενός 

Tης ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ANΩNYMH 

ETAIPEIA»  και το διακριτικό τίτλο  «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN A.E.», που εδρεύει 

στο Aιγάλεω,  Λεωφ. Kηφισού αριθ. 166 και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή 

του παρόντος από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας κ. Kωνσταντίνο Σιώρη και 

τον Εντεταλµένο Σύµβουλο κ. Αλέξανδρο Αλούκο (στο εξής καλούµενη η «Eταιρεία» ή 

το «Σύστηµα») 

 

αφετέρου 

του ∆ήµου Καλαµάτας και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος  

από τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Ν. Κουτσούλη , κάτοικο Καλαµάτας (στο εξής 

καλούµενος ο «∆ήµος») 

ΠPOOIMIO 
 

A. H Eταιρεία έχει οργανώσει εγκεκριµένο από το Y.ΠE.XΩ.∆E [δυνάµει της υπ’ 
αριθ. 105134/10.6.2004 απόφασης του Yπουργού ΠE.XΩ.∆E, (ΦEK 905 
B’/17.6.2004)] συλλογικό σύστηµα ανακύκλωσης αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισµού  σύµφωνα µε το N. 2939/2001 και το Π.∆. 
117/2004.  

B. Οι ∆ήµοι και οι κοινότητες ως αρµόδιες για τη συλλογή και διαχείριση των 
απορριµµάτων εντός των ορίων, όπου εκτείνεται η αρµοδιότητα τους σύµφωνα 
µε το άρθρο 24 του Π∆ 410/1995, οφείλουν να εντάξουν το δικό τους σύστηµα 
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διαχείρισης που ήδη εφαρµόζουν στο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης των 
ΑΗΗΕ της ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 

Γ. Ειδικότερα στην περιφέρειά του ο ∆ήµος αναλαµβάνει µε τα δικά του µεταφορικά 
µέσα τη συλλογή των ΑΗΗΕ, η οποία συλλογή θα πραγµατοποιείται κατόπιν 
επικοινωνίας µε το κοινό,  από διάφορα σηµεία παραλαβής προς το σκοπό της 
µεταφοράς και προσωρινής τοποθέτησης τους στον δηµοτικό χώρο 
συγκέντρωσης. 

∆. Ο ∆ήµος διαθέτει τα απαιτούµενα µέσα, προσωπικό και εξοπλισµό και έχει την 
απαιτούµενη υποδοµή και εµπειρία για τη συλλογή και µεταφορά των ΑΗΗΕ.  

E. H συλλογή των AHHE τα οποία,  δεν αποτελούν επικίνδυνα απόβλητα σύµφωνα 

την υπ’ αριθ. Η.Π. 50910/2727 για «τα µέτρα και όροι για τη ∆ιαχείριση Στερεών 

Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασµός ∆ιαχείρισης», θα 

πραγµατοποιείται χωριστά από τα οικιακά απόβλητα. 

ΣΤ. Λαµβάνοντας υπόψιν, ότι η κοινοτική οδηγία 2002/96 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 27ης  Ιανουαρίου 2003 θέτει ως εθνικό 

στόχο για το έτος 2006 τη χωριστή συλλογή 4 kg ΑΗΗΕ κατά µέσο όρο ανά 

κάτοικο, δηλαδή τη συλλογή 44.000 τόννων, 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 : 

 

1. ANTIKEIMENO THΣ ΣYMBAΣHΣ 

Mε την παρούσα η Eταιρεία αναθέτει στον ∆ήµο και ο ∆ήµος δυνάµει της ……….. 

απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του αναλαµβάνει για την περιφέρεια της 

αρµοδιότητας του την εκτέλεση των εργασιών συλλογής, φόρτωσης και µεταφοράς 

των ΑΗΗΕ προς τις εγκαταστάσεις του ∆ήµου, όπου θα εκφορτώνονται και θα 

τοποθετούνται προσωρινά τα AHHE έως ότου τα παραλάβει η εταιρεία µε δικά της 

µέσα για να τα µεταφέρει τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. 

 

2. EKTEΛEΣH EPΓAΣIΩN  

2.1 Συλλογή και φόρτωση: 

Tο προσωπικό του ∆ήµου θα συλλέγει τα AHHE κατόπιν επικοινωνίας του µε το 

κοινό και σχετικής υπόδειξης του ως προς τα σηµεία παραλαβής και την ηµέρα 

της εβδοµάδας και θα τα φορτώνει στα ειδικά µεταφορικά οχήµατα που διαθέτει ο 

∆ήµος προς το σκοπό της εναπόθεσης και προσωρινής τοποθέτησης τους στις 

εγκαταστάσεις του ∆ήµου που θα αποτελεί το δηµοτικό χώρο συγκέντρωσης των 



Συνεδρίαση : 16/2006                                 Πέµπτη 03 / 08 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  337/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  17 

ΑΗΗΕ. Η φόρτωση των ΑΗΗΕ θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

2.2 Mεταφορά: 

H µεταφορά των AHHE θα πραγµατοποιείται µε τα ειδικά µεταφορικά οχήµατα 

του ∆ήµου από διάφορα σηµεία συλλογής µε προορισµό το δηµοτικό χώρο 

συγκέντρωσης. Η ευθύνη της ασφαλούς µεταφοράς των ΑΗΗΕ από τα διάφορα 

σηµεία όπου θα συλλέγονται έως και τον χώρο συγκέντρωσης τους θα βαρύνει 

αποκλειστικά το ∆ήµο. 

2.2.5 O ∆ήµος για τη µεταφορά των AHHE θα χρησιµοποιεί µεταφορικά µέσα τα 

οποία πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος,  για τη µεταφορά 

αποβλήτων HHE. 

2.2.6 O ∆ήµος διαθέτει ασφαλιστήρια συµβόλαια αστικής ευθύνης για τα 

οχήµατα µεταφοράς.  

2.2.7 Oι οδηγοί θα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες άδειες οδήγησης για τα 

συγκεκριµένα οχήµατα. 

2.2.8 Eπί των οχηµάτων θα πρέπει να αναγράφεται ο αριθµός της άδειας  

καθώς και ο ∆ήµος στον οποίο ανήκουν. 

 

2.3 Συγκέντρωση : 

2.3.1 Το προσωπικό του ∆ήµου µετά την εκφόρτωση θα τοποθετεί τα ΑΗΗΕ ανά 

κατηγορία στον δηµοτικό χώρο συγκέντρωσης που διαθέτει αποκλειστικά 

προς το σκοπό αυτό ο ∆ήµος. 

 2.3.2. Πιο συγκεκριµένα, ως χώρος συγκέντρωσης των ΑΗΗΕ ορίζεται τµήµα 

του χώρου των δηµοτικών συνεργείων που βρίσκονται στην όχθη του 

Νέδοντος  συνολικής έκτασης….....τ.µ.,  ο οποίος επαρκεί για την 

τοποθέτηση ..........containers.  O χώρος αυτός θα χρησιµοποιηθεί 

αποκλειστικά και µόνο για την προσωρινή τοποθέτηση και φύλαξη των 

AHHE µέχρι την αποµάκρυνση τους µε ευθύνη του συστήµατος και την 

παράδοσή τους στις εγκαταστάσεις  επεξεργασίας. 

 2.3.3  O ∆ήµος δηλώνει δια του εκπροσώπου του και εγγυάται, ότι τηρουµένου 

του άρθρου 240 του Π∆ 410/1995 



Συνεδρίαση : 16/2006                                 Πέµπτη 03 / 08 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  337/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  18 

• έχει τη νοµή και κατοχή αλλά και τη εν γένει εξουσία διαχείρισης και 

εκµετάλλευσης του χώρου συγκέντρωσης, 

• ο χώρος είναι κατάλληλα περιφραγµένος και φυλασσόµενος ώστε δεν 

είναι εφικτή η πρόσβαση τρίτων σε αυτόν, 

• ο χώρος πληρεί τις προϋποθέσεις που ορίζει ο νόµος για την ασφάλεια 

και την υγιεινή και τους εγκεκριµένους περιβαλλοντικούς όρους,  

• ο χώρος δεν είναι κοινόχρηστος χώρος και ως εκ τούτου δε θεωρείται ως 

ακίνητο εκτός συναλλαγής σύµφωνα µε τα άρθρα 968 και 971 του A.K. 

• ο χώρος είναι ελεύθερος από κάθε δικαίωµα τρίτου και κάθε εν γένει 

διεκδίκηση.  

2.4  Στα πλαίσια της συνεργασίας των µερών και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση 

των δηµοτών, ο ∆ήµος συµφωνεί να παραχωρήσει στην Εταιρεία το δικαίωµα 

τοποθέτησης καλαίσθητων κάδων για τη συλλογή των µικρών ηλεκτρικών 

συσκευών σε συγκεκριµένους δηµοτικούς χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος 

στην Εταιρεία. Οι εξωτερικοί χώροι, εκτός των προαυλίων των σχολείων, 

µπορούν να αποτελέσουν τέτοια σηµεία τοποθέτησης κάδων συλλογής µικρών 

ηλεκτρικών συσκευών, ενεργοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο και τους µαθητές 

στη συλλογική προσπάθεια ανακύκλωσης.  

 

3. OIKONOMIKOI OPOI 

3.1  Για την εκτέλεση των υπό ανωτέρω (2) εργασιών συµφωνείται, ότι η Eταιρεία θα 

καταβάλλει στο ∆ήµο το ποσό των σαράντα (40) Eυρώ ανά τόννο συλλεγοµένων 

ΑΗΗΕ, στο οποίο ποσό περιλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως έξοδα του ∆ήµου 

για την εκτέλεση του συνόλου των ανατεθεισών σ΄αυτόν 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. 

3.3 Tον ∆ήµο βαρύνουν όλες οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, ασφαλιστικών 

εισφορών κυρίων και επικουρικών ασφαλιστικών ταµείων του προσωπικού που 

θα απασχολεί για την εκτέλεση των εργασιών, για την καταβολή των οποίων 

αποκλειστικά αρµόδιος είναι ο ∆ήµος και ουδεµία ευθύνη φέρει η Εταιρεία. 
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3.4 Pητώς συµφωνείται µεταξύ των µερών ότι οι δαπάνες συντήρησης, λειτουργίας, 

µισθώσεως ή άλλης χρήσεως των µεταφορικών µέσων θα βαρύνουν 

αποκλειστικά και µόνο το ∆ήµο.   

3.5  Pητά συµφωνείται δια του παρόντος,  ότι εξαιρετικά οι δαπάνες διαµόρφωσης 

του χώρου  και τα έξοδα τοποθέτησης των containers σε αυτόν θα βαρύνουν την 

Eταιρεία. 

 

4. ∆IAΦHMIΣH 

Η Εταιρεία µε δικά της µέσα θα ετοιµάσει διαφηµιστικά σποτ (τηλεοπτικά και 

ραδιοφωνικά) για την προώθηση των στόχων του προγράµµατος, ενώ ο ∆ήµος 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την 

ενηµέρωση των δηµοτών σχετικά µε το έργο του Συστήµατος και τον τρόπο 

λειτουργίας του καθώς και για την ευαισθητοποίηση του κοινού για τα θέµατα της 

ανακύκλωσης, µε δαπάνες του Συστήµατος. 

 

5. YΠOXPEΩΣEIΣ ∆HMOY 

5.1 O ∆ήµος σε συνεργασία µε το Σύστηµα θα µεριµνά για την κατάρτιση και 

εκπαίδευση του απασχολούµενου από αυτόν προσωπικού σε θέµατα ασφάλειας 

και γνώση χειρισµού, συλλογής, µεταφοράς και αποθήκευσης των AHHE για την 

αποφυγή κάθε κινδύνου για τη δηµόσια υγεία και το περιβάλλον. 

5.2 O ∆ήµος υποχρεούται να εκτελεί τις ανατεθείσες σε αυτόν εργασίες 

προσηκόντως και εµπροθέσµως σε συνάρτηση µε τον επιδιωκόµενο στόχο, 

όπως αναφέρεται στο προοίµιο.  

5.3 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 30 του Π.∆ του 410/1995. 

5.4 O ∆ήµος υποχρεούται να εξοπλίζει τα µεταφορικά µέσα που χρησιµοποιεί µε τα 

κατάλληλα µέσα για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών (π.χ. πυροσβεστήρες, 

γάντια, κράνη, φαρµακείο κτλ.) καθώς και σύστηµα επικοινωνίας. 

5.5 O ∆ήµος δεν έχει δικαίωµα να υποκαταστήσει άλλον στην εκτέλεση των 

εργασιών που του έχει αναθέσει η Eταιρεία. 
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6. ∆IAPKEIA  

6.1 Η διάρκεια της παρούσας σύµβασης ορίζεται τριετής (3ετής) αρχόµενη από την  

ηµεροµηνία υπογραφής της και λήγουσα την  …/…/2008.  

6.2 Ένα (1) µήνα πριν την ηµεροµηνία λήξης της παρούσας, τα µέρη µπορούν µε 

νεότερη έγγραφη συµφωνία τους να συµφωνήσουν την ανανέωση της παρούσας 

για το ίδιο ή για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. 

 

7. ANΩTEPA BIA 

7.1. Tα συµβαλλόµενα µέρη δε θα ευθύνονται σε περίπτωση υπερηµερίας ή 

αδυναµίας εκπλήρωσης των συµβατικών υποχρεώσεών τους για λόγους 

ανωτέρας βίας, όπως είναι ενδεικτικά οι απεργίες ή άλλες εργατικές αναταραχές, 

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. Tο 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. Eάν 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. 

 

 

8. KATAΓΓEΛIA 

8.1 Kαθένα 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 
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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. 

8.2  H Eταιρεία διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει άµεσα τη σύµβαση µε µονοµερή 

καταγγελία της κοινοποιούµενη στον ∆ήµο σε περίπτωση καθυστέρησης 

εκτέλεσης των εργασιών πέραν των εξήντα (60) ηµερών.  

 

9. MH  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ  

Συµφωνείται ρητά µε το παρόν, ότι η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωµα εντός της 

περιφερείας του ∆ήµου να αναθέτει τις εργασίες συλλογής, µεταφοράς και 

αποθήκευσης των AHHE σε οποιαδήποτε άλλο πρόσωπο πληρεί τις προϋποθέσεις 

του άρθρου  10 του Π.∆. 117/2004. 

 

10. TPOΠOΠOIHΣH   -  IΣXYΣ OPΩN ΣYMBAΣHΣ  

10.1 Oι όροι της παρούσας σύµβασης δύναται να τροποποιηθούν µόνο κατόπιν 

έγγραφης συµφωνίας των µερών αποκλειοµένου οποιουδήποτε άλλου 

αποδεικτικού µέσου και αυτού ακόµη του όρκου. 

10.2 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. 

 

11. ∆ΩΣI∆IKIA – EΦAPMOΣTEO ∆IKAIO 

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά µεταξύ των µερών κατά την 

εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, αποκλειστικά αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια της 

Aθήνας και εφαρµοστέο δίκαιο το Eλληνικό. 

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

συµβαλλόµενα µέρη,  υπογράφτηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα και κάθε µέρος έλαβε 

από δύο. Έκαστος των συµβαλλοµένων έχει την ευθύνη υποβολής της σύµβασης 

στην αρµόδια ∆.O.Y µε τη µορφή κατάστασης.  

TA ΣYMBAΛΛOMENA MEPH 
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Για την Eταιρεία                                 Για το ∆ήµο 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος        Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 

Κωνσταντίνος Σιώρης 

                                         Γεώργιος Ν. Κουτσούλης           

Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 

Αλέξανδρος Αλούκος 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ  ΣΥΜΒΑΣΗ 
 
 

Στο Aιγάλεω Αττικής, σήµερα  την  ………./2006  µεταξύ των παρακάτω 
συµβαλλοµένων: 

 
αφενός 

Tης ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN ANΩNYMH 

ETAIPEIA»  και το διακριτικό τίτλο  «ANAKYKΛΩΣH ΣYΣKEYΩN A.E.», που εδρεύει 

στο Aιγάλεω,  Λεωφ. Kηφισού αριθ. 166 και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή 

του παρόντος από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας κ. Kωνσταντίνο Σιώρη και 

τον Εντεταλµένο Σύµβουλο κ. Αλέξανδρο Αλούκο (στο εξής καλούµενη η «Eταιρεία» ή 

το «Σύστηµα») 

 

αφετέρου 

του ∆ήµου Καλαµάτας και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή του παρόντος  

από τον ∆ήµαρχο κ. Γεώργιο Ν. Κουτσούλη , κάτοικο Καλαµάτας  (στο εξής 

καλούµενος ο «∆ήµος») 

 
 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Με την παρούσα συµπληρωµατική σύµβαση ρυθµίζονται επιµέρους στοιχεία της 
συνεργασίας µεταξύ ∆ήµου Καλαµάτας και ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. τα 
οποία και δεν θίγονται στο κείµενο της αρχικής σύµβασης λόγω του ενιαίου χαρακτήρα 
της σύµβασης αυτής για όλους τους ΟΤΑ µε τους οποίους συνεργάζεται η 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.. Η ιδιαιτερότητα του ∆ήµου Καλαµάτας βάσει της 
οποίας κρίθηκε επιβεβληµένη η σύνταξη της συµπληρωµατικής αυτής σύµβασης, 
έγκειται στο γεγονός ότι, στην προκειµένη περίπτωση, απαιτείται η ταχύτερη δυνατή 
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βελτιστοποίηση της διαλογής στην πηγή των ανακυκλώσιµων υλικών, µεταξύ αυτών 
και των ηλεκτρικών ηλεκτρονικών συσκευών, αφού ο ∆ήµος Καλαµάτας σύντοµα 
πρόκειται να επαναλειτουργήσει τη µονάδα λιπασµατοποίησης των απορριµµάτων του 
στην οποία τα απορρίµµατα θα πρέπει να φθάνουν όσο γίνεται πλουσιότερα σε 
οργανικό κλάσµα και για το λόγο αυτό θα πρέπει να είναι απαλλαγµένα, όσο γίνεται 
περισσότερο, από τα υπόλοιπα υλικά. 
 
 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Η παράγραφος 2.4 της αρχικής σύµβασης προβλέπει: 
 
«Στα πλαίσια της συνεργασίας των µερών και αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των 
δηµοτών, ο ∆ήµος συµφωνεί να παραχωρήσει στην Εταιρεία το δικαίωµα τοποθέτησης 
καλαίσθητων κάδων για τη συλλογή των µικρών ηλεκτρικών συσκευών σε 
συγκεκριµένους δηµοτικούς χώρους που θα υποδείξει ο ∆ήµος στην Εταιρεία. Οι 
εξωτερικοί χώροι, εκτός των προαυλίων των σχολείων, µπορούν να αποτελέσουν 
τέτοια σηµεία τοποθέτησης κάδων συλλογής µικρών ηλεκτρικών συσκευών, 
ενεργοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο και τους µαθητές στη συλλογική προσπάθεια 
ανακύκλωσης.» 
 
Η παράγραφος αυτή συµπληρώνεται ως εξής: 
 
Ειδικά η συλλογή των ΑΗΗΕ από τους κάδους της παραγράφου 2.4 της αρχικής 
σύµβασης, θα γίνεται µε ευθύνη του συλλογικού συστήµατος. Η ρύθµιση αυτή αφορά 
στην περίοδο κατά την οποία θα έχει γίνει πλήρης ανάπτυξη των συγκεκριµένων 
κάδων. Θα µεσολαβήσει όµως ένα χρονικό διάστηµα, από την έναρξη εφαρµογής του 
προγράµµατος, στη διάρκεια του οποίου  η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. 
υποχρεούται, αµέσως µετά την υπογραφή των δύο συµβάσεων, να τοποθετήσει 
τουλάχιστον δέκα (10) από τους κάδους αυτούς, σε σηµεία της πόλης τα οποία θα 
υποδειχτούν από το ∆ήµο Καλαµάτας ώστε µαζί µε τη συλλογή των ογκωδών ΑΗΗΕ, 
να ξεκινήσει και η συλλογή των µικρού µεγέθους ΑΗΗΕ. Η παράλληλη συλλογή 
ογκωδών και µικρού µεγέθους ΑΗΗΕ ταυτόχρονα µε την έναρξη του προγράµµατος, 
κρίνεται επιβεβληµένη για την περίπτωση του ∆ήµου Καλαµάτας ο οποίος πρέπει 
άµεσα να λάβει όλα τα µέτρα βελτιστοποίησης της διαλογής στην πηγή ώστε το 
οργανικό κλάσµα των απορριµµάτων που οδηγείται στη µονάδα λιπασµατοποίησης να 
είναι το µεγαλύτερο δυνατό για την καλλίτερη και αποτελεσµατικότερη λειτουργία της 
µονάδας και την παραγωγή καλής ποιότητας compost. 
 
Στη µεταβατική αυτή περίοδο, η οποία θα έχει και πιλοτικό χαρακτήρα, η ευθύνη 
συλλογής των κάδων ανήκει στο ∆ήµο Καλαµάτας. Η ευθύνη αυτή περιέρχεται στο 
Συλλογικό Σύστηµα µε την πλήρη ανάπτυξη των κάδων η οποία λαµβάνει χώρα στη 
συνέχεια της προαναφερθείσας µεταβατικής περιόδου. 
 
Η ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ Α.Ε. οφείλει στον προγραµµατισµό της να λαµβάνει 
πάντοτε υπόψη της την ιδιαιτερότητα που υπάρχει για το ∆ήµο Καλαµάτας λόγω της 
λειτουργίας σ΄ αυτόν της µονάδας λιπασµατοποίησης των απορριµµάτων. 
 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 



Συνεδρίαση : 16/2006                                 Πέµπτη 03 / 08 / 2006 ΑΠΟΦΑΣΗ  337/2006 

Πρακτικά ∆ηµοτικού Συµβουλίου Καλαµάτας  24 

 
Η παράγραφος 3.1 της αρχικής σύµβασης προβλέπει: 
 
«Για την εκτέλεση των υπό ανωτέρω (2) εργασιών συµφωνείται, ότι η Eταιρεία θα 
καταβάλλει στο ∆ήµο το ποσό των σαράντα (40) Eυρώ ανά τόννο συλλεγοµένων 
ΑΗΗΕ, στο οποίο ποσό περιλαµβάνονται και τα πάσης φύσεως έξοδα του ∆ήµου για 
την εκτέλεση του συνόλου των ανατεθεισών σ΄αυτόν εργασιών». 
 
Η παράγραφος αυτή συµπληρώνεται ως εξής: 
 
Το ποσό αυτό µπορεί να αναπροσαρµοσθεί µετά από συµφωνία και των δύο µερών, 
εφόσον και τα δύο µέρη διαπιστώσουν απόκλιση των απαιτούµενων δαπανών από 
τον αρχικό υπολογισµό που οδήγησε στο ποσό των σαράντα (40) ευρώ. 
 

TA ΣYMBAΛΛOMENA MEPH 
 

Για την Eταιρεία                             Για το ∆ήµο 

Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος       Ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας 

Κωνσταντίνος Σιώρης      Γεώργιος Ν. Κουτσούλης 

 

Ο Εντεταλµένος Σύµβουλος 

Αλέξανδρος Αλούκος 

 
 

 ΙΙ. Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για την υπογραφή των κειµένων των δύο 
παραπάνω συµβάσεων.     
 
 
Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο πρακτικό στο σύνολό του 
υπογράφεται όπως ακολουθεί : 
 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αδαµόπουλος Παναγιώτης  1. Αθανασόπουλος Κων/νος 
  2. Αλοίµονος Ιωάννης 
  3. Βασιλάκη Γεωργία 
  4. Γιαννακόπουλος ∆ιονύσιος  
  5. ∆ιασάκος Νικόλαος  
  6. ∆ικαιουλάκος Βασίλειος 
  7. Ζαφειρόπουλος ∆ηµήτριος 

  8. Ηλιόπουλος Αθανάσιος 
  9. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 
  10. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
  11. Κουδούνης Αργύριος 
  12. Κουµουνδούρος Νικόλαος 
  13. Λαφαζάνος Γεώργιος 
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  14. Μαλαπάνης Χρήστος  
  15. Μασούρας Γρηγόριος 
  16. Μέλιος Ιωάννης 
  17. Μπάκας ∆ηµήτριος 
  18. Μπάκας Ιωάννης  
  19. Μπαστακός Παναγιώτης 
  20. Νταγιόπουλος Γεώργιος 
  21. Παπαµικρούλης Παναγιώτης 
  22. Πασχάλης Γεώργιος 
  23. Πουλόπουλος ∆ηµήτριος 
  24. Σπίνος Γεώργιος 
  25. Τσακαλάκου Σταυρούλα 
  26. Χειλάς Ευάγγελος 

 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Καλαµάτα, 8 Αυγούστου 2006 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΩΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΝΤΑΓΙΟΠΟΥΛΟΣ 
 

Για τη Γραµµατεία του ∆.Σ. 
Όλγα Παναγιωτοπούλου 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


