ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα, την ……………………….. μεταξύ :
Της εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης –Ανακύκλωσης Α.Ε.» που
εδρεύει στην οδό Χειμάρρας 5, Μαρούσι 15125, ΑΦΜ 999841409, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ραζή Ιωάννη, και θα ονομάζεται στο εξής <<ΕΕΑΑ>> και
Της εταιρείας με την επωνυμία …………………………………………………………..……………………………. που
εδρεύει
στην
οδό
.…………………………………………….………………………………..,
ΑΦΜ …………………………………., ΔΟΥ …………………………………… και εκπροσωπείται νόμιμα από τον
κ…………………………………………………………. και θα ονομάζεται στο εξής << ΑΝΑΔΟΧΟΣ >>,
Συμφωνούνται τα παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΒΕΑΣ ( Βιομηχανικά & Εμπορικά Απόβλητα Συσκευασίας)
Η υπηρεσία που παρέχεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, είναι η παρουσία επιθεωρητών του στις
εγκαταστάσεις των εταιρειών που υποδεικνύονται από την ΕΕΑΑ και περιλαμβάνει τα
παρακάτω:
1. Καταγραφή διακινούμενων φορτίων ( εισερχόμενων ή εξερχόμενων) και ποιοτικός
έλεγχος αυτών, στις εταιρείες εμπορίας ή ανακύκλωσης.
2. Προσδιορισμός ποσοστών συσκευασίας ανά υλικό (χαρτί – πλαστικό), βάσει
δειγματοληψιών.
3. Οπτικός έλεγχος για την εξαγωγή των ποσοστών συσκευασίας σιδήρου στα φορτία που
καταλήγουν σε Χαλυβουργίες.
4. Καταγραφή της αποθήκης υλικών (χαρτί, πλαστικό, σίδηρος, ξύλο) του συνεργάτη, όταν
και εφόσον αυτό ζητηθεί.
Η συχνότητα των επιθεωρήσεων ποικίλει ανά µήνα και ανά εταιρεία και σε περιοχές ως αυτές
αναφέρονται στο Παράρτημα Α, ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά. Ο αριθμός των εταιρειών και
των επιθεωρήσεων είναι μεταβλητός και σε µη σταθερές ηµέρες ανά εβδοµάδα (διάρκεια
επίσκεψης: ποικίλει ανάλογα με την εταιρεία).
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα αποστέλλονται στην ΕΕΑΑ συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε
μήνα.
Ειδικές Δράσεις (Ρεύμα γυαλιού)
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, είναι έλεγχοι στα δρομολογίων ειδικών
δράσεων για τη συλλογή γυαλιού και στα εισερχόμενα φορτία στην εγκατάσταση του αποδέκτη.

Περιοχές ελέγχων : Σε όλη την Ελλάδα.
Αναλυτική περιγραφή έργου :
Α) Έλεγχος Δρομολογίων
 Υπάλληλος της εταιρείας ελέγχου θα ακολουθεί το όχημα του συνεργάτη μαζί με τον
οδηγό ή με δικό του όχημα (συνολικά 20.000χλμ ή 10.000χλμ / 6μηνο).
 Θα καταγράφει την ποιότητα περιεχομένου όλων των κάδων, σε όλα τα σημεία
(εκτίμηση σύνθεσης περιεχομένου – ποσοστού γυαλιού ή άλλων υλικών).
 Θα καταγράφει τον αριθμό των κάδων που συλλέγονται ανά σημείο.
 Θα ακολουθεί το φορτίο σε εγκεκριμένο από την ΕΕΑΑ ζυγό.
 Θα καταγράφει τα ζυγολόγια.
 Θα καταγράφει το ωράριο.
 Θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικές αναλύσεις φορτίων ανά εργολάβο.
Β) Έλεγχος στην Εγκατάσταση του Αποδέκτη
 Στις περιπτώσεις ελέγχου συνεργατών στην εγκατάσταση του τελικού αποδέκτη ελέγχει
και καταγράφει την καθαρότητα, τη ζύγιση, τα Δελτία Αποστολής, τους Αριθμούς
Οχημάτων και την επωνυμία του συνεργαζόμενου Εργολάβου.
 Θα πραγματοποιεί δειγματοληπτικές αναλύσεις φορτίων ανά εργολάβο.
 Η καταγραφή αφορά είτε σε φορτία των ειδικών δράσεων είτε σε φορτία προερχόμενα
από Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ).
Γ) Έλεγχος σημείων συλλογής
 Θα ελέγχει την πληρότητα εξοπλισμού σε σημεία συλλογής.
Δ) Στο μέσο του έτους, ή οποτεδήποτε ζητηθεί από την ΕΕΑΑ, μπορεί να πραγματοποιηθεί
αναδιαμόρφωση της λίστας των ελεγχομένων εταιρειών.
Έλεγχοι παλέτας
 Εξαγωγή ποσοστού συσκευασίας σε αποθηκευμένο σωρό σπασμένων παλετών.
 Καταγραφή εξερχόμενων φορτίων θρυμματισμένης παλέτας.
 Καταγραφή εισερχόμενων φορτίων σε εγκαταστάσεις αξιοποίησης.
 Καταγραφή σε εγκαταστάσεις επαναχρησιμοποίησης παλέτας. Προσδιορισμός
ποσοστού (%) των παλετών που αξιοποιήθηκαν για την παραγωγή νέου προϊόντος.
Τα αποτελέσµατα των ελέγχων θα αποστέλλονται στην ΕΕΑΑ συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε
μήνα.
Έλεγχοι Έργων Μπλε Κάδου
Η υπηρεσία που παρέχεται από τον ΑΝΑΔΟΧΟ, είναι η παρουσία επιθεωρητών του στις
εγκαταστάσεις των εταιρειών που υποδεικνύονται από την ΕΕΑΑ και περιλαμβάνει τα
παρακάτω:
1.Παρουσία Επιθεωρητών σε διαδικασίες μετρήσεων που υλοποιεί προσωπικό της ΕΕΑΑ και
στις οποίες ο επιθεωρητής, βεβαιώνει την τήρηση των διαδικασιών των μετρήσεων .
2. Καταγραφή εισερχόμενων φορτίων στα ΚΔΑΥ (οποιαδήποτε ώρα της ημέρας) από:

 Ηπειρωτικούς ΟΤΑ
 Νησιωτικούς ΟΤΑ
 ΣΜΑ (Χώροι μεταφόρτωσης)
Στα πλαίσια του ελέγχου των εισερχομένων φορτίων, σε κάποιες περιπτώσεις θα διεξάγεται
έλεγχος διπλών ζυγίσεων των φορτίων σε εξωτερική πλάστιγγα, παρουσία επιθεωρητή.
Επιπλέον σε κάποιες περιπτώσεις θα ζητείται η αξιολόγηση του εισερχόμενου υλικού (με
οπτικό έλεγχο) και η κατάταξή του σε κλάσεις με βάση το εκτιμώμενο ποσοστό υπολείμματος.
3.Καταγραφή εξερχομένων φορτίων από τα ΚΔΑΥ, είτε από οποιοδήποτε άλλο αντίστοιχο έργο
υλοποιεί η ΕΕΑΑ (ενδεικτικά ΕΜΑΚ ΦΥΛΗΣ, ΣΔΙΤ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΣΔΙΤ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΣΔΙΤ ΣΕΡΡΩΝ, ΣΔΙΤ
ΘΗΒΑΣ κτλ.), είτε στην εγκατάσταση του Κέντρου Διαλογής, είτε στην εγκατάσταση του
παραλήπτη. Η καταγραφή των φορτίων και τα παραδοτέα, είναι στα πρότυπα των ΒΕΑΣ (ως
αναφέρθηκαν παραπάνω).
4.Καταγραφές της εισόδου και της παραγωγής για ορισμένο χρονικό διάστημα (ενδεικτικά 3-5
ημέρες).
5.Ανάλυση ανακτώμενων υλικών για τον προσδιορισμό της καθαρότητάς τους.
6.Καταγραφή δρομολογίων αποκομιδής μπλε κάδου (οποιαδήποτε ώρα της ημέρας) –
ενδεικτικά έργο Σπάρτης.
Περιοχές ελέγχων/ καταγραφών : Ως Παράρτημα Α , ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά.
Για το σύνολο των παραπάνω έργων, τα παραδοτέα των καταγραφών θα πρέπει να
υποβάλλονται στην ΕΕΑΑ το αργότερο μέχρι και την 7η ημέρα του επόμενου μήνα ή την
προηγούμενη εργάσιμη, σε περίπτωση που η 7η ημέρα είναι αργία.
Παραδοτέα
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, µε βάση τα ανωτέρω, θα παραδίδει σε μηνιαία βάση τα εξής:
 Συγκεντρωτικά αρχεία σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή (αρχεία PDF και excel), αναφορικά
µε τους πραγματοποιηθέντες ελέγχους και τα αποτελέσµατα αυτών. Τα μηνιαία
συγκεντρωτικά έντυπα θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα ημερήσια όταν αυτό κρίνεται
απαραίτητο.
 Ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή.
 Ποσοστά συσκευασίας ανά συνεργάτη και ανά υλικό βάσει των δειγματοληψιών.
Ενιαίο ηλεκτρονικό συγκεντρωτικό αρχείο, με όλες τις καταγραφές. Το αρχείο αυτό θα
αποστέλλεται ανά μήνα, προσθέτοντας τις νέες καταγραφές στο αρχείο του προηγούμενου
μήνα, ώστε στο τέλος του έτους να προκύπτει ενιαίος συγκεντρωτικός πίνακας.

2.

ΤΙΜΗΜΑ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ για όλες τις παραπάνω προσφερόμενες υπηρεσίες, συμφωνείται στο
ποσό των …………………….€/ανθρωποώρα πλέον αναλογούντος ΦΠΑ, οποιαδήποτε ώρα και
ημέρα της εβδομάδας. Στο παραπάνω κόστος περιλαμβάνονται τα έξοδα μετακίνησης και
διακίνησης.

Οι πληρωμές θα καταβάλλονται εντός 90 ημερών (κάθε 25η έκαστου μήνα) από την έκδοση του
μηνιαίου τιμολογίου και την πιστοποίησή από την ΕΕΑΑ.
3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια ορίζεται από την 01/01/2021 μέχρι και την 31/12/2021. Με έγγραφη συμφωνία και
των δυο μερών είναι δυνατή η ανανέωση της σύμβασης.
4. ΕΚΧΩΡΗΣΗ
Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη, η από τον ΑΝΑΔΟΧΟ εκχώρηση οποιουδήποτε
δικαιώματος εκ της παρούσας σύμβασης σε τρίτους ή η εκτέλεση εργασιών που αφορούν στην
παρούσα σύμβαση από άλλον, έστω και μερικώς, εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη
συναίνεση της ΕΕΑΑ.
5. ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Σε κάθε περίπτωση που o ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν ανταποκρίνεται στις αναληφθείσες υποχρεώσεις ή σε
περίπτωση διακοπής του Έργου από την ΕΕΑΑ, η ΕΕΑΑ έχει δικαίωμα να ζητήσει τη λύση της
σύμβασης αζημίως και να εκκαθαρίσει τον λογαριασμό.
Σημειώνεται ότι εάν κατόπιν απόφασης από τις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΝ) , μεταβληθούν οι τομείς
ή/και οι ενδεικτικές ώρες ελέγχων, θα γίνουν διαπραγματεύσεις για συνέχιση της συμφωνίας ή
λήξη αζημίως.

6. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, κάθε συμβαλλόμενο
μέρος έχει την υποχρέωση να τηρεί απολύτως εμπιστευτικές και να μη γνωστοποιεί σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Τύπου) οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες
περιέχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή απορρέουν από αυτήν και
αφορούν το αντικείμενο αυτής ή /και γενικότερα τις δραστηριότητες, την εσωτερική δομή και
οργάνωση των αντισυμβαλλομένων του, τις μεθόδους, πρακτικές και λοιπά στοιχεία της
επαγγελματικής δράσης αυτών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τους. Οι
πληροφορίες που εμπίπτουν στην εφαρμογή του παρόντος όρου δύνανται να είναι κάθε
είδους και μορφής, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, σχεδίων, εγκαταστάσεων,
προδιαγραφών εξοπλισμού στρατηγικής, προγραμμάτων, οικονομικών δεδομένων,
παραγωγικών διαδικασιών , κ.τ.λ.
Συμφωνείται ειδικώς ότι οι συμβαλλόμενοι, είτε από κοινού είτε χωριστά ο καθένας, μπορούν
να προβάλλουν περαιτέρω την παρούσα συνεργασία και μέρος ή το σύνολο των
δραστηριοτήτων που προβλέπονται ή απορρέουν από τη σύμβασης, με την προϋπόθεση την μη
δημοσιοποίηση τεχνικών ή οικονομικών δεδομένων και την προηγούμενη έγγραφη ενημέρωση
των ετέρων συμβαλλομένων.

7. ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε διαφορά ή διένεξη μεταξύ των συμβαλλομένων θα επιλύεται στα Ελληνικά αρμόδια
Δικαστήρια και δη στα δικαστήρια των Αθηνών.
Η παρούσα σύμβαση καταρτίσθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, ένα (1) για κάθε
συμβαλλόμενο μέρος και υπογράφεται όπως ακολουθεί :

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την ΕΕΑΑ ΑΕ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΑΖΗΣ

Για τον ΑΝΑΔΟΧΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
ΕΛΕΓΧΟΙ ΒΕΑΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΒΙΟΜ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ-ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ-ΧΑΛΚΙΔΑ
ΑΛΜΥΡΟΣ
ΑΡΓΟΣ
ΒΟΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ
ΠΑΤΡΑ
ΕΛΕΓΧΟΙ Ε.Δ.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ (τακτικοί έλεγχοι)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (τακτικοί έλεγχοι)
ΠΑΤΡΑ (τακτικοί έλεγχοι)
ΚΡΗΤΗ (τακτικοί έλεγχοι)
ΡΟΔΟΣ (τακτικοί έλεγχοι)
ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ (δειγματοληπτικοί έλεγχοι)

ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΔΑΥ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΚΔΑΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΟΜΟΤΗΝΗ
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ
ΞΑΝΘΗ
ΑΤΤΙΚΗ (ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-ΕΛΕΥΣΙΝΑ-ΚΟΡΩΠΙ)
ΣΠΑΡΤΗ
ΒΟΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΡΕΘΥΜΝΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΘΗΡΑ
ΝΑΞΟΣ
ΡΟΔΟΣ
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΕΡΚΥΡΑ*
ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΛΑΜΙΑ
ΛΑΡΙΣΑ
ΛΕΣΒΟΣ*
ΜΥΚΟΝΟΣ*
ΠΑΤΡΑ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ*
ΣΕΡΡΕΣ
ΚΩΣ*
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΤΡΙΠΟΛΗ

*Ενδεικτικά, στα παραπάνω έργα , οι απαιτούμενες ώρες είναι ~10-20 ανά τρίμηνο.

