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 ηελ Πάηξα ζήκεξα ηελ 28
η
 Δεκεμβρίοσ 2020, εκέξα Δεσηέρα θαη ώξα 9.00, κεηά από 

γξαπηή επείγοσζα πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, κε αριθμό 27/24-12-2020, ε νπνία εθδόζεθε 

λνκόηππα θαη δόζεθε ζε όινπο ηνπο θ.θ. Γεκνηηθνύο πκβνύινπο, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζφ 

ηηλεδιάζκευης έκηακηη ζπλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ζύκθσλα ηελ αξηζ. 426/13-11-

2020 εγθύθιην ηνπ ΤΠΔ, γηα ηελ εμέηαζε ησλ (9) ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο θαη 

ζπκκεηείραλ  ηα παξαθάησ Μέιε ηνπ ώκαηνο: 

1) Μειάο Παλαγηώηεο- Πξόεδξνο, 2) νισκνύ Αηθαηεξίλε- Αληηπξόεδξνο, 3) 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία- Γξακκαηεύνπζα, 4) Αζαλαζόπνπινο Αλδξέαο- Αλη/ξρνο, 5) Αλαζηαζίνπ 

Μηραήι- Αλη/ξρνο, 6) Αζπξάγθαζνο Νηθόιανο – Αλη/ξρνο, 7) Κνξδάο Υξήζηνο- Αλη/ξρνο, 8) 

Πεηξόπνπινο Παλαγηώηεο- Αλη/ξρνο, 9) Πιέζζαο Γηνλύζηνο- Αλη/ξρνο, 10) ακνύξε- Βαγελά 

Αθξηβή- Αλη/ξρνο, 11) Σνγηνπνύινπ Αλαζηαζία- Αλη/ξρνο, 12) Αζπξνύιηα νθία, 13) Γθέζηα 

Δηξήλε, 14) Κνπξή Ήξα- Δηξήλε, 15) Μαγηάθεο Γεώξγηνο, 16) Μνδέο Αζαλάζηνο, 17) Νηάξνπ 

Μαξία, 18) Παπαληθήηαο Αλδξέαο, 19) Πειεθνύδαο Γεκήηξηνο, 20) Σνπιγαξίδεο Θεόδσξνο, 21) 

Αζαλαζόπνπινο Αζαλάζηνο, 22) Αιεμόπνπινο Γξεγόξηνο, 23) Γεκαθόπνπινο Φώηηνο, 24) 

Μπαθαιάξνο Υξήζηνο, 25) Νηξίληαο Θεόδσξνο, 26) Παηνύραο Υξήζηνο θαη 27) 

Σξηαληαθπιιόπνπινο Ναπνιέσλ. 

Οη θ.θ. Βνξίζεο Γηνλύζηνο, Γξεγόξεο Ζιίαο, Γνύξνο Αζαλάζηνο, Εαθεηξόπνπινο 

Παλαγηώηεο,  Θενδσξόπνπινο Νηθόιανο, Νηθνιόπνπινο Νηθόιανο, Ξπιηάο Θεόδσξνο, 

Παπαδεκάηνο Νηθόιανο,  Ρώξνο Γεώξγηνο, βόιεο Κσλζηαληίλνο, ηαδήκαο Βαζίιεηνο, 

ηαλίηζαο Υαξάιακπνο, Σδαλάθνο Νηθόιανο,  Σζηκπνύθεο Ησάλλεο, Φηινπνύινπ Μαξία, 

Υξπζαλζαθόπνπινο Αιέμαλδξνο,  Φσκάο Πέηξνο θαη Νηθνιάνπ Αλδξέαο- Γξακκαηέαο, δελ 

εηζήιζαλ ζηελ ηειεδηάζθεςε αλ θαη θιήζεθαλ, τρέη δε Γραμμαηεύοσζας  αλέιαβε ε θα 

Γηαλληηζνπνύινπ Ηνπιία.  

Οη θ.θ. Καηζαθνύιεο Δπάγγεινο- Αλη/ξρνο, Καπθάο Γεώξγηνο, Κνπλάβεο Αληώληνο θαη 

Μνίξαιεο Νηθόιανο, δελ εηζήιζαλ από ηελ αξρή ζηελ ηειεδηάζθεςε, αιιά αξγόηεξα, όπσο 

θαίλεηαη παξαθάησ ζηα πξαθηηθά.   

 Δπίζεο ζηε ζπλεδξίαζε ζπκκεηείρε θαη ν θ. ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΠΔΛΔΣΗΓΖ - Γήκαξρνο 

Παηξέσλ. 

Αθνύ έγηλε λόκηκε απαξηία, ν θ. Πξόεδξνο θεξύζζεη ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. 

………………………………………………………………………………………………........... 

 (Γηεπθξηλίδεηαη όηη ζηελ ηειεδηάζθεςε εηζήιζε θαη ν θ. Καπθάο Γεώξγηνο).  

 

ηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξόεδξνο εηζάγεη ην αξηζ. 2 ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο: 

«ύλαςε ζπλεξγαζίαο κε ηελ ECOELASTIKA A.E., γηα ηε δηαρείξηζε ησλ άρξεζησλ 

ειαζηηθώλ ηνπ Γήκνπ Παηξέσλ» (ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ηνπ Αλη/ξρνπ 

Πξνγξακκαηηζκνύ, Δλέξγεηαο, Μειεηώλ Έξγσλ Πξαζίλνπ, Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο 

θαη Μεραλνινγηθνύ Δμνπιηζκνύ- Γ/λζε Καζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο θαη Μερ/θνύ 

Δμνπιηζκνύ- κε αξηζ. 17431/15-12-2020 θαη ζρεηηθό δηαβηβαζηηθό ηνπ θ. Γεκάξρνπ- κε 

αξηζ. 17451/15-12-2020).  

 

 Το Σώμα, αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν θαη δέρηεθε ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκόδηνπ 

εηζεγεηή- Αλη/ξρνπ,  
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΘΖΕΘ: 

 

              Έρνληαο ππ’ όςε: 

1. Σελ ππ’ αξ. 15/2018 Απόθαζε Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ πεξί έγθξηζεο δηεμαγσγήο 

πιεηνδνηηθήο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε άρξεζησλ πιηθώλ ζπλεξγείνπ 

νρεκάησλ. 

2. Σελ ππ’ αξ. 787/2018 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ησλ όξσλ ηεο δεκνπξαζίαο γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ 

ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ. 

3. Σελ 3334/2019 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο Γεκνπξαζίαο θαη ην αληίζηνηρν από 31-3-

2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ, ζύκθσλα κε ην νπνίν 

θαηά ηελ δηεμαρζείζα δεκνπξαζία νπδείο ελδηαθεξόκελνο αγνξαζηήο 

εκθαλίζζεθε. 

4. Σελ 5868/2020 Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο Δπαλαιεπηηθήο Γεκνπξαζίαο θαη ην 

αληίζηνηρν από 16-6-2020 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γεκνπξαζηώλ, 

ζύκθσλα κε ην νπνίν θαηά ηελ δηεμαρζείζα επαλαιεπηηθή δεκνπξαζία νπδείο 

ελδηαθεξόκελνο αγνξαζηήο εκθαλίζζεθε. 

5. Σν γεγνλόο όηη ην ειάρηζην όξην πξώηεο πξνζθνξάο είρε νξηζζεί ζηα κεδέλ (0) 

επξώ, ην νπνίν δελ επηηξέπεη ηελ επαλεθηίκεζε ησλ ππό εθπνίεζε εηδώλ. 

6. Σελ ππ’ αξ. 828/2020 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Παηξέσλ πεξί 

καηαίσζεο δηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθπνίεζε κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ 

νρεκάησλ/κεραλεκάησλ έξγνπ. 

 

Οη δύν δηεμαρζείζεο δεκνπξαζίεο (θύξηα θαη επαλαιεπηηθή) γηα ηελ εθπνίεζε 

κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ απέβεζαλ άγνλεο, δηόηη 

νπδείο ελδηαθεξόκελνο αγνξαζηήο εκθαλίζζεθε, παξά ην γεγνλόο όηη ην ειάρηζην όξην 

πξώηεο πξνζθνξάο είρε νξηζζεί ζηα κεδέλ (0) επξώ. Δλ ζπλερεία ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

απνθάζηζε λα θεξύμεη άγνλεο ηηο δηεμαρζείζεο δεκνπξαζίεο γηα ηελ εθπνίεζε 

κεηαρεηξηζκέλσλ ειαζηηθώλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ θαη λα καηαηώζεη ηελ 

δηαδηθαζία εθπνίεζεο ησλ πξναλαθεξνκέλσλ εηδώλ. 

 

        Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ηο Σώμα,  

         

Εγκρίνει ηελ ζύλαςε ζπλεξγαζίαο κε ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο αρξήζησλ 

ειαζηηθώλ «Ecoelastika Α.Ε.» κε ζθνπό ηε δηαρείξηζε ησλ αρξήζησλ ειαζηηθώλ ηνπ 

Γήκνπ Παηξέσλ, ππό ηνπο θάησζη όξνπο: 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
ΟΡΟΙ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

ΚΑΣΟΧΟΤ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΜΕΝΩΝ ΕΛΑΣΙΚΩΝ ΣΟΛΟΤ 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
Η ECOELASTIKA A.E (ςτο εξισ «ΕΣΑΙΡΕΙΑ») οργανϊνει το μοναδικό ςτθν Ελλάδα εγκεκριμζνο από τον 
Ελλθνικό Οργανιςμό Ανακφκλωςθσ ςυλλογικό ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ παλαιϊν ελαςτικϊν 
οχθμάτων (ςτο εξισ «το ςφςτημα»), που λειτουργεί ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν 
εναλλακτικι διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν 
Ο «ΚΑΣΟΧΟ» διακζτει ςτόλο οχθμάτων, από τον οποίο προκφπτουν μεταχειριςμζνα ελαςτικά. Σφμφωνα 
με το Π.Δ. 109/2004 «Μζτρα και όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν των 
οχθμάτων» (άρκρο 7 παρ. 1γ). Ο ΚΑΣΟΧΟ υποχρεοφται να παραδίδει τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά του 
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ςτόλου του είτε ςε εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, είτε ςε αδειοδοτθμζνο ςυλλζκτθ. 

 
Ο ΚΑΣΟΧΟ κα μεριμνά ϊςτε τα ελαςτικά, τα οποία προμθκεφεται για τον εξοπλιςμό του ςτόλου των 
οχθμάτων του, πλθροφν τουσ όρουσ τθσ παραπάνω νομοκεςίασ για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των 
μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν. Ειδικότερα, κατά τθν προμικεια των καινοφργιων ελαςτικϊν κα λαμβάνεται 
μζριμνα, ϊςτε οι προμθκευτζσ των ελαςτικϊν είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Εκνικό Μθτρϊο Παραγωγϊν και 
διακζτουν Αρικμό Μθτρϊου Παραγωγϊν (ΑΜΠ). 
Τα προαναφερκζντα μζρθ ςυνάπτουν τθν παροφςα ςυνεργαςία για τθ διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων 
ελαςτικϊν που προκφπτουν από το ςτόλο του KATOXOY, ςφμφωνα με τουσ ακόλουκουσ ειδικότερουσ 
όρουσ και ςυμφωνίεσ: 

 
§ 1.  ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

Ο ΚΑΣΟΧΟ ςτο πλαίςιο των υποχρεϊςεϊν του από τθν κείμενθ νομοκεςία για τθν εναλλακτικι 
διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν οχθμάτων, επικυμεί να παραδίδει τα μεταχειριςμζνα 
ελαςτικά που διακζτει ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ, προκειμζνου να οδθγθκοφν για αξιοποίθςθ ςτισ αδειοδοτθμζνεσ 
εγκαταςτάςεισ τελικισ αξιοποίθςθσ μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν  (ςτο εξισ ΣΕΛΙΚΟΙ ΑΠΟΔΕΚΣΕ). 
Τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά του ΚΑΣΟΧΟΤ ςυγκεντρϊνονται ςε κατάλλθλο χϊρο ςτισ εγκαταςτάςεισ του 
ΚΑΣΟΧΟΤ. Η ςυλλογι των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν από τισ εγκαταςτάςεισ του ΚΑΣΟΧΟΤ κα γίνεται 
από τουσ εξουςιοδοτθμζνουσ ςυλλζκτεσ - μεταφορείσ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ εκτόσ αν ζχει ςυμφωνθκεί πωσ τθ 
μεταφορά αναλαμβάνει ο ίδιοσ ο ΚΑΣΟΧΟ. 

 
§ 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 

Ωσ ςθμείο ζναρξθσ τθσ ςυνεργαςίασ ορίηεται θ θμερομθνία ζγκριςθσ τθσ καταχϊρθςθσ των ςτοιχείων του 
ΚΑΣΟΧΟΤ μζςω γραπτοφ ενθμερωτικοφ μθνφματοσ απεςταλμζνου δια του θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου 
(e-mail) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που ζχει ορίςει ςτθν αίτθςι του. Ωσ ςθμείο λιξθσ θ παρζλευςθ ενόσ 
πλιρουσ ζτουσ από τθν θμερομθνία ζναρξθσ. 
Κατά τθ λιξθ τθσ ςυμφωνθμζνθσ διάρκειασ ενόσ (1) ζτουσ, θ διάρκεια τθσ ςυνεργαςίασ ανανεϊνεται 
αυτομάτωσ ετθςίωσ εκτόσ αν ζνα (1) μινα πριν τθ λιξθ τθσ  ετιςιασ  διάρκειασ, οποιοδιποτε από τα μζρθ 
(ΕΣΑΙΡΕΙΑ ι ΚΑΣΟΧΟ) ειδοποιιςει εγγράφωσ το  άλλο μζροσ, ότι δεν επικυμεί τθν ανανζωςθ. 

 
§ 3. ΤΛΙΚΟ 

Στο ςφςτημα που οργανϊνει θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα διατίκενται από τον ΚΑΣΟΧΟ ολόκλθρα μεταχειριςμζνα 
ελαςτικά οχθμάτων (περιλαμβάνονται ςτον Ευρωπαϊκό Κατάλογο Αποβλιτων με κωδικό ΕΚΑ 16 01 03 
«απόβλθτα μθ προδιαγραφόμενα άλλωσ») που προκφπτουν από τον ςτόλο του ΚΑΣΟΧΟΤ με τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά του ακόλουκου άρκρου 4. 

 
§ 4. ΠΟΙΟΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

Τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά που κα παραδίδονται από τον ΚΑΣΟΧΟ ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα πρζπει 
υποχρεωτικά να ανικουν ςτισ εξισ κατθγορίεσ 

 

 

Κατθγορία 

 Μζςο 
Βάροσ 
(kg) 

 

                                  Περιγραφι 
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Ελαςτικά επιβατικϊν αυτοκινιτων (επιβατικά λάςτιχα και 
λάςτιχα 4X4) 

Ελαςτικά εμπορικϊν οχθμάτων με ονομαςτικι (εςωτερικι) 
διάμετρο ηάντασ μικρότερθ από 17,5 ίντςεσ. 

Ελαςτικά αγροτικϊν τρακτζρ ςυμβατικά (diagonal) για 
μπροςτινοφσ τροχοφσ 

Ελαςτικά βιομθχανικϊν και ανυψωτικϊν οχθμάτων 
(πνευματικά) με ονομαςτικι (εςωτερικι) διάμετρο ηάντασ 
μικρότερθ ι ίςθ με 12 ίντςεσ 
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Ελαςτικά εμπορικϊν οχθμάτων με ονομαςτικι (εςωτερικι) 
διάμετρο ηάντασ μεγαλφτερθ ι ίςθ με 17,5 ίντςεσ. 

Ελαςτικά αγροτικϊν τρακτζρ για οπίςκιουσ τροχοφσ κίνθςθσ 
με εξωτερικι διάμετρο ζωσ και 1400mm 

Ελαςτικά βιομθχανικϊν οχθμάτων (πνευματικά-industrial) με 
ονομαςτικι (εςωτερικι) διάμετρο ηάντασ μεγαλφτερθ από 
12 ίντςεσ και με εξωτερικι διάμετρο ζωσ 1400mm 

Γ 4 Ελαςτικά moto 
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150 
Ελαςτικά χωματουργικϊν οχθμάτων και οχθμάτων ζργου* 
(Grader, Loader, RDT, ADT, Crane, Mechanical Handling) 

 

 
Δ2 

 

 
100 

Ελαςτικά αγροτικϊν οχθμάτων με εξωτερικι διάμετρο 
μεγαλφτερθ από 1400mm ζωσ 1600mm 

Ελαςτικά βιομθχανικϊν οχθμάτων (πνευματικά-industrial) με 
εξωτερικι διάμετρο από 1400mm ζωσ 1600mm 

 
*Στθν κατθγορία Δ1 ςυμπεριλαμβάνονται όλα τα ελαςτικά χωματουργικϊν οχθμάτων και οχθμάτων ζργου 
με εξωτερικι διάμετρο ζωσ και 1600mm. 
Ελαςτικά οποιαςδιποτε κατθγορίασ με εξωτερική διάμετρο μεγαλφτερη από 1600mm καθώσ και τα 
ςυμπαγή ελαςτικά βιομηχανικών οχημάτων εξαιροφνται από τισ παραπάνω κατηγορίεσ. 
Τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά κα παραδίδονται πάντοτε ολόκληρα και καθαρά, δε κα περιζχουν νερά και 
κα είναι απαλλαγμζνα ξζνων υλϊν (όπωσ π.χ. ηάντεσ, ςαμπρζλεσ, ξφλα, πλαςτικά, πζτρεσ, νερό και γενικά 
διάφορα άλλα απορρίμματα). Τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά ΔΕΝ κα είναι βαμμζνα. 
Η απομάκρυνςθ των τυχόν ξζνων ςωμάτων από τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά που ζχουν ςυλλεχκεί, κα 
γίνεται με μζριμνα του ΚΑΣΟΧΟΤ. 
 Κατά τθν παράδοςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν ςτον ςυλλζκτη μεταφορζα τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
πραγματοποιείται επιτόπιοσ ζλεγχοσ για τθ διαπίςτωςθ τθσ τιρθςθσ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν των 
μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν του ΚΑΣΟΧΟΤ. Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί από το ςυλλζκτη μεταφορζα 
ότι δεν τθροφνται τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά ο ςυλλζκτησ μεταφορζασ κα πρζπει να προβαίνει ςτισ 
ακόλουκεσ ενζργειεσ α) άμεςθ ειδοποίθςθ τθσ εταιρείασ και αποςτολι αποδεικτικοφ υλικοφ 
(φωτογραφιϊν φορτίων) β) παραλαβι μόνο των ελαςτικϊν που πλθροφν τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά. Σε 
περίπτωςθ που θ κατά τα ανωτζρω μερικι παραλαβι του φορτίου είναι ανζφικτθ ο ςυλλζκτησ 
μεταφορζασ ζχει δικαίωμα να μθ δεχκεί τθν παραλαβι του φορτίου. 

 
§ 5. ΕΛΑΧΙΣΗ ΠΟΟΣΗΣΑ - ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΔΟΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο ΚΑΣΟΧΟ κα παραδίδει ςτο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ τα μεταχειριςμζνα 
ελαςτικά που προκφπτουν από τθ δραςτηριότητα, υπό  τθν προχπόκεςθ ότι φζρουν τα ποιοτικά 
χαρακτθριςτικά που αναφζρονται ςτο άρκρο 4. 
Η ελάχιςτθ ποςότθτα των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν με τα ποιοτικά χαρακτθριςτικά του άρκρου 4 που 
παραδίδονται από τον ΚΑΣΟΧΟ ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ είναι 200 ελαςτικά ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Α ή 50 ελαςτικά 
ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ Β. 
Η διαδικαςία παράδοςθσ των ελαςτικϊν από τον ΚΑΣΟΧΟ ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ είναι θ εξισ: 
Ο ΚΑΣΟΧΟ ζχει καταγραφεί ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ εταιρείασ και ζχει λάβει Όνομα Χριςτθ 
(Username) και Κωδικό (Password). Κάκε φορά που ο ΚΑΣΟΧΟ επικυμεί τθν παράδοςθ μεταχειριςμζνων 
ελαςτικϊν και διακζτει τθν ελάχιςτθ ποςότθτα του παρόντοσ άρκρου, κα καταχωρεί ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ τισ ακριβείσ ποςότθτεσ ςε τεμάχια μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν ανά κατθγορία. Σε 
περίπτωςθ που δεν είναι εφικτι για τον ΚΑΣΟΧΟ θ καταχϊρθςθ ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ, 
μπορεί να αποςτζλλει ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ ζγγραφο αίτθμα με e-mail ι fax ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ και 
αρικμό αντίςτοιχα που αναφζρονται ςτο άρκρο 11. Το ζγγραφο αίτθμα πρζπει να περιζχει ακριβι αρικμό 
ελαςτικϊν ανά κατθγορία. 
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Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ μεριμνά για τθν παραλαβι των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν από εξουςιοδοτθμζνο ςυλλζκτη - 
μεταφορζα και κα ενθμερϊνει ςχετικά τον ΚΑΣΟΧΟ. 
Τα μεταχειριςμζνα ελαςτικά κα πρζπει να βρίςκονται ςυγκεντρωμζνα ςτθν εγκατάςταςθ του ΚΑΣΟΧΟΤ ςε 
ντάνεσ ανά κατθγορία και ςε εφκολο ςθμείο πρόςβαςθσ του φορτθγοφ του εξουςιοδοτθμζνου από τθν 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ ςυλλζκτη - μεταφορζα. Σε κάκε περίπτωςθ θ απόςταςθ του ςθμείου ςυγκζντρωςθσ των 
ελαςτικϊν δε κα πρζπει να υπερβαίνει τα 5 μζτρα από το ςθμείο, ςτο οποίο μπορεί να ςτακμεφςει το 
όχθμα μεταφοράσ. H αποκικευςθ των ελαςτικϊν δεν γίνεται ςε κάδουσ ςυλλογισ - αποκικευςθσ 
αδρανϊν υλικϊν. 
Ο ΚΑΣΟΧΟ ζχει τθν ευκφνθ τθσ φόρτωςθσ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν, διακζτοντασ προςωπικό και 
μθχανολογικό εξοπλιςμό. 
 Η ΕΣΑΙΡΕΙΑ κα καταβάλλει προςπάκεια για τθν εξυπθρζτθςθ του ΚΑΣΟΧΟΤ εντόσ ευλόγου χρόνου, από 
τθν ζγγραφθ παραγγελία του, που δεν ξεπερνά τισ 15 θμζρεσ. Σε περίπτωςθ που υφίςταται διαχειριςτικό 
πρόβλθμα, το οποίο ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν κακυςτζρθςθ των παραλαβϊν - παραδόςεων πζραν του 
ευλόγου χρόνου, θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ζχει υποχρζωςθ να ενθμερϊνει εγγράφωσ τον ΚΑΣΟΧΟ. Μετά από τθν 
ενθμζρωςθ του ΚΑΣΟΧΟΤ, θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ δε φζρει ουδεμία ευκφνθ για τυχόν ηθμιζσ που προκλικθκαν ςτον 
ΚΑΣΟΧΟ από τθν κακυςτζρθςθ. 

 
§ 6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΑΦΟΡΑ - ΠΑΡΑΔΟΗ 

Κατά τθν παράδοςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν από τον ΚΑΣΟΧΟ ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ τα 
παραδιδόμενα/παραλαμβανόμενα τεμάχια ανά Κατθγορία καταχωροφνται από τον ςυλλζκτη-μεταφορζα 
θλεκτρονικά ςτο on line ςφςτθμα διαχείριςθσ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Η καταχϊρθςθ γίνεται ςε tablet που ζχει ο 
ςυλλζκτησ - μεταφορζασ και είναι ςυνδεδεμζνο με το on line ςφςτθμα τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ. Ο ΚΑΣΟΧΟ 
παραλαμβάνει από τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ κάρτα NFC, με τθν οποία θ αναγνϊριςι του ςτο ςφςτθμα γίνεται 
θλεκτρονικά. Ο ΚΑΣΟΧΟ επιβεβαιϊνει τθν ορκι θλεκτρονικι καταχϊρθςθ των παραδιδόμενων - 
παραλαμβανόμενων ελαςτικϊν και υπογράφει ςτο tablet προκειμζνου να ολοκλθρωκεί θ καταχϊρθςθ τθσ 
παραλαβισ. Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ καταχϊρθςθσ θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ αποςτζλλει ςτον ΚΑΣΟΧΟ με email, ςτθν 
θλεκτρονικι διεφκυνςθ που αναφζρεται ςτο άρκρο 11, το ςχετικό αποδεικτικό παράδοςθσ και παραλαβισ 
των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν. 
Σε περίπτωςθ που για οποιοδιποτε λόγο υφίςταται τεχνικό πρόβλθμα ςτθν παραλαβι των 
μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν με θλεκτρονικι καταγραφι, κα ςυμπλθρϊνεται ςχετικό ζντυπο. Το ζντυπο 
(αποδεικτικό παράδοςθσ και παραλαβισ) παραδίδεται εισ διπλοφν από τον ςυλλζκτη - μεταφορζα ςτον 
ΚΑΣΟΧΟ ςε προτυπωμζνθ φόρμα από το θλεκτρονικό ςφςτθμα τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ςυμπλθρϊνεται από τον 
ςυλλζκτθ - μεταφορζα και υπογράφεται από τον ΚΑΣΟΧΟ και τον ςυλλζκτθ μεταφορζα. Σ’ αυτό κα 
εμφαίνονται: α) τα ςτοιχεία του ΚΑΣΟΧΟΤ από το οποίο παραλαμβάνονται τα ελαςτικά (επωνυμία, ζδρα, 
ΑΦΜ, ΔΟΥ) β) τα ςτοιχεία του ςυλλζκτθ - μεταφορζα (επωνυμία, ζδρα, ΑΦΜ, ΔΟΥ) γ) ο αρικμόσ των προσ 
παράδοςθ μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν ανά κατθγορία που κατεγράφθ κατά τθν παραγγελία του 
ΚΑΣΟΧΟΤ, δ) ο ακριβισ αρικμόσ των παραδιδόμενων ςτον ςυλλζκτη- μεταφορζα ελαςτικϊν, ανά 
κατθγορία (Α,Β,Γ), ε) τα ςτοιχεία του μεταφορικοφ μζςου. Ο ΚΑΣΟΧΟ ευκφνθ για τθν ορκι αναγραφι ςτο 
εκδιδόμενο αποδεικτικό παραλαβισ των παραδιδόμενων/παραλαμβανόμενων ποςοτιτων 
μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν ανά Κατθγορία. Ο ΚΑΣΟΧΟ παραλαμβάνει το ζνα αντίτυπο του αποδεικτικοφ 
από το οποίο προκφπτει θ ολοκλιρωςθ τθσ παραλαβισ. Το άλλο αντίτυπο το κρατάει ο ςυλλζκτησ - 
μεταφορζασ. 
Αν δθμιουργθκεί οποιοδιποτε ηιτθμα ςχετικά με τθν θλεκτρονικι ι χειρόγραφθ καταχϊρθςθ και τθν 
ορκότθτα ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων ο ΚΑΣΟΧΟ πρζπει να το αναφζρει αμζςωσ ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ και να 
ακολουκιςει τισ οδθγίεσ τθσ. 

 
§ 7. ΕΞΟΔΑ 

Τα ζξοδα ςυλλογισ και μεταφοράσ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν, όςο και τα ζξοδα αξιοποίθςθσ των 
μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν ςτισ μονάδεσ αξιοποίθςθσ των ΣΕΛΙΚΩΝ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ, κα βαρφνουν τθν 
ΕΣΑΙΡΕΙΑ. 
 

§ 8. ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
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Αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ζχουν δικαίωμα να διακόψουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία ςε 
περίπτωςθ παραβίαςθσ οιουδιποτε όρου τθσ, οι οποίοι ςυμφωνοφνται όλοι ωσ ουςιϊδεισ, 
επιφυλαςςόμενα για τθν αποκατάςταςθ ενδεχόμενθσ ηθμίασ του ανυπαίτιου αντιςυμβαλλόμενου. 
Σε περίπτωςθ που θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ για οποιονδιποτε λόγο μθ οφειλόμενο ςε υπαιτιότθτά τθσ (π.χ. ανάκλθςθ 
τθσ άδειασ για ςυλλογικό ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν), ςταματιςει να 
ςυλλζγει προσ τελικι αξιοποίθςθ μεταχειριςμζνα ελαςτικά, ο ΚΑΣΟΧΟ και αντίςτοιχα θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ζχουν 
το δικαίωμα να διακόψουν τθ ςυνεργαςία τουσ αηθμίωσ για αμφότερα τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 
Η διακοπι τθσ ςυνεργαςίασ ενεργείται με ζγγραφθ διλωςθ, θ οποία πρζπει να κοινοποιθκεί ςτον 
αντιςυμβαλλόμενο με fax ι e-mail και τα αποτελζςματα αυτισ κα επζρχονται από τθν επόμενθ τθσ 
κοινοποίθςισ τθσ. 
Πζραν των ανωτζρω ο ΚΑΣΟΧΟ και θ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ζχουν δικαίωμα διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ αηθμίωσ για 
ςπουδαίο λόγο. Ωσ ςπουδαίοσ λόγοσ για τθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ, κεωρείται ενδεικτικά χωρίσ περιοριςμό, θ αλλαγι 
του διαχειριςτικοφ ςχεδίου του ςυςτήματοσ για οιουςδιποτε λόγουσ, οικονομικοφσ, τεχνικοφσ, 
οργανωτικοφσ, διαχειριςτικοφσ, για τουσ οποίουσ δεν είναι εφικτι θ εξυπθρζτθςθ του ΚΑΣΟΧΟΤ με τουσ 
όρουσ του παρόντοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι τα μζρθ κα καταβάλουν προςπάκεια να βρουν κοινϊσ 
αποδεκτι λφςθ για τθ ςυνζχιςθ τθσ ςυνεργαςίασ τουσ με νζουσ όρουσ. 

 
§ 9. ΑΝΩΣΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν είναι υπεφκυνα για ηθμιζσ ι κακυςτεριςεισ ςε παράδοςθ φορτίων 
οφειλόμενεσ ςε ανωτζρα βία. Ωσ ανωτζρα βία εννοείται κάκε περιςτατικό ι ςυμβάν, πζραν από τθν 
ευκφνθ τθσ κάκε πλευράσ, όπωσ πόλεμοσ ι καταςτροφζσ που οφείλονται ςε κεομθνία (π.χ. πυρκαγιά, 
πλθμμφρα κλπ.) ι και περιοριςμοί που τυχόν επιβλθκοφν ςτθν ωσ άνω διαχείριςθ από κυβερνθτικζσ 
αποφάςεισ. 

 
§ 10. ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΟΙΧΕΙΩΝ – ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

Τα μζρθ υποχρεοφνται ςτθν τιρθςθ πλιρουσ εμπιςτευτικότθτασ όςον αφορά ςτο ςφνολο των ςτοιχείων 
που περιζρχονται ςε γνϊςθ τουσ κατά τθ ςυνεργαςία τουσ. Τα μζρθ δφνανται να ςυλλζγουν προςωπικά 
δεδομζνα κατά το μζτρο που αυτό απαιτείται για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςυνεργαςίασ και υπό τον 
όρο ότι λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα και φροντίηουν για τθ κεμιτι και νόμιμθ ςυλλογι και 
επεξεργαςία των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα κακϊσ και για τθν αςφαλι τιρθςι τουσ, ςφμφωνα 
με τα 
προβλεπόμενα ςτον Γενικό Κανονιςμό Προςωπικϊν Δεδομζνων 2016/679 (GDPR) και ςτο ειδικότερο 
ρυκμιςτικό πλαίςιο εφαρμογισ του. 

 
§ 11. ΙΧΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ – ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΔΙΚΑΣΗΡΙΩΝ 

Η ςυνεργαςία τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ με τον ΚΑΣΟΧΟ κα διζπεται απ’ τθ νομοκεςία για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ 
ελαςτικϊν (ΠΔ 109/2004 «Μζτρα και όροι για τθν εναλλακτικι διαχείριςθ των μεταχειριςμζνων ελαςτικϊν 
των οχθμάτων. Πρόγραμμα για τθν  εναλλακτικι διαχείριςι τουσ» και τον Ν. 2939/6.8.2001 « Συςκευαςίεσ 
και εναλλακτικι διαχείριςθ των ςυςκευαςιϊν και άλλων προϊόντων – Ίδρυςθ Εκνικοφ Οργανιςμοφ 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Συςκευαςιϊν και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π) και άλλεσ διατάξεισ»), όπωσ 
τροποποιικθκε με το Ν. 3854/2010 (ΦΕΚ Α' 94) και τον Ν.4496/2017 (ΦΕΚ Α'170) κακϊσ και τισ διατάξεισ 
τθσ εκάςτοτε κείμενθσ νομοκεςίασ για τθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων. Σε περίπτωςθ που ανακφψει 
οιαδιποτε διαφορά ςχετικι με τθ ςυνεργαςία των μερϊν αρμόδια για τθν επίλυςι τθσ κα είναι τα 
Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 
Οι όροι που αναφζρονται ςτο παρόν είναι δεςμευτικοί για το παραπάνω χρονικό διάςτθμα που 
ςυμφωνικθκε και κα ερμθνεφονται με βάςθ τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των ςυναλλακτικϊν θκϊν. 

 
§ 12. ΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ 

Ειδοποιιςεισ που κα ζχουν ςχζςθ με τθν λειτουργία τθσ παροφςασ ςυνεργαςίασ κα δίδονται εγγράφωσ 
από τον ΚΑΣΟΧΟ ςτθν ΕΣΑΙΡΕΙΑ προς: 

 
την Ιωάννα Αλεξοποφλου 
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(τηλέφωνο:2106128260, e-mail: info@ecoelastika.gr, fax:2106128659). 
ΟΙ ειδοποιιςεισ τθσ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ςτον ΚΑΣΟΧΟ κα απευκφνονται ςτο πρόςωπο που ζχει ςθμειωκεί ωσ 
υπεφκυνοσ επικοινωνίασ ςτθν αίτθςθ. 
Κάκε ςυνεργαηόμενο μζροσ ζχει υποχρζωςθ να ειδοποιεί το άλλο ςυνεργαηόμενο μζροσ για τυχόν 
αλλαγζσ ςτα ςτοιχεία του υπεφκυνου επικοινωνίασ. 

 

 

        Ο Πρόεδρος                   Η Γραμμαηεύοσζα 

 

 

ΠΑΝΑΓΘΩΤΗΣ ΜΕΛΑΣ                  ΘΟΥΛΘΑ  ΓΘΑΝΝΘΤΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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