ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ

Διαχείριση Αποβλήτων Φωτιστικών-Ηλεκτρικών ειδών,
Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και υλικού,
Λαμπτήρων, LED, Μικροσυσκευών, & Συναφών ειδών.
------------------------------------------------------------------------Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΔΗΜΟ
Στον Δήμο ……...………….…..….. και στο οικείο δημοτικό κατάστημα, σήμερα την
……………………………… οι κάτωθι συμβαλλόμενοι :
Αφενός, το Συλλογικό Σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων
με την
επωνυμία
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
–
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
–
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ – ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ» , που εδρεύει στο Δήμο
Αχαρνών, οδός Τατοϊου 349, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του
παρόντος από τον ………………………………………………… και το οποίο για
συντομία στο εξής θα καλείται « ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» και
Και αφετέρου, ο Δήμος ……………………………………. / Δημοτική επιχείρηση /
εταιρεία ΟΤΑ με επωνυμία ……………………… …..
…………….
…………………………………………………..
η
οποία εδρεύει
…………………………… ………………………………...
οδός……………………..……………………………… αρ…………..
και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. Δήμαρχο/ Πρόεδρο Δ.Σ./ Διευθύνοντα
Σύμβουλο ………………..…………
που για συντομία στο εξής θα καλείται «ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ»,
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα κάτωθι:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύμφωνα με τις Οδηγίες Ε.Ε. και για την συμμόρφωση προς αυτές εκδόθηκε ο
Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α΄/6/8/2001) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3854/10 και
ισχύει , συνέχεια δε το με αριθμό 117/2004 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 82’ Α/5-32004), «Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των
Αποβλήτων Ειδών Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» δυνάμει του οποίου
θεσπίστηκαν οι ορισμοί, οι αρχές, οι γενικοί και ειδικοί όροι καθώς και τα εν γένει
μέτρα και οι προϋποθέσεις για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.) με σκοπό την πρόληψη
δημιουργίας αποβλήτων από τα είδη αυτά, την μείωση την ποσότητας και
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επικινδυνότητας των προς διάθεση αποβλήτων αυτών καθώς και την βελτίωση της
περιβαλλοντικής επίδρασης όλων των φορέων και παραγόντων που συμμετέχουν
στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού , συνέχεια δε , ο Ν.
4042/2012 περί «Ποινικής προστασίας του περιβάλλοντος, διαχείρισης αποβλήτων
κλπ»
Με βάση την κείμενη νομοθεσία και για την εφαρμογή της εναλλακτικής
διαχείρισης των Α.Η.Ε., το ΣΕΔ «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» αποτελεί το Συλλογικό
Σύστημα Εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Ειδών Φωτιστικών, Λαμπτήρων,
Μικροσυσκευών, LED , για ολόκληρη την Ελληνική Επικράτεια, εγκεκριμένο από
το ΥΠΕΚΑ (πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ)
με την υπ΄ αριθ. οικ. 116764(ΦΕΚ 317
Β/20/2/2009) απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ και με την Αριθμ. Πρωτ. οικ. 623/12
απόφαση του Ε.Ο.ΑΝ. (Εθνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης) και είναι μη
κερδοσκοπικού Χαρακτήρα.
Σε υλοποίηση του σκοπού του το συλλογικό σύστημα «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.»,
μεριμνά για την συλλογή αποβλήτων των προϊόντων που προαναφέρονται, που
προέρχονται από τους χρήστες- δημότες, επιχειρήσεις, οργανισμούς , υπηρεσίες- και
στην συνέχεια προωθεί και επιδιώκει την αξιοποίησή τους σύμφωνα με τις
προβλεπόμενες και ενδεδειγμένες μεθόδους συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης.
Πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φυσικών και
νομικών προσώπων για τη χωριστή συλλογή των παραπάνω αποβλήτων από τα
οικιακά και λοιπά παντός είδους απόβλητα. Για το σκοπό αυτό, προϋπόθεση,
αναγκαιότητα, αλλά και υποχρέωση από το Νόμο, είναι η συνεργασία του
Συστήματος με τους Δήμους και όλους τους φορείς των ΟΤΑ.
Οι Δήμοι και Κοινότητες, ως φορείς αρμόδιοι για την διαχείριση των απορριμμάτων
της περιοχής τους, είναι απαραίτητο αλλά και επιβάλλεται σύμφωνα με το Ν.
2939/01 & Ν. 3854/10, να συνεργάζονται με το Συλλογικό Σύστημα για τα
απόβλητα των προϊόντων που το σύστημα διαχειρίζεται , ώστε να επιτευχθεί η
εναλλακτική διαχείριση & ανακύκλωση αποβλήτων που ορίζει ο νόμος , αλλά και να
καταστεί επωφελής αυτή για το περιβάλλον και τον δημότη.
Για τους σκοπούς αυτούς οι ανωτέρω συμβαλλόμενοι προβαίνουν στη παρούσα
συμφωνία :
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Ειδικότερα, και κατ’εφαρμογή των ανωτέρω, το Σύστημα αναλαμβάνει την
υποχρέωση:
-να τοποθετεί σε συγκεκριμένα σημεία ή δημοτικά καταστήματα που θα επιδείξει ο
Δήμος , κάδους συλλογής για τα απορριπτόμενα φωτιστικά και μικροσυσκευές.
Οι κάδοι αυτοί είναι σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι από το Σύστημα,
κατάλληλου τύπου , καλαίσθητοι , ευδιάκριτοι , με το σήμα και τα λογότυπα του
Συστήματος
-να τοποθετεί σε συγκεκριμένα σημεία ή δημοτικά καταστήματα που θα επιδείξει ο
Δήμος, κάδους συλλογής για απορριπτόμενους λαμπτήρες. Οι κάδοι αυτοί είναι
σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι από το Σύστημα, ειδικής κατασκευής,
καλαίσθητοι , ευδιάκριτοι, με το σήμα και τα λογότυπα του Συστήματος, και με
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διαχωριστικές θέσεις για να τοποθετούνται κατάλληλα όλα τα είδη των καμένων
λαμπτήρων
- να παραλαμβάνει με ίδια μεταφορικά μέσα ή μέσω τρίτων συμβεβλημένων , ή
συνεργαζομένων με αυτό φυσικών ή νομικών προσώπων , από τα σημεία
συλλογής (κάδους), τα απορριφθέντα είδη και να τα αποθηκεύει, ή διακινεί και
παραδίδει προς
τις εγκεκριμένες
μονάδες επεξεργασίας, αξιοποίησης
ή
ανακύκλωσης
- να παραλαμβάνει το ίδιο ή μέσω τρίτων συμβεβλημένων ,τα απόβλητα είδη
Η.Η.Ε. από εγκεκριμένα πρακτορεία μεταφορών προκειμένου για σημεία
συλλογής -Δήμους που ευρίσκονται εκτός του Νομού Αττικής .Το κόστος της
μεταφοράς θα βαρύνει εξ ολοκλήρου το Σύστημα .
-να ελέγχει τους κάδους- σημεία συλλογής για την καλή και ομαλή διατήρηση και
λειτουργία των και την ασφαλή απόρριψη των αποβλήτων σε αυτούς
-να επιμελείται για την έκδοση των σχετικών αδειών και εξοπλισμού των
μεταφορικών μέσων που θα χρησιμοποιεί για την μεταφορά των αποβλήτων καθώς
και την εξασφάλιση του απασχολούμενου με τη συλλογή και μεταφορά προσωπικού
- να εξασφαλίζει και παρέχει στο δεύτερο συμβαλλόμενο το ειδικό σήμα του
Συστήματος ως απόδειξη της συμμετοχής του συμβαλλόμενου Δήμου στην
εναλλακτική διαχείριση των προϊόντων αυτών
-να παρέχει
στοιχεία
παραληφθέντων αποβλήτων
εφόσον
ζητήσει ο
Συμβαλλόμενος,
- ο εκάστοτε απασχολούμενος στη συλλογή και μεταφορά , να διαθέτει και
επιδεικνύει στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου , εάν ζητηθούν, τα απαραίτητα
έγγραφα του Συστήματος σχετικά με τα στοιχεία του απασχολούμενου και του
οχήματος.
-να προβάλλει με διαφημιστικό ή άλλο τρόπο, έντυπο ή ηλεκτρονικό ή διαδραστικό,
κατόπιν συνεννόησης με τον Συμβαλλόμενο, τη συμμετοχή του Δήμου για την
προώθηση των σκοπών του Συστήματος , και για την Περιβαλλοντική του δράση
γενικότερα.
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
Ο δεύτερος « Συμβαλλόμενος» ………………………………
……………………………………………………………………,
αναλαμβάνει την υποχρέωση,
- να φροντίζει για την ευαισθητοποίηση των δημοτών, υπαλλήλων, χρηστών,
σχετικά με το πρόγραμμα της
εναλλακτικής
διαχείρισης – ανακύκλωσης
φωτιστικών, λαμπτήρων, μικροσυσκευών και LED , ώστε αυτά τα απόβλητα να μην
καταλήγουν ανεξέλεγκτα στο περιβάλλον αλλά να οδηγούνται στην ανακύκλωση με
κατάλληλο τρόπο όπως αυτό αναπτύσσεται στο ενημερωτικό πρόγραμμα του
Συστήματος.
-να επιβλέπει και διαφυλάσσει τους κάδους συλλογής και το περιεχόμενο αυτών σε
άριστη κατάσταση κατά το δυνατόν χωρίς φθορές και απώλεια ή θραύση των
απορριπτομένων.
-να ενημερώνει το Σύστημα για την έγκαιρη αποκομιδή των αποβλήτων
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-να ενημερώνει σε συνεργασία με το Σύστημα η και παράλληλα , τους δημότες και
εργαζόμενους για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων αυτών και για τη
χωριστή απόρριψη και συλλογή των από τα οικιακά απόβλητα
- εφ όσον ο συμβαλλόμενος βρίσκεται εκτός Αττικής- να συσκευάζει τα
απορριφθέντα προς ανακύκλωση είδη σε ειδικές κατάλληλες συσκευασίες που θα
λαμβάνει από την «ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.» και να τα παραδίδει στα εγκεκριμένα
πρακτορεία κατόπιν συνεννόησης με το Σύστημα.
Κάθε δαπάνη μεταφοράς βαρύνει το Σύστημα
-να εξασφαλίζει την χρήση του κάδου ανακύκλωσης για την απόρριψη των
αποβλήτων , σε όλους τους δημότες ,παρακείμενες επιχειρήσεις κλπ, ώστε να
καθίσταται ευχερής η συνολική συγκέντρωση των συγκεκριμένων αποβλήτων
της περιοχής του Δήμου.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται (1) ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής
της. Η σύμβαση ανανεώνεται αυτόματα ανά έτος, εκτός εάν το ένα συμβαλλόμενο
μέρος καταγγείλει αυτήν εγγράφως ένα μήνα τουλάχιστον πριν την συμπλήρωση
κάθε ετήσιας περιόδου.
Η παρούσα σύμβαση λύεται με κοινή απόφαση, συναίνεση των συμβαλλομένων
μερών
Οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται με βάση τις αρχές της καλής πίστης , του
κοινού σκοπού και της κοινής συμμετοχής στο σύστημα εναλλακτικής
διαχείρισης αποβλήτων Η.Η.Ε.
Αρμόδια δικαστήρια για κάθε περαιτέρω διαφορά ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Κάθε τροποποίηση όρων της σύμβασης θα γίνεται εγγράφως.
Σε περίπτωση αλλαγής όρου της σύμβασης , αυτή δεν καθίσταται ανίσχυρη
συνολικά, εκτός εάν ό όρος καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της.
Τα ανωτέρω συμφώνησαν , συναποδέχτηκαν και συνυπέγραψαν τα μέρη και έλαβαν
καθένας ένα πρωτότυπο.
Η παρούσα σύμβαση συνεργασίας υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από το Δημοτικό/
Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου/ της Δημοτικής επιχείρησης /……..……….. και
μετά την υπογραφή της θα αναρτηθεί σε περίληψη στο Διαδίκτυο με επιμέλεια του
Δήμου ……………………..
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΛΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (προσαρτάται στην
παρούσα)
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Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε τρία (3) πρωτότυπα,
ένα για το κάθε συμβαλλόμενο μέρος και ένα για τον αρμόδιο Φορέα και
υπογράφεται ως έπεται.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.
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