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ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ  20-01-2021        νη ζπκβαιιφκελνη: 

1.  ΒΑΙΛΔΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗ,  Πξφεδξνο ηνπ ΔΓΝΑ λνκίκσο εθπξνζσπψληαο ηνλ ΔΓΝΑ ζηελ 

παξνχζα (απφ εδψ θαη κεηά ύνδεζμος)  

2. ΑΝΑΣΑΙΟ ΒΟΤΡΓΑ  εθπξνζσπψληαο, ηελ εηαηξεία « ANTIPOLLUTION 

ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»  κε έδξα ηελ νδφ  Αθηή Μηανχιε 57 

(ΑΦΜ 095543890,  ΓΟΤ ΠΛΟΙΩΝ), (απφ εδψ θαη κεηά Δηαιρεία).  

Έρνληαο ππ’ φςηλ ηελ πξφζεζε ηεο Δηαηξείαο λα κεηαθέξεη  πξνο απφξξηςε ζηελ ΟΔΓΑ  Γπη. Αηηηθήο, 

απνξξίκκαηα πξνβαίλνπλ ζηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο ζπλαπνδερφκελνη θαη 

ζπλνκνινγψληαο  ηα αθφινπζα:  

 

ΑΡΘΡΟ 1ο - ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ  

 

1. Ο ΔΓΝΑ απνηειεί Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ πνπ ζπζηάζεθε κε ηελ κε αξηζ. νηθ. 

52546/16.12.2011 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Δζσηεξηθψλ «ύζηαζε Δηδηθνύ Γηαβαζκηδηθνύ 

πλδέζκνπ γηα ηε δηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ ζηελ κεηξνπνιηηηθή πεξηθέξεηα Αηηηθήο» (Β΄ 2854) 

θαη ζπληζηά ηνλ αξκφδην Φνξέα Γηαρείξηζεο ηεξεψλ Απνβιήησλ (ΦνΓΑ) ηνπ λνκνχ Αηηηθήο. ην 

πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ ιεηηνπξγεί εληφο ηεο Οινθιεξσκέλεο Δγθαηάζηαζεο Γηαρείξηζεο 

Απνβιήησλ (ΟΔΓΑ)  Γπη. Αηηηθήο, λφκηκα αδεηνδνηεκέλν Υψξν Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνβιήησλ 

(ΥΤΣΑ).  Αληηθείκελν ηεο παξνχζεο είλαη ε απφξξηςε εληφο ηνπ αλσηέξσ ΥΤΣΑ αζηηθψλ ζηεξεψλ 

απνβιήησλ πνπ παξάγνληαη θαη ζπιιέγνληαη εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ησλ OΣΑ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο πνπ είλαη κέιε ηνπ ΔΓΝΑ.  

 

ΑΡΘΡΟ 2ο - ΝΟΜΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ θάησζη λφκσλ θαη ησλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε απηψλ 

Τπνπξγηθψλ Απνθάζεσλ (ε παξάζεζε είλαη ελδεηθηηθή) : 

ΑΔΑ: 9ΟΠ0ΟΡ05-8ΘΚ



 

 Καλνληζκφο (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 

2016, γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε 

ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ). 

 Ν.Γ. 356/1974 (90 Α’) «Πεξί Κψδηθνο Δηζπξάμεσο Γεκνζίσλ Δζφδσλ» 

 Ν. 2939/2001 (179 Α’) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ άιισλ πξντφλησλ 

– Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη άιισλ Πξντφλησλ 

(ΔΟΔΓΑΠ) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ν. 3164/2003 (176 Α’) «Μεηξψα κειεηεηψλ, αλάζεζε θαη εθπφλεζε κειεηψλ θαη παξνρή ζπλαθψλ 

ππεξεζηψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (άξζξν 33: νινθιήξσζε ΠΔΓΑ Αηηηθήο)  

 Ν. 3463/2006 (114 Α’) Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ 

 Ν. 3852/2010 (87 Α’) Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο − 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο 

 Ν. 3854/2010 (94 Α’) «Σξνπνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ 

θαη άιισλ πξντφλησλ θαη ηνλ Δζληθφ Οξγαληζκφ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ 

Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

 Ν. 4014/2011 (209 Α’) «Πεξηβαιινληηθή αδεηνδφηεζε έξγσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ, ξχζκηζε απζαηξέησλ 

ζε ζπλάξηεζε κε δεκηνπξγία πεξηβαιινληηθνχ ηζνδπγίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο» 

 Ν.4042/2012 (24 Α’) «Πνηληθή Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/99/ΔΚ 

– Πιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ – Δλαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2008/98/ΔΚ – 

Ρχζκηζε ζεκάησλ  Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο» 

 Ν. 4071/2012 (85 Α’) Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ απνθεληξσκέλε 

δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ 

 Ν. 4270/2014 (143 Α’) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 

2011/85/ΔΔ) - δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

Ν.4555/2018 (Α΄ 133) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο – 

Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ ΟΣΑ [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] – Ρπζκίζεηο γηα ηνλ 

εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟ.Γ.Α – Ρπζκίζεηο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή 

ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε – Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο ΤΠΔ»  

 Π.Τ.. 39/2020 (ΦΔΚ A’ 185/29.9.2020) «Έγθξηζε ηνπ Δζληθνχ ρεδίνπ Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ 

(Δ..Γ.Α.). 

 Πεξηθεξεηαθφ ρέδην Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ  Αηηηθήο, φπσο εγθξίζεθε κε ηελ κε αξηζκ. 414/2016 

Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ πκβνπιίνπ Αηηηθήο, ε νπνία θπξψζεθε κε ηελ κε αξηζκ. 61490/5302 

(ΦΔΚ 4175 Β/23-12-2016) Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

ΑΔΑ: 9ΟΠ0ΟΡ05-8ΘΚ



 

 ΚΤΑ 29407/3508/2002 (1572 B) «Μέηξα θαη φξνη γηα ηελ πγεηνλνκηθή ηαθή ησλ απνβιήησλ» 

ΚΤΑ 50910/2727/2003 (1909 Β’) «Μέηξα θαη Όξνη γηα ηε Γηαρείξηζε ηεξεψλ Απνβιήησλ. Δζληθφο θαη 

Πεξηθεξεηαθφο ρεδηαζκφο Γηαρείξηζεο» 

  ΚΤΑ oηθ. 43942/4026/14.09.2016 (2992 Β') «Οξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Απνβιήησλ (ΗΜΑ), ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ Ν.4042/2012 (Α' 24)» φπσο ηζρχεη.  

 ΚΤΑ 135831/3-12-2003 «Έγθξηζε Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ ηνπ έξγνπ : «Καηαζθεπή, ιεηηνπξγία θαη 

απνθαηάζηαζε 2νπ  ΥΤΣΑ Γπη. Αηηηθήο ζηε ζέζε θαιηζηήξη ηνπ Γ. Φπιήο» φπσο έρεη ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχεη. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο - ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ 

 

Η παξνχζα ζχκβαζε έρεη ηζρχ κέρξη ηελ 31/12/2021.  Παξάηαζε ή αλαλέσζε απηήο είλαη δπλαηή κφλν 

κεηά απφ  λεφηεξε ζρεηηθή απφθαζε ηεο Δ.Δ θαη αθνχ έρεη ππνβιεζεί ζρεηηθφ αίηεκα απφ ηελ εηαηξεία 

έλα κήλα πξηλ ηελ ιήμε ηεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο - ΑΠΟΓΔΚΣΑ ΑΠΟΒΛΗΣΑ 

 

χκθσλα κε ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Υ.Τ.Σ.Α. πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΑΔΠΟ θαη ηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ ν Υ.Τ.Σ.Α. δέρεηαη: 

 Αζηηθά απφβιεηα 

 Με επηθίλδπλα νηθηαθά ηα νπνία πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ηελ απνδνρή απνβιήησλ ζε ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο κε επηθίλδπλσλ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

 ηον ΥΤΣΑ δεν γίνονηαι αποδεκηά : 

 Τγξά απφβιεηα ή αέξηα ππφ πίεζε 

 Δθξεθηηθά, δηαβξσηηθά, νμεηδσηηθά, εχθιεθηα 

 Μνιπζκαηηθά λνζνθνκεηαθά απφβιεηα   

 Οιφθιεξα κεηαρεηξηζκέλα ειαζηηθά απηνθηλήησλ, εθηφο απφ ηα πιηθά πνπ πξννξίδνληαη γηα 

ρξήζε ζε θαηαζθεπαζηηθά έξγα εληφο ηνπ ΥΤΣΑ 

 Οπνηνζδήπνηε άιινο ηχπνο απνβιήησλ πνπ δελ πιεξνί ηα θξηηήξηα απνδνρήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζχκθσλα κε ην Παξ. ΙΙ ηνπ άξζξνπ 20 ηεο Απφθαζεο ΗΠ/29407/3508/02. 

 Αδξαλή πιηθά, πέξαλ απηψλ πνπ απαηηνχληαη σο πιηθφ επηθάιπςεο θαη ησλ ινηπψλ εδαθηθψλ 

πιηθψλ πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ  ΥΤΣΑ. 

Διδικόηερα, ηα αζηικά ζηερεά απόβληηα ηα οποία επιηρέπεηαι να εναποηεθούν ζηον ΥΤΣΑ βάζει 

ΔΚΑ είναι ηα παρακάηφ: 

19. ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΜΟΝΑΓΔ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ, ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΤΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΖΣΩΝ ΔΚΣΟ ΖΜΔΗΟΤ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΟΔΣΟΗΜΑΗΑ 

ΑΔΑ: 9ΟΠ0ΟΡ05-8ΘΚ



 

ΤΓΑΣΟ ΠΡΟΟΡΗΕΟΜΔΝΟΤ ΓΗΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΖ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΗ ΤΓΑΣΟ ΓΗΑ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΥΡΖΖ 

1905: Απόβιεηα από ηελ αεξόβηα επεμεξγαζία ζηεξεώλ απνβιήησλ  

190501: κε ιηπαζκαηνπνηεκέλν ηκήκα ησλ δεκνηηθώλ θαη παξνκνίσλ απνβιήησλ 

190502: κε ιηπαζκαηνπνηεκέλν ηκήκα δσηθώλ θαη θπηηθώλ απνβιήησλ 

190503: πξνηόληα ιηπαζκαηνπνίεζεο εθηόο πξνδηαγξαθώλ 

1906: απόβιεηα από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία απνβιήησλ 

190604: πξνηόληα δύκσζεο από ηελ αλαεξόβηα επεμεξγαζία αζηηθώλ απνβιήησλ 

1908: απόβιεηα από εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο πγξώλ απνβιήησλ κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

190801: εζραξίζκαηα 

190802: απόβιεηα από ηελ εμάκκσζε 

1912: απόβιεηα από ηελ κεραληθή θαηεξγαζία απνβιήησλ (π.ρ δηαινγή, ζύλζιηςε, ζπκπαγνπνίεζε, 

θνθθνπνίεζε) κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

191204: πιαζηηθά θαη θανπηζνύθ 

191205: γπαιί 

191212: άιια απόβιεηα (πεξηιακβαλνκέλσλ κηγκάησλ πιηθώλ) από ηελ κεραληθή θαηεξγαζία 

20. ΓΖΜΟΣΗΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ (ΟΗΚΗΑΚΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΑΠΟΒΛΖΣΑ ΑΠΟ ΔΜΠΟΡΗΚΔ 

ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ, ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΔ ΚΑΗ ΗΓΡΤΜΑΣΑ), ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΜΔΝΩΝ ΜΔΡΩΝ ΥΩΡΗΣΑ 

ΤΛΛΔΓΔΝΣΩΝ 

2001: ρσξηζηά ζπιιεγέληα κέξε 

200110: ξνύρα 

200111: πθάζκαηα 

200138: μύιν εθηόο εθείλσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ζεκείν 200137 

200141: απόβιεηα από θαζαξηζκό θακηλάδσλ 

200199: άιια κέξε κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

2002: απόβιεηα θήπσλ θαη πάξθσλ (πεξηιακβάλνληαη απόβιεηα λεθξνηαθείσλ) 

200201: βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα 

200202: ρώκαηα θαη πέηξεο 

200203: άιια κε βηναπνηθνδνκήζηκα απόβιεηα 

2003: άιια δεκνηηθά απόβιεηα 

200301: αλάκεηθηα δεκνηηθά απόβιεηα 

200302: απόβιεηα από αγνξέο 

200303: ππνιείκκαηα από ηνλ θαζαξηζκό δξόκσλ 

200306: απόβιεηα από ηνλ θαζαξηζκό ιπκάησλ 

200307: νγθώδε απόβιεηα 

200399: δεκνηηθά απόβιεηα κε πξνδηαγξαθόκελα άιισο 

ΑΔΑ: 9ΟΠ0ΟΡ05-8ΘΚ



 

Απόβληηα, ηα οποία δεν περιλαμβάνονηαι ως κωδικοί ΕΚΑ ζηον προαναθερόμενο πίνακα δεν 

θα γίνονηαι αποδεκηά.    

Δπίζης δεν επιηρέπεηαι επ’ οσδενί η μεηαθορά και απόρριυη ζηον ΥΤΣΑ σπολειμμάηφν ΚΓΑΤ 

από ΟΣΑ μη μέλη ηοσ ΔΓΝΑ.   

χκθσλα κε ηελ πεξ. β’ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ Ν. 4685/2020 (Α’ 92) πνπ αληηθαηέζηεζε ηελ 

παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4042/2012 (Α' 24) γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά κε επηθίλδπλσλ 

απνβιήησλ δελ απαηηείηαη άδεηα. Ωζηφζν γηα ηνπο νξγαληζκνχο ή επηρεηξήζεηο πνπ εθηεινχλ εξγαζίεο 

ζπιινγήο θαη κεηαθνξάο κε επηθίλδπλσλ απνβιήησλ ζε επαγγεικαηηθή βάζε, απαηηείηαη εγγξαθή θαη 

θαηαρψξηζε ζην ειεθηξνληθφ κεηξψν απνβιήησλ (ΗΜΑ) ηνπ άξζξνπ 42 ηνπ λ. 4042/2012, φπσο 

ηζρχεη, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ππ' αξηζκ. 43942/4026/2016 

(Β' 2992) φπσο ηζρχεη.  

 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ζπιινγήο κεηαθνξάο είλαη ν ζπιιέθηεο 

κεηαθνξέαο λα δηαζέηεη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη φηη ε αζθαιηζηηθή θάιπςε 

αθνξά ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε ζε πεξίπησζε δεκηάο, 

χςνπο θαη' ειάρηζην εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ εηεζίσο. 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο - ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ 

 

1. Η Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ζέβεηαη ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 

2. Η Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξνχζα χκβαζε, ζηνλ Καλνληζκφ 

Λεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ, ζηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο θαη ζηελ ΑΔΠΟ ηνπ ρψξνπ. 

3. Η Δηαηξεία πξν ηεο ζπλάςεσο ηεο ζχκβαζεο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ ΔΓΝΑ 

απνδεηθηηθφ εγγξαθήο ζην ΗΜΑ θαη αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην, ζην νπνίν λα αλαγξάθεηαη φηη ε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε αθνξά ηξίηνπο θαη ηελ επαλαθνξά ηνπ πεξηβάιινληνο ζηελ πξφηεξε θαηάζηαζε 

ζε πεξίπησζε δεκηάο, χςνπο θαη' ειάρηζην εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ εηεζίσο. 

4. Η εηαηξεία ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη θαη λα επηδεηθλχεη φπνηε ηεο δεηεζεί ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

Νφκν άδεηεο θαηαιιειφηεηαο νρήκαηνο (πεξίπησζε Ι.Υ νρεκάησλ), άδεηα νδηθνχ κεηαθνξέα 

(πεξίπησζε Γ.Υ. νρεκάησλ). 

5.. Καηά ηελ πξνζέιεπζε ζηνλ ΥΤΣΑ ε εηαηξεία ππνρξενχηαη : 

- λα πξνζθνκίδεη δειηίν απνζηνιήο επθξηλψο ζπκπιεξσκέλν. 

- αζεψξεην δειηίν απνζηνιήο ηνπ αξρηθνχ παξαγσγνχ ησλ απνξξηκκάησλ, ππνγεγξακκέλν απφ 

εληεηαικέλν ππάιιειφ ηνπ, ζην νπνίν ζα αλαγξάθνληαη ππνρξεσηηθά ηα ζηνηρεία ηνπ, ν θσδηθφο ΔΚΑ 

ησλ απνξξηκκάησλ, ην βάξνο , ηα ζηνηρεία ηνπ νρήκαηνο θαη ε ψξα ελάξμεσο ηεο κεηαθνξάο. 
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 - Σξηπιφηππν έληππν παξαθνινχζεζεο (αλαγξάθεηαη ν Παξαγσγφο ή θάηνρνο απνβιήηνπ, ν 

ζπιιέθηεο- κεηαθνξέαο, ε Δγθαηάζηαζε παξαιαβήο, ν θσδηθφο ΔΚΑ απνβιήηνπ θαη αξηζκφο κεηξψνπ 

ΤΠΔΚΑ) 

6. Η Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη ζηνλ ΔΓΝΑ πξνο έιεγρν ηα ζρεηηθά  παξαζηαηηθά 

λνκηκφηεηαο. ηε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ ζα επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζην 

φρεκα.   

7. Η Δηαηξεία αλαιακβάλεη λα δπγίζεη ην θνξηίν κε δαπάλεο ηεο θαη λα παξαδψζεη ην ζρεηηθφ 

δπγνιφγην ζηνλ αξκφδην ππάιιειν ηνπ ΔΓΝΑ. Αλ θαηά ηελ δχγηζε ζην δπγηζηήξην ηνπ ΔΓΝΑ  

πξνθχςεη αζπκθσλία κεηαμχ ησλ δπγνινγίσλ ηζρχεη απηφ ηνπ πλδέζκνπ. 

8. Η Δηαηξεία ππνρξενχηαη λα δίλεη ζηνλ ΔΓΝΑ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο πνπ ζα δεηεζνχλ, 

ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζε ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνξξηκκάησλ θαη άρξεζησλ 

πιηθψλ.   

9. Ρηηά επιζημαίνεηαι φηη ζηελ ΟΔΓΑ Γπη. Αηηηθήο γίλνληαη δεθηά κφλν οικιακά και 

προζομοιούμενα με ηα οικιακά απόβληηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηνπο Γήκνπο ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο. 

10. ε πεξίπησζε πνπ ν ηδηψηεο κεηαθέξεη ζηνλ ΥΤΣΑ νηθηαθά απνξξίκκαηα ΟΣΑ – κέινπο ηνπ 

ΔΓΝΑ  ζπλεπεία ζπκβάζεψο ηνπ κε ηνλ αλσηέξσ ΟΣΑ, ππνρξενχηαη λα θαηαζέηεη αληίγξαθα ησλ 

ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ζηνλ ΔΓΝΑ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ ζχλαςή ηνπο, θαη γηα θάζε 

απφξξηςε λα παξαδίδεη ζηελ πχιε ηνπ ΥΤΣΑ: Γειηίν απνζηνιήο λφκηκα ζπληεηαγκέλν 

πξνζππνγεγξακκέλν απφ ηνλ ΟΣΑ πξνέιεπζεο ησλ απνξξηκκάησλ.       

11.  ε πεξίπησζε θαηαζηξνθήο εμνπιηζκνχ ηνπ ΔΓΝΑ απφ φρεκα ηεο εηαηξείαο, ε ηειεπηαία 

ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη άκεζα ην ζπλνιηθφ θφζηνο επηζθεπήο ησλ δεκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ θφζηνπο αληηθαηάζηαζεο ησλ πιηθψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο εξγαζίαο πνπ απαηηείηαη ζηνπο 

ζπλεξγαδφκελνπο πξνκεζεπηέο θαη ζπληεξεηέο ηνπ ΔΓΝΑ κεηά ηελ έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ 

παξαζηαηηθψλ. 

12. ε πεξίπησζε πνπ ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί νρήκαηα ππεξγνιάβσλ, ζα πξέπεη λα ην δειψζεη 

εγγξάθσο πξνο ηνλ ΔΓΝΑ πξηλ ηελ κεηαθνξά ησλ απνβιήησλ πξνο ην ΥΤΣΑ. Σα νρήκαηα απηά ζα 

πξέπεη λα δηαζέηνπλ φιεο ηηο απαηηνχκελεο άδεηεο. Η εηαηξεία επζχλεηαη έλαληη ηνπ ΔΓΝΑ γηα θάζε 

παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο ελ γέλεη λνκνζεζίαο ζηελ νπνία ζα 

ππνπέζεη ηπρφλ ν ππεξγνιάβνο. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο – ΔΓΓΤΗΔΙ 

 

   1. Η Δηαηξεία γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο θαηέζεζε ηελ ππ’ αξηζκ.  140000004865 

-4 εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο Παγθξήηηαο  Σξάπεδαο  πνζνχ 15.000,00 €, ε νπνία ιήγεη ηελ  31/12/21. 

Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή ε Δηαηξεία εγγπάηαη ηελ ππφ απηήο ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζήθνπζαο θαηαβνιήο ηνπ αληηηίκνπ. Η εγγπεηηθή επηζηνιή επηζηξέθεηαη 
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ππνρξεσηηθά θαηφπηλ ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δ.Δ. ηνπ ΔΓΝΑ  ζηνλ δεχηεξν ησλ ζπκβαιινκέλσλ, 

χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ θαη εθφζνλ δεηήζεη ηελ ιχζε ηεο ζχκβαζεο. 

2. Η εγγσηηική ασηή επιζηολή καηαπίπηει με απόθαζη ηης Δ.Δ. ηοσ ΔΓΝΑ  ζε περίπηφζη : 

α. δηαπίζησζεο παξάβαζεο φξνπ ηεο παξνχζαο απφ ηελ Δηαηξεία.  

β. αλ νη επηβαίλνληεο ζηα νρήκαηα ηεο εηαηξείαο (νδεγφο, ζπλνδεγφο θ.ι.π.) πξνβνχλ ζε δηαινγή 

πιηθψλ ή πξνζπαζνχλ λα αθαηξέζνπλ πιηθά, πνπ ήδε έρνπλ απνξξηθζεί ζηελ ΟΔΓΑ,  

γ. ζε θάζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο ηνπ ΥΤΣΑ  θαη 

δ. ζε θαηαγγειία ηεο παξνχζαο 

ΑΡΘΡΟ 7ο - ΣΔΛΟ ΑΠΟΡΡΙΦΗ 

 

1. Σν ηέινο απφξξηςεο φπσο έρεη εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ Γ  ηνπ ΔΓΝΑ (4/2018)  έρεη νξηζζεί ζε 

80 Δσρώ/ηόνο. 

2.  Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ν ΔΓΝΑ  δηαηεξεί ην δηθαίσκα αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ηέινπο απφξξηςεο 

νπνηεδήπνηε, βάζεη απφθαζεο ηνπ Γ.. θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ θάζε θνξά, ν 

δεχηεξνο ησλ ζπκβαιινκέλσλ ππνρξενχηαη λα απνδερζεί απηφ.  

3. Η αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ ηέινπο ππνινγίδεηαη απηφκαηα ζην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ νξίδεη ε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ ΔΓΝΑ, ρσξίο λα απαηηείηαη ηδηαίηεξνο ηξφπνο 

γλσζηνπνίεζεο, πέξαλ ηεο απιήο θνηλνπνίεζεο ηεο απφθαζεο. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΧΜΗ 

 

1. Η εμφθιεζε ηνπ θαηά πεξίπησζε αλαινγνχληνο πνζνχ κέρξη ηελ εγθαηάζηαζε «Σεξκαηηθψλ 

απνδνρήο θαξηψλ πιεξσκψλ θαη κέζσλ πιεξσκψλ» (POS) απφ ηνλ ΔΓΝΑ δχλαηαη λα γίλεηαη κε 

έλαλ απφ ηνπο θάησζη ηξφπνπο : α) Με κεηξεηά ζηνλ αξκφδην εηζπξάθηνξα ζηελ είζνδν ηνπ ΥΤΣΑ, β) 

κε ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ ειεθηξνληθά ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ΔΓΝΑ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη παξάιιειε απνζηνιή απνδεηθηηθνχ ειεθηξνληθήο πιεξσκήο.  

2. Αθ’ εο ζηηγκήο ν ΔΓΝΑ εγθαηαζηήζεη «Σεξκαηηθά απνδνρήο θαξηψλ πιεξσκψλ θαη 

κέζσλ πιεξσκψλ» (POS) νη πιεξσκέο ζα γίλνληαη σο θάησζη : α) κε κεηξεηά εθφζνλ ην χςνο ηνπ 

θαηαβαιιφκελνπ πνζνχ δελ ππεξβαίλεη ηα εθαηφ (100) € αλά εκέξα, β) κε ηε ρξήζε ρξεσζηηθψλ ή 

πηζησηηθψλ θαξηψλ, εθφζνλ ην αλά εκέξα πξνο θαηαβνιή πνζφ ππεξβαίλεη ζπλνιηθά ηα εθαηφ (100) 

επξψ (Απφθ. Τπ. Οηθνλ. ΠΟΛ. 1062/2016, ΦΔΚ 1744/Β). Σα φξηα πιεξσκψλ αλαπξνζαξκφδνληαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ Τπνπξγνχ, γ) κε ηε κεηαθνξά ρξεκάησλ ειεθηξνληθά ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ 

ΔΓΝΑ πνπ ζα ππνδεηρζεί απφ ηελ Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη παξάιιειε απνζηνιή απνδεηθηηθνχ 

ειεθηξνληθήο πιεξσκήο. 

3. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο ησλ σο άλσ πνζψλ πέξαλ ησλ ηξηψλ εξγαζίκσλ εκεξψλ νη 

νθεηιέο ζα θαζίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο.   
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4. ε πεξίπησζε νθεηιήο πξνο ηνλ ΔΓΝΑ είλαη δπλαηή ε είζπξαμε ηνπ νθεηινκέλνπ πνζνχ κε 

θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο, κεξηθήο ή νιηθήο, αλάινγα κε ην πνζφ ηεο νθεηιήο. 

5. ε πεξίπησζε πνπ ην χςνο ηεο νθεηιήο ππεξβεί ην χςνο ηεο θαηαηεζείζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ν 

ΔΓΝΑ δηθαηνχηαη λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε θαη ηελ απνδνρή απνβιήησλ απφ ηελ εηαηξεία, κέρξη ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ νθεηιψλ. 

ΑΡΘΡΟ 9ο - ΧΡΑΡΙΟ ΤΠΟΓΟΥΗ 

 

Σν σξάξην ππνδνρήο ησλ πξνο απφξξηςε πξντφλησλ θαζνξίδεηαη έπεηηα απφ ζρεηηθή αλαθνίλσζε ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπ ΔΓΝΑ. Κάζε απφξξηςε πέξαλ ηνπ σξαξίνπ απηνχ, απαγνξεχεηαη.  

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο - ΠΟΙΝΙΚΔ ΡΗΣΡΔ - ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ – ΛΤΗ ΤΜΒΑΗ 

 

1. ε πεξίπησζε δηαπίζησζεο απφξξηςεο αθαηάιιεινπ είδνπο απφ ηνλ επηηφπνπ επηβιέπνληα 

ππάιιειν ηνπ ΔΓΝΑ, ε εηαηξεία νθείιεη ηελ άκεζε απνκάθξπλζε ηνπ απνξξηθζέληνο  αθαηάιιεινπ 

πιηθνχ.  

2. ε απηή ηελ πεξίπησζε επηβάιινληαη πνηληθέο ξήηξεο σο εμήο : 

- ην 5πλάζιο ηνπ γηλνκέλνπ ηεο αμίαο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ επί ηνπ ηέινπο απφξξηςεο κε ηαπηφρξνλε 

απνκάθξπλζε ηνπ αθαηάιιεινπ  πιηθνχ εηδάιισο, ην 10πλάζιο απηνχ θαη 

- ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ηεο σο άλσ παξάβαζεο ην πξφζηηκν δηπιαζηάδεηαη ζην 10πλάζιο ηεο 

αμίαο ηνπ σθέιηκνπ θνξηίνπ επί ηνπ ηέινπο απφξξηςεο κε ηαπηφρξνλε απνκάθξπλζε ηνπ αθαηάιιεινπ 

πιηθνχ εηδάιισο,  ην 20πλάζιο ηεο αμίαο απηνχ. 

3. Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε πξάμε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο αξκφδηαο Γηεχζπλζεο ηνπ ΔΓΝΑ  

Η εηαηξεία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο έλζηαζεο πξηλ ηελ επηβνιή νπνηαζδήπνηε πνηλήο, εληφο 

αλαηξεπηηθήο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ ζηηγκή πνπ ιακβάλεη γλψζε ηεο απφθαζεο 

ή απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, κε απφδεημε. Η έλζηαζε αζθείηαη ελψπηνλ ηεο ΔΔ ηνπ ΔΓΝΑ. 

4. Σν πξφζηηκν θαηαβάιιεηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο επηβνιήο 

ηεο. ε πεξίπησζε πνπ δελ θαηαβιεζεί εκπξνζέζκσο, ππνινγίδνληαη νη λφκηκεο πξνζαπμήζεηο. Αλ 

θαηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη νηθνλνκηθέο εθθξεκφηεηεο απφ ηελ επηβνιή πνηληθψλ ξεηψλ, 

θαηά ηελ απφδνζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο παξαθξαηείηαη (εθπίπηεη) ην πνζφ ηεο νθεηιήο. 

5. Η παξνχζα ζχκβαζε ιχεηαη απηνδίθαηα θαη αδεκίσο γηα ηνλ ΔΓΝΑ, κε απφθαζε ηεο ΔΔ ηνπ 

ΔΓΝΑ θαη παξάιιειε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο : 

-  ζε θάζε ζνβαξή παξάβαζε ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, θαζψο θαη ζε 

πεξίπησζε  ρξήζεο πιαζηψλ ή παξαπνηεκέλσλ εγγξάθσλ (π.ρ.  Αδεηψλ Γηαρείξηζεο Απνξξηκκάησλ, 

Αδεηψλ Κπθινθνξίαο Απηνθηλήησλ, πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ ελ γέλεη ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ θαη ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, απφ ηελ 

ζπκβαιιφκελε Δηαηξεία), 
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- εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί φηη ε Δηαηξεία απνξξίπηεη απνξξίκκαηα εθηφο ησλ λνκίκσο ιεηηνπξγνχλησλ 

ρψξσλ.  

- εθ’ φζνλ δηαπηζησζεί φηη ε Δηαηξεία κεηαθέξεη απνξξίκκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ Πεξηθέξεηεο εθηφο 

Αηηηθήο 

- ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο παξαβάζεσλ ηεο παξνχζαο ή εμαληιήζεσο ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ 

- ζε πεξίπησζε δηαπίζησζεο  κεηαθνξάο θαη απφξξηςεο ζηνλ ΥΤΣΑ ππνιεηκκάησλ ΚΓΑΤ πνπ 

πξνέξρνληαη απφ απνξξίκκαηα απφ Πεξηθέξεηεο εθηφο Αηηηθήο. 

Η παξνχζα ζχκβαζε αθνχ αλαγλψζηεθε, ππνγξάθηεθε ζε ηέζζεξα αληίγξαθα. 
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             Βαζίλειος Κόκκαλης 

      Ανηιπεριθερειάρτης Αηηικής                                           ΑΝΑΣΑΙΟ  ΒΟΤΡΓΑ 
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