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ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ  

 

 

Κωδικός σύμβασης: Ι  …………./2020 

(ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ) 

 

Στη Θεσσαλονίκη σήμερα    …… /…… /………., οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 

  

1) Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΑΚΕΜ Α.Ε.» ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων  (ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ), που εδρεύει Γ. Φραντζή 1, 

ΤΚ 54655, με ΑΦΜ 800377801, ΔOY ΦΑΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη από το 

Δημητριάδη Ηλία του Γεωργίου, καλούμενη στο εξής «ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ» και 

2) Η ………………………………, που κατοικεί στον ………………………….. ΤΚ …………………. με ΑΦΜ 

………………………. Δ.Ο.Υ. ………………………….. καλούμενος στο εξής «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΚΚ»  

 

συμφωνούν στη συνεργασία για την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ, σύμφωνα με τους όρους 

τις προϋποθέσεις και τους στόχους, που περιγράφονται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-

24/08/2010 για τη διαχείριση των ΑΕΚΚ και το Νόμο 2939/2001 που αφορά στην Εναλλακτική 

Διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων.  

 

Προοίμιο 

 

Στην ΚΥΑ 36259/2010 προσδιορίζεται ότι Διαχειριστές είναι οι ανάδοχοι των δημοσίων και 

ιδιωτικών έργων (κατασκευαστές, οι εργολήπτες τεχνικών και οικοδομικών έργων, οι φορείς 

εκμίσθωσης εξοπλισμού και παροχής υπηρεσιών προσωρινής αποθήκευσης, συλλογής και 

μεταφοράς των ΑΕΚΚ) ή ο κύριος του έργου, εφόσον δεν έχει αναθέσει το έργο σε ανάδοχο. 

 

Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ υποχρεούνται να οργανώνουν ατομικά ή συλλογικά συστήματα ή να 

συμμετέχουν σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται 

από τη δραστηριότητας τους κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/2001, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην ΚΥΑ 

36259/2010. ( Άρθρ. 8, παρ. 2.1 ΚΥΑ 36259/2010).  

 

Ε 8.1-5, Έκδοση 4η  
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Οι διαχειριστές ΑΕΚΚ προωθούν κατ’ εφαρμογή του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ 

την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο εναλλακτικής διαχείρισης, με την οργάνωση συστημάτων 

συλλογής, προσωρινής αποθήκευσης, μεταφοράς, ανάκτησης και αξιοποίησης των υλικών ΕΚΚ, 

τηρουμένων των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση μη επικινδύνων 

αποβλήτων, καθώς και συστήματα επαναχρησιμοποίησης των δυνάμενων να αξιοποιηθούν 

υλικών.  ( Άρθρ. 8, παρ. 2.2 ΚΥΑ 36259/2010). 

 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ έχει λάβει τα ακόλουθα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν.2939/2001 όπως 

τροποποιήθηκε  και ισχύει και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει: 

 

1) έγκριση λειτουργίας δυνάμει απόφασης ληφθείσας κατά την 35η Τακτική Συνεδρίαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ AΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (Ε.Ο.Α.Ν.) που έλαβε 

χώρα την 19.10.2012, με αριθμό πρωτοκόλλου 1183 και ΑΔΑ: Β43Ι46Ψ8ΟΖ-ΗΞΞ, με 

αντικείμενο  την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ των Νομών Θεσσαλονίκης, Κιλκίς, 

Ημαθίας, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής, σύμφωνα με τους όρους τις 

προϋποθέσεις και τους στόχους, που περιγράφονται στις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την Εναλλακτική Διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων  

2) έγκριση της επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας κατά την 57η /29-9-2014 Τακτική 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ AΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

(Ε.Ο.Α.Ν.) με ΑΔΑ: 6ΘΧΓ46Ψ8ΟΖ-3ΓΨ και  αρ. πρωτ. 924/30-4-2015, για  την ολοκληρωμένη 

διαχείριση των ΑΕΚΚ των Νομών Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Χανίων σύμφωνα με τους 

όρους τις προϋποθέσεις και τους στόχους, που περιγράφονται στις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας για την Εναλλακτική Διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

3) έγκριση της επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας κατά την 79η /24-10-2016 Τακτική 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ AΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

(Ε.Ο.Α.Ν.) με ΑΔΑ: Ω6Ψ246Ψ8ΟΖ-059 και αρ. πρωτ. 175/27-01-2017,  για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ των Νομών Ροδόπης, Έβρου, Καστοριάς, Λέσβου 

σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις και τους στόχους, που περιγράφονται στις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την Εναλλακτική Διαχείριση συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων. 

4) έγκριση της επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας κατά την 114η /13-4-2018 Τακτική 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ AΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

(Ε.Ο.Α.Ν.) με ΑΔΑ:6ΓΤ246Ψ8ΟΖ-8Τ4 και  αρ. πρωτ. 1381/30-04-2018,  για την 
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ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ των Νομών Φλώρινας, Αχαΐας, Λάρισας, Κεφαλληνίας 

σύμφωνα με τους όρους τις προϋποθέσεις και τους στόχους, που περιγράφονται στις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την Εναλλακτική Διαχείριση συσκευασιών και άλλων 

προϊόντων. 

5) έγκριση της επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας κατά την 138η /06-02-2019 Τακτική 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ AΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

(Ε.Ο.Α.Ν.) με ΑΔΑ:ΨΨ5446Ψ8ΟΖ-Θ8Λ και αρ. πρωτ. 138.3/15-03-2019, για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ των Νομών Αιτωλοακαρνανίας, Ζακύνθου, Κοζάνης, 

Ιωαννίνων, Λασιθίου, Φωκίδας και Χίου σύμφωνα  με τους όρους τις προϋποθέσεις και 

τους στόχους, που περιγράφονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την 

Εναλλακτική Διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων 

6) έγκριση της επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας κατά την 162η /27-01-2020 Τακτική 

Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ AΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

(Ε.Ο.Α.Ν.) με ΑΔΑ:ΩΨΣ046Ψ8ΟΖ-2ΒΧ και αρ. πρωτ. 548/20-02-2020, για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ των Νομών Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ρεθύμνου, Αττικής, 

Μυκόνου και Γρεβενών σύμφωνα  με τους όρους τις προϋποθέσεις και τους στόχους, που 

περιγράφονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την Εναλλακτική Διαχείριση 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

7) έγκριση της επέκτασης της γεωγραφικής του εμβέλειας κατά την 169η /12-06-2020 Τακτική Συνεδρίαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ AΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

(Ε.Ο.Α.Ν.) με ΑΔΑ: Ω20346Ψ8ΟΖ-ΕΤ5 και αρ. πρωτ. 2204/29-06-2020, για την 

ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΕΚΚ στον Νομό Εύβοιας σύμφωνα  με τους όρους τις προϋποθέσεις και 

τους στόχους, που περιγράφονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας για την Εναλλακτική 

Διαχείριση συσκευασιών και άλλων προϊόντων. 

 

 

 

Άρθρο 1 

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η παρούσα σύμβαση, συνομολογείται μεταξύ του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ  και του ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ και έχει 

ως αντικείμενο τη διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου: «……………………………….»  υποβληθέν  στην 

υπηρεσία ………………………………. σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στα υποβληθέντα Στοιχεία 

Διαχείρισης Αποβλήτων και έτσι όπως προβλέπεται στις διατάξεις της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-

24/08/2010 για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και 
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κατεδαφίσεων  (ΑΕΚΚ), στις σχετικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και στις σχετικές 

αδειοδοτήσεις του ΣΣΕΔ για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ. 

 

Με τη σύμβαση αυτή ο Διαχειριστής εκπληρώνει την υποχρέωσή του να οργανώσει ατομικά ή 

συλλογικά συστήματα ή να συμμετέχει σε συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των 

αποβλήτων που παράγονται από τη δραστηριότητά τους, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 

2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που 

προβλέπονται στην ΚΥΑ 36259/2010. 

 

 

 

                                                                                

                                                                                   Άρθρο 2 

Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.  

 

Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την ολοκλήρωση/ 

οριστική παραλαβή του έργου «…………………………………» από την υπηρεσία 

……………………………………………… 

Η συνεργασία λύνεται αυτομάτως και αυτοδικαίως εάν ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη απωλέσει 

με υπαιτιότητά του τις προβλεπόμενες από το νόμο εγκρίσεις ή τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση ή 

εκκαθάριση ή κηρυχθεί σε πτώχευση. Ουδείς εκ των συμβαλλομένων στο παρόν έχει ευθύνη 

αποζημιώσεως του άλλου σε περίπτωση που η σύμβαση λυθεί για τους ανωτέρω λόγους. 

 

 

 

Άρθρο 3 

Οικονομικό Πλαίσιο 

 

Το κόστος διαχείρισης για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ του έργου, το οποίο βαρύνει το 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ, είναι το προβλεπόμενο στον εγκεκριμένο από τον  ΕΟΑΝ κατάλογο, για κάθε 

κατηγορία (ρεύμα) ή/ και κωδικό ΕΚΑ αποβλήτου, όπως αυτά προβλέπονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ επιχειρησιακό σχέδιο του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ. 
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Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ υποχρεούται να εκδίδει το κατά νόμο ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ την τελευταία μέρα του εκάστοτε 

μηνός, σύμφωνα με τα Δελτία Ποσοτικής Παραλαβής και Ζυγολόγια, που εκδίδει η μονάδα 

επεξεργασίας για τον αντίστοιχο μήνα. Η Εξόφληση του ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ, θα γίνεται είτε τοις 

μετρητοίς, είτε με πίστωση το αργότερο μέσα σε 60 ημερολογιακές μέρες από την έκδοσή του.  

 

                                                                            Άρθρο 4 

Υποχρεώσεις-δικαιώματα «Διαχειριστών ΑΕΚΚ» 

 

Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΕΚΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση σε συνεργασία με το «ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ»: 

• Να μεριμνά έτσι ώστε τα ΑΕΚΚ που παράγονται από το έργο να μεταφέρονται με κατάλληλα 

αδειοδοτημένους συλλέκτες - μεταφορείς αποκλειστικά στις συνεργαζόμενες με το ΣΣΕΔ 

ΑΕΚΚ μονάδες επεξεργασίας. 

• Να παραλαμβάνει το σχετικό Δελτίο Ποσοτικής Παραλαβής και Ζυγολόγιο, που θα 

εκδίδεται από τη μονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ επί τόπου κατά την άφιξη και ζύγιση  των ως 

άνω υλικών στις μονάδες επεξεργασίας.  

• Να καλύπτει τις οικονομικές υποχρεώσεις προς το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ, όπως προκύπτουν από το 

άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης. 

• Να τηρεί όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και να 

υποβάλλει ανά έργο τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με το άρθρο 7 (Παρ. 3Α & 3Β) της 

ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 στις αρμόδιες Υπηρεσίες (Δόμησης, επίβλεψης έργου κλπ.).  

• Να υποβάλλει στο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ το ΣΔΑ του αντίστοιχου έργου, που υποβάλλει ο Διαχειριστής 

ΑΕΚΚ στις αρμόδιες Υπηρεσίες, και να δίνει τη δυνατότητα στο ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ να ελέγχει την 

εφαρμογή του. 

 

 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις-δικαιώματα ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ 

 

Το ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ αναλαμβάνει την υποχρέωση: 

• Να λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους έγκρισης του και να τηρεί την σχετική νομοθεσία 

για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ, ειδικότερα τις διατάξεις του ν.2939/2001 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει και της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103. 
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• Να αναρτά δημόσια και να ενημερώνει το διαχειριστή ΑΕΚΚ για όλες τις μονάδες 

επεξεργασίας και παράδοσης ΑΕΚΚ με τις οποίες συνεργάζεται και να διευκολύνει την 

παράδοση των ΑΕΚΚ από το διαχειριστή στις συνεργαζόμενες μονάδες. 

• Να παρέχει στους διαχειριστές ΑΕΚΚ που διαθέτουν τα ΑΕΚΚ στη «Μονάδα Επεξεργασίας 

Α.Ε.Κ.Κ.», την απαραίτητη βεβαίωση παραλαβής ΑΕΚΚ, σύμφωνα με την ως άνω ΚΥΑ και να 

καλύπτει τις υποχρεώσεις του 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για λογαριασμό 

των υπόχρεων, όσον αφορά τις ευθύνες του υπόχρεου διαχειριστή για την εναλλακτική 

διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με τα στοιχεία των σχετικών παραστατικών που του 

παρέχει η Μονάδα (δελτία ποσοτικής παραλαβής, ζυγολόγια).Στη βεβαίωση που εκδίδει να 

αναγράφει την μονάδα που παρέλαβε τα προς επεξεργασία ΑΕΚΚ, καθώς και όλα τα 

στοιχεία που περιλαμβάνει το πρότυπο έγγραφο βεβαίωσης παραλαβής  ΑΕΚΚ που εγκρίνει 

ο ΕΟΑν (στοιχεία έργου, δελτία ποσοτικής παραλαβής, ποσότητες κ. β. ανά ρεύμα ΑΕΚΚ) 

• Να εκδίδει τιμολόγια με βάση τα ζυγολόγια ανά κατηγορία ΑΕΚΚ, που θα αποστέλλονται 

στον υπόχρεο διαχειριστή Α.Ε.Κ.Κ. 

• Να συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που αναφέρονται σε θέματα: 

o Προστασίας του περιβάλλοντος, της υγείας, της ασφάλειας των εργαζομένων στο 

σύστημα και των καταναλωτών. 

o Προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου. 

o Αποφυγής εμποδίων στο εμπόριο ή στρεβλώσεων στον ανταγωνισμό για τα εισαγόμενα 

προϊόντα.  

• Να αντιμετωπίζει, ως απόρρητες όλες τις πληροφορίες που έρχονται σε γνώση του από το 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε 

ισχύει. 

• Να απαγορεύει στο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ την παράδοση υλικών που δεν αντιστοιχούν στα 

ΑΕΚΚ με προσμίξεις άλλων υλικών επικίνδυνων και μη, και συγχρόνως να του υποδεικνύει 

τις αντίστοιχες μονάδες επεξεργασίας επικινδύνων υλικών ή άλλων αποβλήτων, προς τις 

οποίες υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά αυτά.  

 

                                                                  Άρθρο 6 

Διοικητικές Κυρώσεις  

 

Σε κάθε Διαχειριστή ΑΕΚΚ ή άλλο οικονομικό παράγοντα που ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση 

κατά παράβαση των διατάξεων της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103-24/08/2010 και ειδικότερα των άρθρων 
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7, 8 και 9, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο αρθ. 20 του Ν. 2939/2001 και έτσι 

όπως αντικαταστάθηκε από το αρθ. 6 του Ν.3854/2010. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ύστερα 

από αιτιολογημένη εισήγηση του διοικητικού συμβουλίου του Ε.Ο.ΑΝ. και από προηγούμενη 

ακρόαση του ενδιαφερομένου.  

Άρθρο 7 

Πλαίσιο Συνεργασίας 

 

Η παρούσα  σύμβαση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων και 

υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης προγενέστερης συμφωνίας προφορικής ή γραπτής. Όλοι οι όροι 

του παρόντος συμφωνητικού είναι ουσιώδεις. Κάθε τροποποίηση της του παρόντος συντελείται 

και αποδεικνύεται μόνο εγγράφως, απαγορευμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.   

Σε περίπτωση που μέρος των συμφωνηθέντων διατάξεων και όρων του παρόντος θεωρηθούν 

άκυρα,  εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιποι όροι της σύμβασης. Η παρούσα  σύμβαση 

αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων και διέπεται από το Ελληνικό και 

Ευρωπαϊκό δίκαιο, κάθε αμφισβήτηση που δημιουργείται από την εφαρμογή του θα λύνεται στα 

δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 

Σε πίστωση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε πέντε (5) αντίγραφα, ένα (1) για 

κάθε συμβαλλόμενο, ένα (1) για να κατατεθεί στην Αρμόδια ΔΥΟ, ένα (1) για να υποβληθεί 

σύμφωνα και με το άρθρο 7 (Παρ. 3Α & 3Β) της ΚΥΑ 36259/1757/Ε103 στην αρμόδια υπηρεσία 

έγκρισης/ επίβλεψης του έργου και ένα (1) για να υποβληθεί στον Ελληνικό Οργανισμό 

Ανακύκλωσης.  

 

Αφού η παρούσα σύμβαση διαβάστηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό της, υπογράφεται από 

τους συμβαλλόμενους όπως ακολουθεί.  

 

Για τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΑΕΚΚ Για το ΣΣΕΔ Α.Ε.Κ.Κ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΕΚΚ 

Κατηγορίες ΑΕΚΚ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

[€/tn] 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 

17 04 01 

 
0,40 

  

17 04 02     

17 04 03     

17 04 04     

17 04 05     

17 04 06     

17 04 07     

17 04 11     

ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΑ 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ 
17 05 04  0,20 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

(ΚΑΘΑΡΑ ΓΑΙΩΔΗ) 
17 05 04   1,20 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΠΟΞΕΣΗΣ 

ΑΣΦΑΛΤΟΥ 
17 03 02 

 1,33 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ 

ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
17 01 01 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 

(ΓΑΙΩΔΗ – ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΗ) 

(*) 17 05 04  

(*)17 05 06  

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ 

 (ΜΙΚΤΑ ΡΕΥΜΑΤΑ  

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ) 

17 09 04 
170101/ 170302/ 170405/ 

170504/ 170506 

3,02 
(*) 17 05 04  

(*)17 05 06 
 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ 

(ΚΑΘΑΡΑ) 

       17 01 02 

  17 01 03 

  17 02 01 

 

 

 

 

 

7,54 

17 09 04 

      17 01 07 

170101/ 170302/ 170405/ 170504 

/170506 
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Κατηγορίες ΑΕΚΚ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΕ 

ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ  
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ 

ΕΙΣΦΟΡΑ 

ΥΠΟΧΡΕΟΥ 

[€/tn] 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ- 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

(ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΠΡΟΣΜΙΞΕΙΣ)  

     17 09 04 

170101/ 170102/ 170103/ 17 01 

07 /170201/ 170202/ 170203/ 17 

03 02/ 

170802/170504/ 170506/170904 

12,89 

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ 17 09 04 

170102/ 170103/ 17 01 07/ 

170201/ 170202/ 170203/ 17 05 

04/ 170802/ 17 06 04/170904 

29,55 

 

(*) ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Μονάδας Επεξεργασίας & Αξιοποίησης η τιμή μπορεί να οριστεί σε 1,33 €/tn. 

       Στις ανωτέρω χρηματικές εισφορές δεν συμπεριλαμβάνονται ο ΦΠΑ και τα έξοδα μεταφοράς των ΑΕΚΚ 

 

 

 

 

 

 

 

 


