Συμφωνητικό Συνεργασίας
στo πλαίσιο του Έργου
Food for Feed - LIFE15 ENV/GR/000257

Ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης, σύμφωνα με την 36/2020 Απόφαση της
Εκτελεστικής Επιτροπής του, με Α.Φ.Μ. 099781869 που εδρεύει στoΗράκλειο Κρήτης, Αρχ.Μακαρίου 22,
ο οποίος είναι συντονιστής του έργου LIFEFood for Feed με ακρωνύμιο F4F και κωδικό LIFE15
ENV/GR/000257, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Ζαχαρία
Καλογεράκη και θα αναφέρεται από εδώ και πέρα με το ακρωνύμιο του ΕΣΔΑΚ
Και
η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ Α.Ε.Ξ.Τ.Ε », ΤΟΥΡ/ΚΕΣ & ΞΕΝΟΔ/ΚΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ με
Α.Φ.Μ. 999268188 – Δ.Ο.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης (Ανδρέα Παπανδρέου 76) και
εκμεταλλεύεται το ξενοδοχείο «Agapi Beach Hotel» που βρίσκεται στην Αμμουδάρα του Δήμου
Μαλεβιζίου, εκπροσωπούμενη νόμιμα από την κ. Αγάπη Σμπώκου, Διευθύνουσα Σύμβουλο, η οποία θα
αναφέρεται από εδώ και πέρα ως ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ,
συμφώνησαν από κοινού στο Ηράκλειο Κρήτης, σήμερα 10 Ιουλίου 2020 τα παρακάτω:

1. Την ένταξη του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ στο σχεδιασμό και υλοποίηση του Έργου F4F.
2. Την αποδοχή από μέρους του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ των βασικών κανόνων συμμετοχής στο έργου που είναι:
a. Ο διαχωρισμός των υπολειμμάτων τροφίμων στους χώρους που σχετίζονται με την παρασκευή
και κατανάλωση τροφίμων εντός του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, με στόχο την αποφυγή επιμόλυνσης με ξένα υλικά.
b. Την αποφυγή μίξης των υπολειμμάτων τροφίμων με γυάλινα ή πορσελάνινα σκεύη και
θραύσματα αυτών.
c. Η απομάκρυνση τους από τους χώρους του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ με επιμέλεια, ευθύνη, δαπάνη, μέσα
και συνεργάτες του ΕΣΔΑΚ.
3. Την παροχή εκ μέρους του ΕΣΔΑΚ:
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a. Των μέσων που θα βοηθήσουν στη βελτίωση των διαδικασιών διαχωρισμού και συλλογής τα
οποία σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς αντικαθιστά άμεσα, με δική του επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη, με
νέα.
b. Των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν στην απομάκρυνση από το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ των
υπολειμμάτων, τα οποία αντικαθιστά με καθαρά σε κάθε αποκομιδή και σε περίπτωση βλάβης ή φθοράς
αντικαθιστά άμεσα, με δική του επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη, με νέα.
c. Του αναδόχου αποκομιδής που θα αναλάβει την απομάκρυνση των υπολειμμάτων από την 21η
Ιουλίου μέχρι και την 30η Οκτωβρίου σε ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ βάση.
d. Σχετικές μετρήσεις που αφορούν τις ποσότητες που συλλέχθηκαν από το ξενοδοχείο στη
διάρκεια της παραπάνω περιόδου, καθώς και βεβαιώσεις παραλαβής και αξιοποίησης.
e. Τη δυνατότητα οργάνωσης επισκέψεων στο χώρο της πιλοτικής μονάδας των πελατών και
επισκεπτών κατόπιν συνεννόησης με τον Διευθυντή του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ.

4. Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ μπορεί να αναρτήσει στην ιστοσελίδα του και να κοινοποιήσει μαζικά τη συμμετοχή
του στο έργο.
5. Ο ΕΣΔΑΚ δύναται να αναφέρει το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στα στοιχεία του έργου, χωρίς όμως να αναφέρει
ποσότητες ή ποιοτικά στοιχεία που σχετίζονται με τα υπολείμματα που συλλέγει από την εν λόγω μονάδα
και αφού πρώτα έχει συμφωνήσει το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ως προς τα αναφερόμενα στοιχεία του.
6. Ο ΕΣΔΑΚ δεν θα χρεώνει την παρεχόμενη υπηρεσία που περιγράφεται παραπάνω, ανεξάρτητα της
ποσότητας των υπολειμμάτων που θα συλλέγει, για τη διάρκεια του έργου.
7. Το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ δεν φέρει την οποιαδήποτε ευθύνη που θα προκύψει από το διαχωρισμό των
υπολειμμάτων ή την αποκομιδή ή οποιαδήποτε άλλη εργασία στα πλαίσια του έργου ή από την κακή
ποιότητα ή κακή χρήση του παραγόμενου προϊόντος.
8. Ο ΕΣΔΑΚ υποχρεούται, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, να εκτελεί το έργο με τρόπο που να μην
παρεμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ και να μην δημιουργούνται προβλήματα
(θόρυβος, ρύπανση κ.λ.π.) στους πελάτες, το προσωπικό, τις εγκαταστάσεις του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ και στο
περιβάλλον.
9. Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, ο ΕΣΔΑΚ υποχρεούται να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και
προστασίας για την αποτροπή ζημίας ή βλάβης σε πελάτες, στο προσωπικό και στις εγκαταστάσεις του
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ή σε τρίτους και ευθύνεται αποκλειστικά για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προξενηθεί, από
πράξεις ή παραλείψεις του ίδιου (ΕΣΔΑΚ) ή του προσωπικού του ή του αναδόχου ή άλλου προστηθέντος
απ’ αυτών ή των μέσων που θα χρησιμοποιηθούν, στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ή σε πελάτες ή στο προσωπικό του ή
σε οποιονδήποτε τρίτο. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΣΔΑΚ υποχρεούται στην αποκατάσταση κάθε ζημίας
(θετικής ή/και αποθετικής) που υποστεί το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ καθώς και της ηθικής βλάβης, την οποία θα
υποστεί στη φήμη του από την αιτία αυτή. Σε περίπτωση δε που οποιοσδήποτε τρίτος (είτε από τους
πελάτες ή το προσωπικό του είτε οποιοσδήποτε άλλος) ασκήσει εναντίον του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ σχετική
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αγωγή αποζημίωσης, ο ΕΣΔΑΚ υποχρεούται, μετά από προσεπίκληση του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ, να αναλάβει τον
δικαστικό αγώνα προς υποστήριξή του και να καταβάλλει σ’ αυτό (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ) κάθε δαπάνη που τυχόν
θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του ενάγοντα πλέον τόκων και πάσης φύσεως εξόδων της.
10. Διάρκεια: Η διάρκεια του παρόντος ορίζεται από την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού μέχρι
και τις 28/2/2021.
Τόσο ο ΕΣΔΑΚ όσο και το ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ μπορούν να λύσουν τη συνεργασία αυτή, για οποιαδήποτε λόγο,
ενημερώνοντας εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο 15 ημερολογιακές ημέρες νωρίτερα. Στη περίπτωση
αυτή, θα επιστραφεί στον ΕΣΔΑΚ ο εξοπλισμός (κάδοι) που έχει παρασχεθεί στον εν λόγω ξενοδοχείο για
τη συλλογή.
11. Σε περίπτωση που το ξενοδοχείο αναφέρει προς τον ΕΣΔΑΚ οποιαδήποτε παράτυπη ή επιβλαβή
συμπεριφορά προς τις εγκαταστάσεις του, το προσωπικό ή τον τρόπο λειτουργίας του από μεριάς του
Αναδόχου αποκομιδής, ο ΕΣΔΑΚ υποχρεούται να λάβει άμεσα τα απαιτούμενα μέτρα.
12. Για κάθε διαφορά που θα ανακύψει από την παρούσα σύμβαση αποκλειστικά κατά τόπο αρμόδια
ορίζονται τα Δικαστήρια της πόλης του Ηρακλείου Κρήτης.
13. Η παρούσα σύμβαση, αφού διαβάστηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη συντάχθηκε σε
τρία (3) όμοια πρωτότυπα τα οποία έλαβαν τα συμβαλλόμενα μέρη»
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Εκ μέρους του ΕΣΔΑΚ

Εκ μέρους του ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

Ζαχαρίαs Καλογεράκηs

Αγάπη Σμπώκου

Πρόεδρος ΕΣΔΑΚ

Διευθύουσα Σύμβουλος

