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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
 
Στην Αθήνα, σήμερα .... ........................ 2019, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση 
συνεργασίας μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:  
 
1) της ανώνυμης μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρίας με την επωνυμία 
“ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανώνυμη Εταιρία”, ανώνυμης εταιρίας νομίμως 
συνεστημένης και λειτουργούσας σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, που εδρεύει στην 
Αθήνα (οδός Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 12), με ΑΦΜ ................ και αρμόδια ΔΟΥ 
................, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κύριο 
................ ................, ................ αυτής (στο εξής “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”) και  
 
2) της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με την επωνυμία “.................................”, 
Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης νομίμως συνεστημένης και λειτουργούσας 
σύμφωνα με το Ελληνικό δίκαιο, που εδρεύει στ.. ................ (οδός ................, αριθμός 
...), με ΑΦΜ ................ και αρμόδια ΔΟΥ ................, που εκπροσωπείται νόμιμα για την 
υπογραφή της παρούσας από τον κ. ................ ................, ................ αυτής (στο εξής 
ο “συλλέκτης-μεταφορέας” ή “ανάδοχος” και από κοινού με την “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” τα «Μέρη») 
 
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Ι. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δυνάμει της υπ’ αριθμ. 193471/31.12.2008 
απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 2711 Β’/31.12.2008), οργανώνει Εθνικής 
Εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών. 
 
ΙΙ. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποτελεί Εθνικής Εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών, που έχει εγκριθεί από την Ελληνική Πολιτεία, 
όντας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και έχοντας δραστηριότητα που εξυπηρετεί 
αποκλειστικά το δημόσιο συμφέρον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο 4496/2017 (στο 
εξής ο “Νόμος”). 
 
ΙΙΙ. Ο συλλέκτης - μεταφορέας δραστηριοποιείται στη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων 
συσκευασίας από πλαστικό, μέταλλο, γυαλί, χαρτί και ξύλο. 
 
ΙV. Τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που έχει τοποθετήσει και λειτουργεί η 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ μπορεί να λειτουργούν ως τοπικά Κέντρα Διαλογής 
Ανακυκλωσίμων Υλικών, καθόσον -με χρήση του υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμού που 
χρησιμοποιούν- αυτοματοποιημένα πραγματοποιούν τις εργασίας παραλαβής, διαλογής, 
επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης στην Πηγή. 
 
V. Ο συλλέκτης - μεταφορέας κατέθεσε πρόταση προς την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για να αναλάβει αφενός τη συλλογή και μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας 
από σημεία παραγωγής τους (όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι 
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συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου, άλλα σημεία 
παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας), εντός της περιοχής που αναφέρεται στο 
Παράρτημα 1 της παρούσας, και αφετέρου την ανακύκλωση αυτών σε Κέντρα 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 
 
VI. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …….. απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτής ανέθεσε στο συλλέκτη – μεταφορέα αφενός τη συλλογή 
και μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας από σημεία παραγωγής τους (όπως καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών 
του Δημοσίου, άλλα σημεία παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας), εντός της περιοχής 
που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, και αφετέρου την ανακύκλωση αυτών 
σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ, σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας. 
 
 

ΟΡΙΣΜΟΙ 
 
Οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν στο εξής τις κάτωθι σημασίες: 
 
I. Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης: Ο Εξοπλισμός και οι Εγκαταστάσεις της 

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 
 
Υπάρχουν τρεις βασικοί διαφορετικοί τύποι Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης: 

 
✓ Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 
Τα Ολοκληρωμένα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης είναι Κέντρα Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση: 
o μεταλλικών (αλουμινένιων και λευκοσιδηρών) συσκευασιών  
o πλαστικών συσκευασιών 
o γυάλινων συσκευασιών 
o πλαστικών σακουλών 
o άλλων συσκευασιών, που κυρίως είναι πλαστικές συσκευασίες μεγάλου 

μεγέθους και βάρους, χάρτινες συσκευασίες, μεταλλικές (κυρίως λευκοσιδηρές) 
συσκευασίες μεγάλου μεγέθους και βάρους, χάρτινες πολυστρωματικές 
συσκευασίες αλλά και λοιπών συσκευασιών (π.χ. ξύλινων συσκευασιών) 

 
Κάθε Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης περιλαμβάνει: 
o 1 αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης μεταλλικών συσκευασιών 
o 1 αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης πλαστικών συσκευασιών 
o 1 αυτόματο μηχάνημα ανακύκλωσης γυάλινων συσκευασιών 
o ειδικούς χώρους συλλογής (πλαστικών σακουλών, άλλων συσκευασιών, 

που κυρίως είναι πλαστικές συσκευασίες μεγάλου μεγέθους και βάρους, 
χάρτινες συσκευασίες, μεταλλικές (κυρίως λευκοσιδηρές) συσκευασίες 
μεγάλου μεγέθους και βάρους, χάρτινες πολυστρωματικές συσκευασίες 
αλλά και λοιπών συσκευασιών, π.χ. ξύλινων συσκευασιών, χάρτινων 
πολυστρωματικών συσκευασιών) 

o ειδικό εξοπλισμό προφύλαξης των μηχανημάτων 
 

✓ Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 2 ή 3 ή 4 ρευμάτων 
Τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 2 ή 3 ή 4 ρευμάτων είναι Κέντρα 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση: 
o είτε 2 ρευμάτων, δηλαδή μεταλλικών (αλουμινένιων και λευκοσιδηρών) και 

πλαστικών συσκευασιών,  
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o είτε 3 ρευμάτων, δηλαδή μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών 
o είτε 4 ρευμάτων, δηλαδή μεταλλικών, πλαστικών, γυάλινων και χάρτινων 

συσκευασιών  
 

Τα Κέντρα αυτά, είναι μικρότερων διαστάσεων και διαθέτουν εξοπλισμό 
ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας, που αυτοματοποιημένα πραγματοποιούν την 
παραλαβή, αναγνώριση και διαχωρισμό, την επεξεργασία, τη συλλογή και 
αποθήκευση των άδειων μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών, με την 
παροχή ανταποδοτικού κινήτρου προς τους δημότες. 

 
✓ Πολυκέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης 
Τα Πολυκέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης είναι Κέντρα Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης που χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση: 
o μεταλλικών (αλουμινένιων και λευκοσιδηρών) συσκευασιών  
o πλαστικών συσκευασιών 
o γυάλινων συσκευασιών 
o χάρτινων συσκευασιών  

 
Τα Κέντρα αυτά, είναι μεγαλύτερων διαστάσεων, διαθέτουν εξοπλισμό 
ανακύκλωσης υψηλής τεχνολογίας, που αυτοματοποιημένα πραγματοποιούν την 
παραλαβή, αναγνώριση και διαχωρισμό, την επεξεργασία, τη συλλογή και 
αποθήκευση των άδειων μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών, με 
την παροχή ανταποδοτικού κινήτρου προς τους δημότες. Σημειώνεται ότι έχουν 1 
υποδοχή για τις πλαστικές και μεταλλικές συσκευασίες, όπου ο δημότης ρίχνει 
χύδην όλες τις συσκευασίες και με αυτόματο τρόπο γίνεται η διαλογή, επεξεργασία 
και αποθήκευση στους διάφορους αποθηκευτικούς χώρους. Μπορεί επιπλέον να 
διαθέτει 1 επιπλέον υποδοχή για τις γυάλινες συσκευασίες και 1 επιπλέον υποδοχή 
για τις χάρτινες συσκευασίες. 

 
❖ Ανταποδοτικό Κίνητρο 

Για τις επιστρεφόμενες γυάλινες, πλαστικές και μεταλλικές (αλουμινένιες ή 
λευκοσιδηρές) συσκευασίες, που επιστρέφονται για ανακύκλωση στα αυτόματα 
μηχανήματα του κάθε Κέντρου Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ορίζεται 
ανταποδοτικό κίνητρο, η αξία του οποίου προσδιορίζεται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 

 
Ο καταναλωτής όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανακύκλωσης: 

 
➢ Είτε πατά το κουμπί ενός χρώματος επί του κάθε μηχανήματος, οπότε 

αυτόματα παραλαμβάνει μία απόδειξη με το σύνολο της αξίας του 
ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες, την οποία τη 
χρησιμοποιεί για δωρεάν αγορές σε συμβεβλημένα καταστήματα, 

 
➢ Είτε πατά το κουμπί δεύτερου χρώματος επί του κάθε μηχανήματος, οπότε 

αυτόματα παραλαμβάνει ένα κουπόνι με το σύνολο της αξίας του 
ανταποδοτικού κινήτρου για τις επιστρεφόμενες συσκευασίες, που το έχει 
δωρίσει αυτόματα υπέρ κάποιου επιλεγμένου κοινωνικού σκοπού.  

 
Κατά την υπογραφή της παρούσας, το ανταποδοτικό κίνητρο είναι 0,03 € για κάθε 
1 επιστρεφόμενη πλαστική, μεταλλική ή γυάλινη συσκευασία στα Κέντρα 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. 
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Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα μεταβολής του 
προσφερόμενου ανταποδοτικού κινήτρου ανά επιστρεφόμενη συσκευασία. 
 
Σημειώνεται ότι με τη χρήση του ειδικού λογισμικού του «Συστήματος 
Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου», το σύνολο των ποσών που δωρίζονται 
από τους καταναλωτές αποθηκεύεται στον ενσωματωμένο ηλεκτρονικό 
υπολογιστή του κάθε μηχανήματος και εκδίδεται η συγκεντρωτική αναφορά με τη 
συνολική αξία των δωρισθέντων ποσών. 

 
Παράλληλα, στους καταναλωτές δύνανται να δίνονται και άλλες προσφορές, όπως 
κουπόνια διαγωνισμών, κουπόνια προωθητικών ενεργειών, κουπόνια δωρεάν 
προϊόντων κ.α. 

 
II. Ρεύματα Υλικών: Νοούνται αποκλειστικά τα ανακυκλώσιμα ρεύματα, ενώ δεν 

λαμβάνεται υπ’ όψη το ρεύμα των σύμμεικτων – υπολειπόμενων απορριμμάτων που 
συλλέγουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δήμος με το σύστημα αποκομιδής 
τους. 

 
III. Εξοπλισμός συλλογής αποβλήτων συσκευασίας: Νοείται ο εξοπλισμός που 

χρησιμοποιείται για τη συλλογή των αποβλήτων συσκευασίας εντός των σημείων 
παραγωγής τους (όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι 
συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου, άλλα σημεία 
παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας). 

 
IV. Πρόγραμμα Ανακύκλωσης: Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών 

της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ που αφορά σε απόβλητα συσκευασίας που 
παράγονται σε σημεία υψηλής παραγωγής αυτών (όπως καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, χώροι συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του 
Δημοσίου, άλλα σημεία παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας). 

 
V. Συσκευασίες: Νοούνται οι συσκευασίες, όπως αυτές προβλέπονται και εξειδικεύονται 

στο Νόμο, όπως ισχύει, και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και 
διαταγμάτων. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 1ο: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Με την παρούσα σύμβαση, ο συλλέκτης - μεταφορέας αναλαμβάνει αφενός τη συλλογή 
και μεταφορά αποβλήτων συσκευασίας από σημεία παραγωγής τους (όπως καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών 
του Δημοσίου, άλλα σημεία παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας), εντός της περιοχής 
που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, και αφετέρου την ανακύκλωση αυτών 
σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 
 
Πιο συγκεκριμένα, το αντικείμενο του έργου αφορά στις ακόλουθες εργασίες / υπηρεσίες: 
Ι. Υπηρεσίες και εργασίες συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων συσκευασίας από 

σημεία παραγωγής τους (όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι 
συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου, άλλα σημεία 
παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας), εντός της περιοχής που αναφέρεται στο 
Παράρτημα 1 της παρούσας, σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Πιο 
συγκεκριμένα, περιλαμβάνονται: 
Ι.1. Οι υπηρεσίες και εργασίες αποκομιδής, συλλογής, μεταφοράς των 

αποβλήτων συσκευασιών από σημεία παραγωγής τους (όπως καταστήματα 



Σελίδα: 5  

υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης 
και υπηρεσιών του Δημοσίου, άλλα σημεία παραγωγής αποβλήτων 
συσκευασίας) με προσωπικό και μεταφορικά μέσα που θα διαθέτει ο 
Ανάδοχος ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών του. 

Ι.2. Οι υπηρεσίες και εργασίες συντήρησης του συνόλου του 
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση 
του Προγράμματος Ανακύκλωσης, με εξειδικευμένο προσωπικό και 
μεταφορικά μέσα που διαθέτει ο Ανάδοχος ή μέσω εξουσιοδοτημένων 
συνεργατών του. 

ΙΙ.  Η ανακύκλωση των ανωτέρω συλλεχθεισών αποβλήτων συσκευασίας σε Κέντρα 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, όπου πραγματοποιούνται αυτόματα οι εργασίες 
παραλαβής, διαλογής, επεξεργασίας και προσωρινής αποθήκευσης στην Πηγή. 

ΙΙΙ. Παροχή περιοδικής αναφοράς ποσοτικών στοιχείων των αποβλήτων συσκευασιών 
που ανακυκλώθηκαν σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, από τον Ανάδοχο ή 
μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών του. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 2Ο: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
 
Η μεθοδολογία υλοποίησης του Έργου περιλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής και 
μεταφοράς των ανακυκλώσιμων συσκευασιών από σημεία παραγωγής τους (όπως 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης 
και υπηρεσιών του Δημοσίου, άλλα σημεία παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας), εντός 
της περιοχής που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 της παρούσας, σε Κέντρα Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης, αλλά και της ανακύκλωσης των συσκευασιών αυτών με χρήση των υψηλής 
τεχνολογίας Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. 
 
Πιο συγκεκριμένα, η μεδολογία υλοποίησης του Έργου είναι ως ακολούθως: 
 
✓ Συλλογή – μεταφορά 
Στον εξοπλισμό συλλογής αποβλήτων συσκευασίας, ο οποίος δύναται να παρέχεται από 
την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, πραγματοποιείται η συλλογή των αποβλήτων 
συσκευασίας εντός των σημείων παραγωγής τους (όπως καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος, χώροι συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του 
Δημοσίου, άλλα σημεία παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας). 
 
Με μεταφορικά μέσα αλλά και ανθρώπινο δυναμικό του Αναδόχου, ή εξουσιοδοτημένων 
συνεργατών του, πραγματοποιείται η μεταφορά των αποβλήτων συσκευασίας από τα 
σημεία παραγωγής τους (όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι 
συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου, άλλα σημεία 
παραγωγής αποβλήτων συσκευασίας) σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. 
 
Σημειώνεται ότι στην περίπτωση που κριθεί από τα Μέρη ότι η χρήση οικολογικού μέσου 
μεταφοράς (που είναι ηλεκτρικό ποδήλατο με ειδικό χώρο φόρτωσης των υλικών 
συσκευασίας) μπορεί να εξυπηρετήσει την παροχή, μέρους ή του συνόλου, των 
υπηρεσιών και εργασιών μεταφοράς των συλλεγόμενων αποβλήτων συσκευασίας, η 
προμήθεια αυτών μπορεί να γίνεται με δαπάνη της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 
 
Με ανθρώπινο δυναμικό του Αναδόχου, ή εξουσιοδοτημένων συνεργατών του, 
πραγματοποιείται η ανακύκλωση των εν λόγω αποβλήτων συσκευασίας στα Κέντρα 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, όπου αυτοματοποιημένα πραγματοποιείται η παραλαβή, 
διαλογή, επεξεργασία (συμπίεση ή τεμαχισμός) και η προσωρινή αποθήκευση των 
ανακτηθέντων υλικών συσκευασίας στην Πηγή. 
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Επιπλέον, σημειώνεται ότι όλες οι διαδικασίες συλλογής – μεταφοράς γίνονται σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 
 
✓ Συντήρηση 
Η συντήρηση του εξοπλισμού συλλογής αποβλήτων συσκευασίας πραγματοποιείται από 
εξειδικευμένο προσωπικό του Αναδόχου ή μέσω εξουσιοδοτημέων συνεργάτων του. 
 
✓ Αναφορές 
Ο Ανάδοχος καταθέτει στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε μηνιαία βάση την 
αναφορά ποσοτικών στοιχείων των αποβλήτων συσκευασιών που ανακυκλώθηκαν σε 
Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, από τον Ανάδοχο ή μέσω εξουσιοδοτημένων 
συνεργατών του, με χρήση των κουπονιών ανταποδοτικού κινήτρου που εκδίδεται από το 
κάθε Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, όταν ολοκληρώνεται (κάθε φορά) η διαδικασία 
ανακύκλωσης. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 3Ο: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
3.1. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι τριών ετών και άρχεται από την υπογραφή της 

παρούσας.  
 
3.2. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της Σύμβασης παρατείνεται 

αυτομάτως για διαδοχικές περιόδους τριών (3) ετών, εκτός και εάν τρεις (3) μήνες 
προ της λήξεως είτε της αρχικής διαρκείας της παρούσας είτε εκάστης διαδοχικής 
περιόδου, οποιοδήποτε από τα Μέρη ειδοποιήσει εγγράφως το άλλο Μέρος ότι δεν 
επιθυμεί την παράταση της παρούσας. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 4 Ο: ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
4.1. Ο συλλέκτης - μεταφορέας ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο για την 

τήρηση των όρων της σύμβασης και την υλοποίηση του έργου. 
 
4.2. Ο συλλέκτης - μεταφορέας ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο έναντι του 

ανθρωπίνου δυναμικού που απασχολείται είτε από τον ίδιον είτε από 
εξουσιοδοτημένους συνεργάτες του, για την υλοποίηση του έργου. 

 
4.3. Ο συλλέκτης - μεταφορέας ευθύνεται απεριόριστα και εις ολόκληρο έναντι 

οποιοδήποτε τρίτου που εγείρει οποιαδήποτε αξίωση έναντι της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ επί αφορμή της υλοποίησης του έργου από το συλλέκτη – 
μεταφορέα και για οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας από το συλλέκτη 
– μεταφορέα ή από εξουσιοδοτημένο συνεργάτη του. 

 
4.4. Ο συλλέκτης – μεταφορέας έχει την υποχρέωση τήρησης της κείμενης νομοθεσίας 

για την υλοποίηση του έργου από μέρους του. 
 
4.5. Ο συλλέκτης - μεταφορέας του Έργου για την εκτέλεση των υποχρεώσεών του θα 

συνεργάζεται με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος 
της παρούσας σύμβασης.  
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ΑΡΘΡΟ 5Ο: ΑΜΟΙΒΗ 

 
5.1. Η αμοιβή του συλλέκτη – μεταφορέα συμφωνείται ότι είναι συνάρτηση των 

ποσοτήτων συσκευασιών που συνέλεξε, μετέφερε από σημεία παραγωγής τους 
(όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χώροι συνάθροισης κοινού, 
μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου, άλλα σημεία παραγωγής 
αποβλήτων συσκευασίας), εντός της περιοχής που αναφέρεται στο Παράρτημα 1 
της παρούσας, αλλά και ανακύκλωσε σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης της 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ. 

 
5.2. Για τον προσδιορισμό της μηνιαίας αμοιβής του συλλέκτη – μεταφορέα, ο 

συλλέκτης – μεταφορέας έχει την υποχρέωση κατάθεσης στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, την τελευταία ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, της μηνιαίας 
αναφοράς των ποσοτικών στοιχείων των αποβλήτων συσκευασιών που 
ανακυκλώθηκαν σε Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, από το συλλέκτη - 
μεταφορέα ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών του, τον εν λόγω μήνα, με την 
επισύναψη όλων των πρωτότυπων κουπονιών ανταποδοτικού κινήτρου που έχουν 
εκδοθεί από Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, κατά τη διάρκεια του εν λόγω 
μήνα. 

 
5.3. Η μηνιαία αμοιβή του συλλέκτη – μεταφορεά συμφωνείται στο 50% της 

συνολικής αξίας των πρωτότυπων κουπονιών ανταποδοτικού κινήτρου που 
προσκομίζονται από το συλλέκτη – μεταφορέα με την μηνιαία αναφορά ποσοτικών 
στοιχείων των αποβλήτων συσκευασίας, κατόπιν σχετικού ελέγχου επαλήθευσης 
που πραγματοποιείται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 

 
5.4. Παράλληλα, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υποχρεούται να επιστρέψει στο 

συλλέκτη - μεταφορέα, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την παραλαβη της 
μηνιαίας αναφοράς των ποσοτικών στοιχείων των αποβλήτων συσκευασιών από 
το συλλέκτη – μεταφορέα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.2), τα 
πρωτότυπα κουπόνια ανταποδοτικού κινήτρου που αντιστοιχούν στο, έτερο, 50% 
της συνολικής αξίας των προσκομισθέντων κουπονιών ανταποδοτικού κινήτρου, 
τα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθούν για δωρεάν αγορές στα συνεργαζόμενα 
καταστήματα εξαργύρωσης των κουπονιών ανταποδοτικού κινήτρου. 

 
5.5. Στο ανωτέρω συμφωνημένο ποσό της συνολικής αμοιβής του συλλέκτη – 

μεταφορέα (σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5.3) συμπεριλαμβάνεται 
η αμοιβή του συλλέκτη – μεταφορέα, τα γενικά ή ειδικά για την συγκεκριμένη 
περίπτωση έξοδά του, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών και 
πάσης φύσεως φορολογικών ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ 
οιουδήποτε τρίτου. 

 
5.6. Η ανωτέρω αμοιβή του συλλέκτη – μεταφορέα αλλά και ο τρόπος καθορισμού και 

υπολογισμού της θεωρείται και από τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη ως δίκαιη και 
εύλογη, ενώ ο συλλέκτης – μεταφορέας δηλώνει ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση 
(οικονομική ή άλλης φύσεως) από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ή από 
οποιαδήποτε άλλο φορέα, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, παραιτούμενος επί 
οποιουδήποτε σχετικού δικαιώματος. 

 
5.7. Ενδεχόμενη αναθεώρηση τόσο του συμβατικού έργου, όσο και του οικονομικού 

αντικειμένου, γίνεται κατά περίπτωση μετά από διαπραγμάτευση μεταξύ της 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ και του συλλέκτη - μεταφορέα. 
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ΑΡΘΡΟ 6Ο: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 
6.1. Η τιμολόγηση της ανωτέρω συνολικής αμοιβής, όπως προσδιορίζεται βάσει της 

παραγράφου 5.3 (μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ), θα γίνεται σε μηνιαία βάση, με την 
έκδοση σχετικού παραστατικού του συλλέκτη - μεταφορέα προς την 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και η πληρωμή του θα πρέπει να γίνεται από την 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοση 
αυτού. 

 
6.2. Ο συλλέκτης – μεταφορέας για την είσπραξη της ως άνω αμοιβής, υποχρεούται να 

εκδίδει τα κατά το Νόμο προβλεπόμενα υπό του Κ.Β.Σ. στοιχεία, η έκδοση των 
οποίων αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της συμφωνημένης αμοιβής του. 
Στην ως άνω συμφωνημένη αμοιβή περιλαμβάνονται τυχόν νομοθετημένες 
παρακρατήσεις. 

 
 
ΑΡΘΡΟ 7 Ο: ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
 
Ο συλλέκτης - μεταφορέας οφείλει να εκτελεί τα καθήκοντα που θα αναλάβει με τη 
Σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης, των Τεχνικών Προδιαγραφών και του 
νόμου, αλλιώς υποχρεούται να αποζημιώσει κατά νόμο την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 
 
Το σύνολο της ευθύνης του συλλέκτη - μεταφορέα περιορίζεται σε κάθε περίπτωση σε 
αποζημίωση, που ισούται κατ’ ανώτατο όριο προς το τμήμα της αμοιβής που θα του έχει 
καταβληθεί σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 8ο: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ-ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 
8.1. Η Σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, εάν η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ απολέσει οριστικά την 
έγκριση του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης που αναφέρεται 
στο Προοίμιο υπό Ι. 

 
8.2. Ανεξάρτητα από οποιονδήποτε άλλο λόγο λύσης/καταγγελίας της Σύμβασης κατά 

τα προβλεπόμενα στην παρούσα, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δύναται να 
λύσει μονομερώς και αζημίως για αυτήν την παρούσα Σύμβαση χωρίς την τήρηση 
οποιασδήποτε διαδικασίας ή την δικαστική παρέμβαση: 

 
8.3. Στην περίπτωση που ο συλλέκτης - μεταφορέας τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 

ή εκκαθάριση, κηρυχθεί σε πτώχευση, λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως 
για την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ η παρούσα Σύμβαση, με ισχύ από την 
ημέρα δημοσίευσης της σχετικής απόφασης της αρμόδιας αρχής. 
 

8.4. Ο συλλέκτης – μεταφορέας έχει το δικαίωμα λύσης της παρούσας Σύμβασης, 
αζημίως για όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, στην περίπτωση που η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προβεί σε μείωση του ανταποδοτικού κινήτρου που προσφέρει ανά 
επιστρεφόμενη πλαστική, μεταλλική ή γυάλινη συσκευασία, όπως έχει αυτή 
δικαίωμα. 
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8.5. Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών διαπιστώσει παράβαση ουσιώδους 
όρου της παρούσας Σύμβασης από το έτερο Μέρος, ειδοποιεί εγγράφως το 
παραβαίνον Μέρος τάσσοντας σε αυτό προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών για 
επανόρθωση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, άλλως η Σύμβαση λύεται 
αυτομάτως και αζημίως για το μη παραβαίνον Μέρος. 

 
8.6. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας για οποιονδήποτε εκ των 

προαναφερθέντων λόγων, η Σύμβαση παραμένει σε πλήρη ισχύ για τους σκοπούς 
της πλήρους εκκαθαρίσεως των εκατέρωθεν νομίμων απαιτήσεων μεταξύ των 
Μερών. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 9Ο: ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 
 
Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται στην τήρηση πλήρους και αυστηρής εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας για το περιεχόμενο και την ύπαρξη της παρούσας σύμβασης, εκτός αν 
ορίζεται διαφορετικά από το νόμο ή τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα ή εάν υπάρχει 
προηγούμενη ρητή συμφωνία όλων των εδώ συμβαλλομένων. 
Τα μέρη αναλαμβάνουν αμοιβαία μεταξύ τους υποχρέωση να μην κοινολογούν σε 
οποιονδήποτε τρίτον οτιδήποτε πληροφορήθηκαν κατά την εκτέλεση της παρούσας ή 
κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων σχετικά με τον αντισυμβαλλόμενο αυτών, εκτός 
αν υπάρχει προηγούμενη ρητή συμφωνία όλων των εδώ συμβαλλομένων. 
Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα καταλαμβάνουν και δεσμεύουν, με 
τους ίδιους όρους, τόσο τους συμβαλλόμενους, όσο και τους αντιπροσώπους και τους 
συμβούλους τους ή πληρεξουσίους ή εργαζομένους ή συνεργάτες ή προστηθέντες αυτών. 
Οι υποχρεώσεις από το παρόν άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη με 
οποιονδήποτε τρόπο λήξη της παρούσας σύμβασης χωρίς χρονικό περιορισμό.  
 
 
ΑΡΘΡΟ 10ο - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
10.1. Η παρούσα Σύμβαση με τα παραρτήματά της αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας 

μεταξύ των Μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας μέχρι την 
υπογραφή της παρούσας γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των Μερών. 
Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ως ουσιώδεις και επιδέχονται 
τροποποίηση μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των Μερών. Εάν κάποιος από 
τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος δεν θα επηρεάζεται το 
κύρος των υπολοίπων που παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως εάν ο άκυρος / 
ακυρώσιμος ή ανίσχυρος όρος να μην είχε περιληφθεί στην παρούσα εξ αρχής.  
Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας επιτρέπεται μόνο εγγράφως, 
αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

 
10.2. Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κλπ. μεταξύ των Μερών θα γίνονται εγγράφως και 

θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις που προσδιορίζονται στην αρχή της παρούσας.  
Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται εγγράφως. 

 
10.3. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση 

οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από την παρούσα Σύμβαση είναι τα 
Δικαστήρια της Αθήνας. 

 
10.4. Η μη ενάσκηση των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από την παρούσα από 

οποιοδήποτε από τα Μέρη δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή 
από την ενάσκησή τους. 
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Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2) πρωτότυπα για να λάβει κάθε μέρος από ένα 
(1) και υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 

 
 
 
 
 
 

............................................ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
 
 
 
 
 
 

............................................ 
 



Σελίδα: 11  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 
Ο συλλέκτης – μεταφορέας παρέχει τις υπηρεσίες και εργασίες του Έργου της παρούσας 
σύμβασης εντός της περιοχής που ορίζεται κατωτέρω: 
 

✓ ....................................... 
 


