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ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 1ης/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Αριθ. Απόφασης 12/2020
«Περί υπογραφής Σύμβασης Συνεργασίας του Δήμου με το εγκεκριμένο εθνικής
εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και
Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” για την
Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών στο
Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο».
Στους Μολάους σήμερα στις 30 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασίας σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την με αριθμό
01/24-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 4 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α' 133).
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα τα 25, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
Αβδούλος Σπύρος
Πρόεδρος Δ.Σ.
1. Τσαφατίνου Κατερίνα
2. Σπυριδάκου Θεοδούλη
Γραμ/τέας Δ.Σ.
2. Βλάχου Άννα
3. Κουτσονικολής Χαράλαμπος Αντιδήμαρχος
4. Μαρούσης Χαράλαμπος
Αντιδήμαρχος
5. Σουρλάς Ιωάννης
Αντιδήμαρχος
6. Χριστάκος Σταύρος
Αντιδήμαρχος
7. Μαυρομιχάλης Κων.
Αντιδήμαρχος
8. Τραϊφόρος Παναγιώτης
Αντιδήμαρχος
9. Αλειφέρη Παναγιώτα
10. Αρρώνης Παντελεήμων
11. Καλογερίνης Ηλίας
12. Κολλιάκος Ιωάννης
13. Παπαδάκης Πιερρής
14. Πετράκης Χρήστος
15. Χαραμή Μαρία
16. Νικολινάκος Παναγιώτης
17. Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
18. Γουναλάκης Ιωάννης
19. Καλογράνης Δημήτριος
20. Κόκκορης Παναγιώτης
21. Κουλουβάκος Βασίλειος
22. Μαστορόπουλος Νεκτάριος
23. Μαυρομμάτης Παναγιώτης
24. Παναρίτης Ηλίας
25. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη.
Από τους Προέδρους των Κοινοτήτων, παραβρέθηκαν οι: Γεώργας Σωτήριος Αγγελώνας,
Μάρκος Παναγιώτης Αγίου Γεωργίου, Κλάψης Ιωάννης Αγίου Δημητρίου, Αρτινιός Νικόλαος Αγ.
Νικολάου Μονεμβασίας, Αρρώνης Ιωάννης Αγίων Αποστόλων, Σταθάκη Μαριάννα Ασωπού,
Τσιμπίδης Άγγελος Βελιών, Κουλούρης Γεώργιος Ιέρακος, Θεοδωρακάκος Αναστάσιος Μολάων,
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Σκαρμούτσος Παναγιώτης Μεταμόρφωσης, Καλογεράκος Δημήτριος Παντανάσσης, Αρρώνη
Αφροδίτη Παπαδιανίκων, Σαργκάνης Γεώργιος Συκέας, Καρούνης Μιχαήλ Πακίων,
Χριστοφοράκης Παναγιώτης Νομίων.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης
έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Χριστάκο, ο οποίος είπε τα εξής:
Με βάση το Νόμο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των
συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», όπως αυτός ισχύει
σήμερα με τον Νόμο 4496/2017, η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους Δήμους και οργανώνεται είτε από τους ίδιους είτε
από τους διαχειριστές συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής
διαχείρισης), σε συνεργασία με τους Δήμους.
Τονίζεται ότι έως σήμερα δεν έχουν επιτευχθεί οι εθνικοί ποσοτικοί στόχοι για την
ανακύκλωση των συσκευασιών, που αποτελούν υποχρέωσή μας έναντι της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Είναι λοιπόν φανερό, ότι χρειάζεται η ενίσχυση και η συμπλήρωση των
προσπαθειών ανακύκλωσης συσκευασιών.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με το Νόμο 2939/2001 και δυνάμει της υπ’ αριθμ.
193471/31.12.2008 απόφασης του Υπουργού Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Κλιματικής
Αλλαγής (ΦΕΚ 2711 Β’/31.12.2008), εγκρίθηκε το εθνικής εμβέλειας Συλλογικό Σύστημα
Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων με
την επωνυμία “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανώνυμη Εταιρία”.
Τονίζεται, ότι το Σύστημα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης εφαρμόζεται με μεγάλη
επιτυχία σε διάφορους Δήμους όλης της χώρας (όπως Δήμος Αθηναίων, Πειραιά, Νίκαιας,
Αιγάλεω, Αγία Παρασκευής, Νέας Σμύρνης, Καλλιθέας, Κηφισιάς, Μεγαρέων, Άνω Λιοσίων,
Ιωαννίνων, Ρόδου, Ύδρας, Καρδίτσας κ.α.).
Το Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υλοποιείται με την τοποθέτηση
σε διάφορα σημεία, του κάθε Δήμου, Ολοκληρωμένων Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, τα οποία αποτελούνται από αυτόματα μηχανήματα ανακύκλωσης υψηλής
τεχνολογίας, για την ανακύκλωση των πλαστικών, μεταλλικών και γυάλινων συσκευασιών,
καθώς και από ειδικό εξοπλισμό για την ανακύκλωση άλλων υλικών συσκευασίας (όπως
χαρτί, πολυστρωματικές χάρτινες συσκευασίες, πλαστικές σακούλες κ.α.). Στα Κέντρα αυτά,
οι δημότες επιστρέφουν τις χρησιμοποιημένες συσκευασίες και αυτόματα τους αποδίδεται με χρήση των υψηλής τεχνολογίας μηχανημάτων- απόδειξη με το αναλογούν ανταποδοτικό
κίνητρο, ενώ παράλληλα τους παρέχονται και επιπλέον προσφορές-κίνητρα ως επιβράβευση
για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία της ανακύκλωσης (όπως μεγάλα δώρα διαγωνισμών,
δειγματοδιανομές, εκπτωτικά κουπόνια κ.α.). Σημειώνεται, ότι οι δημότες έχουν την επιλογή
είτε να παραλάβουν την απόδειξη ανταποδοτικού κινήτρου για δωρεάν αγορές σε
συνεργαζόμενα καταστήματα (πατώντας το “πράσινο” κουμπί σε κάθε μηχάνημα) είτε
αυτόματα να δωρίσουν το ποσό του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ της ενίσχυσης
κοινωνικών σκοπών, μέσω του Συστήματος Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου (πατώντας
το “κίτρινο” κουμπί σε κάθε μηχάνημα).
Επιπλέον, σημειώνεται ότι το Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
τοποθετεί Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης εντός σχολικών μονάδων, ώστε να ενισχυθεί
η περιβαλλοντική εκπαίδευση αλλά και η περιβαλλοντική συνείδηση των μαθητών.
Με τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης πραγματοποιείται αυτόματα η «Διαλογή
στην Πηγή». Με αξιοποίηση των τεχνολογικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού υψηλής
τεχνολογίας, αυτόματα πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες εργασίες, όπως: παραλαβή των
άδειων συσκευασιών σε ειδική χοάνη υποδοχής και με υψηλή ταχύτητα παραλαβής (έως 3040 συσκευασίες ανά λεπτό), αναγνώριση και διαχωρισμός των συσκευασιών ανά υλικό (όπου
με χρήση ειδικών αισθητήρων αναγνωρίζονται και διαχωρίζονται οι συσκευασίες),
αναγνώριση της κάθε συγκεκριμένης συσκευασίας (με χρήση barcode scanner), συμπίεση ή
τεμαχισμός της συσκευασίας (με ειδικά μηχανικά μέσα) επιτυγχάνοντας μείωση όγκου έως
90%, συλλογή των επιστρεφόμενων συσκευασιών σε ειδικό ενσωματωμένο κλειστό
αποθηκευτικό χώρο, αποθήκευση, εκτύπωση και αποστολή όλων των στατιστικών στοιχείων
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και δεδομένων (με αξιοποίηση του ενσωματωμένου ηλεκτρονικού υπολογιστή), αυτόματη
εκτύπωση και παράδοση στον ανακυκλωτή των αποδείξεων του ανταποδοτικού κινήτρου
αλλά και άλλων κουπονιών με προσφορές (μέσω αξιοποίησης του ενσωματωμένου
ηλεκτρονικού υπολογιστή και εκτυπωτή), αυτόματη δωρεά της αξίας του χρηματικού
αντιτίμου υπέρ κάποιου κοινωνικού σκοπού (μέσω της εφαρμογής του Συστήματος
Συγκέντρωσης Κοινωνικού Κεφαλαίου, που στηρίζεται σε ειδικό λογισμικό και εξαρτήματα
που τοποθετούνται στον εξοπλισμό), καθοδήγηση και ενημέρωση του καταναλωτή για τη
διαδικασία της λειτουργίας του εξοπλισμού για την επιστροφή των συσκευασιών (με τη
χρήση της ειδικής οθόνης υγρών κρυστάλλων) κ.α.
Παράλληλα, το Συλλογικό Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ εφαρμόζει ειδικές
δράσεις για τη συλλογή εμπορικών αποβλήτων συσκευασίας, με την τοποθέτηση και
λειτουργία ειδικού εξοπλισμού συλλογής (όπως press containers κ.α.).
Στόχος είναι η ανακύκλωση σημαντικών ποσοτήτων συσκευασιών, ώστε να καταστεί
εφικτή η επίτευξη των εθνικών ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης συσκευασιών, που
αποτελούν υποχρέωση της Ελλάδας έναντι της Ε.Ε.
Τα βασικά πλεονεκτήματα του Συλλογικού Συστήματος ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
είναι η παροχή ανταποδοτικού κινήτρου προς τους καταναλωτές, που οδηγεί σε πολύ υψηλή
συμμετοχή των δημοτών και ανάκτηση πολύ σημαντικών ποσοτήτων (αφού οι πολίτες έχουν
ένα σημαντικό επιπλέον κίνητρο για την ανακύκλωση), η χρήση εξοπλισμού υψηλής
τεχνολογίας, που επιτυγχάνει τόσο αξιόπιστη Διαλογή στην Πηγή (με καθαρότητα υλικού
100%), όσο και επεξεργασία των συσκευασιών στην Πηγή (με μείωση όγκου έως 90%), η
αύξηση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών (μέσω της παροχής του ανταποδοτικού
κινήτρου), η μη ανάγκη ύπαρξης Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (αφού η
Διαλογή γίνεται αυτοματοποιημένα στην Πηγή), η δυνατότητα Εφαρμογής Προγραμμάτων
στοχευμένων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες (όπως π.χ. Διενέργεια Διαγωνισμών Ανακύκλωσης
για μαθητές ή για τους δημότες ενός Δημοτικού Διαμερίσματος κλπ), η ενίσχυση Κοινωνικών
Σκοπών (μέσω της δωρεάς του ανταποδοτικού κινήτρου υπέρ κοινωνικών σκοπών), αλλά και
η διαφάνεια και αξιοπιστία (αφού μέσω της on line σύνδεσης των Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης υπάρχει άμεση καταγραφή, συλλογή αλλά και αποστολή όλων των
στατιστικών στοιχείων). Επιπλέον, δεν καταλαμβάνονται θέσεις parking στους δρόμους της
πόλης (όπου υπάρχει ήδη πρόβλημα χώρου για την τοποθέτηση των κάδων απορριμμάτων),
δεν υπάρχει κόστος για τη συλλογή και μεταφορά των ανακτηθέντων συσκευασιών για το
Δήμο και δεν δεσμεύεται ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου (αφού όλες οι εργασίες γίνονται
από το Σύστημα), επιτυγχάνεται μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου και της επιβάρυνσης
των καυσαερίων για την ανακύκλωση (αφού απαιτούνται πολύ λιγότερα δρομολόγια
μεταφοράς των ανακτηθέντων ποσοτήτων, λόγω της μείωσης του όγκου αυτών έως 90%
στην πηγή) και τέλος συνδυάζεται με Περιβαλλοντική Εκπαίδευση των μαθητών (μέσω της
αξιοποίησης των Προγραμμάτων στοχευμένων σε ειδικές κοινωνικές ομάδες).
Τονίζεται ότι η εφαρμογή και λειτουργία του Συστήματος δεν έχει κανένα κόστος για το
Δήμο, αφού τόσο η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισμού όσο και η συλλογή, μεταφορά και
συνεχή λειτουργία του γίνεται και επιβαρύνει αποκλειστικά το Συλλογικό Σύστημα
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
Σημειώνεται ότι οι Δήμοι που συνεργάζονται ή θα συνεργαστούν με το Συλλογικό
Σύστημα ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ μπορούν να εφαρμόζουν -εφόσον το επιλέγουνκαι το Σύστημα με τους “μπλε κάδους” του ΣΣΕΔ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ της ΕΕΑΑ Α.Ε ή όποιο άλλο
Σύστημα επιθυμούν.
Για τη συνεργασία του Δήμου μας με το ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
“ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το Διοικητικό
Συμβούλιο για την υπογραφή σχετικής σύμβασης συνεργασίας, με βάση το συνημμένο
υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας, με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ώστε να
ξεκινήσει το Σύστημα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο Δήμο μας. Σημειώνεται ότι το
σχετικό συνημμένο υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας, είναι τυποποιημένο και το ίδιο για
όλους τους Δήμους, έχοντας κατατεθεί και εγκριθεί από το ΥΠΕΝ.
Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για
την έγκριση υπογραφής Σύμβασης Συνεργασίας με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε.,
που οργανώνει και λειτουργεί το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΝ εθνικής εμβέλειας Συλλογικό
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Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και
Αποβλήτων, για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο, σύμφωνα με το σχετικό
υπόδειγμα Σύμβασης Συνεργασίας.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Εγκρίνει την υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας με την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Ε., που οργανώνει και λειτουργεί το εγκεκριμένο από το ΥΠΕΚΑ εθνικής εμβέλειας
Συλλογικό Σύστημα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών
και Αποβλήτων, για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης
Συσκευασιών στο Δήμο άνευ ανταλλάγματος για το Δήμο, οι όροι της οποίας έχουν ως εξής:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Στην Αθήνα Αττικής, σήμερα …………… 2020, συνάπτεται η παρούσα σύμβαση συνεργασίας
μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων:
1) Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανώνυμη
Εταιρία”, ανώνυμης εταιρείας νομίμως συνεστημένης και λειτουργούσας σύμφωνα με το
Ελληνικό δίκαιο, που εδρεύει στην Αθήναι Αττικής (οδός Λεωφόρος Συγγρού, αριθμός 12), με
ΑΦΜ 998105980 και αρμόδια ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
της παρούσας από τον κ. Παύλο Ραβάνη, Πρόεδρο του ΔΣ αυτής (στο εξής “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”) και
2) του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) με την επωνυμία «Δήμος
……………», που εδρεύει στ ………………….. (οδός …….., αριθμός ………),με ΑΦΜ …………….. και
αρμόδια ΔΟΥ ……………., που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο, κύριο …………………., ο
οποίος σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …………. απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχει την
αρμοδιότητα εκπροσώπησης του πιο πάνω Ο.Τ.Α. κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης
(εφεξής ο “Δήμος”), (στο εξής ο “Δήμος” και από κοινού με την “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” τα «Μέρη»),
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
I. Δυνάμει του άρθρου 8 παράγραφος 1 εδάφιο β’ του Ν. 2939/6-08-2001 “Συσκευασίες και
εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού
Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες
διατάξεις” (στο εξής ο “Νόμος”), η εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων
συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους Ο.Τ.Α. και οργανώνεται από τους διαχειριστές
συσκευασιών (συστήματα ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία με
τους παραπάνω υπόχρεους φορείς.
ΙΙ. Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος Β εδάφιο β’ περίπτωση 2 του Νόμου, δυνάμει της
υπ’ αριθμ. 193471/31.12.2008 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ 2711 Β’/31.12.2008), η
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει λάβει έγκριση για την οργάνωση και λειτουργία συστήματος
συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (στο εξής το “Σύστημα”). Σε υλοποίηση του Συστήματος η
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ μεριμνά για τη συλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών ή/και
αποβλήτων μη επικινδύνων συσκευασιών που προέρχονται από τους συμμετέχοντες στο
Σύστημα διαχειριστές και τη διοχέτευσή τους προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις
διαχείρισης αποβλήτων δηλαδή την αξιοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της ανακύκλωσης, των
συλλεγόμενων συσκευασιών ή αποβλήτων συσκευασίας των συμμετεχόντων διαχειριστών με τη
χρησιμοποίηση καθαρών τεχνολογιών.
ΙII. Εν όψει των παραπάνω, ο Δήμος επιθυμεί, προκειμένου να οργανωθεί και να
προωθηθεί η εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών στα όριά του, να συνεργαστεί με το Σύστημα
σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις, βάσει της υπ’ αριθμ. ……… Απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου (που λήφθηκε στην υπ’ αριθμ. ……… Συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου) και η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προτίθεται να οργανώσει εναλλακτική
διαχείριση συσκευασιών στα όρια του Δήμου, σύμφωνα με τους όρους και τις συμφωνίες της
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παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων της, όπως εκάστοτε θα ισχύουν (εφεξής η
“Σύμβαση”).
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΑ:
Άρθρο 1 - Σκοπός της Σύμβασης
Σκοπός της Σύμβασης είναι η συνεργασία μεταξύ του Δήμου και της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης
συσκευασιών, εντός των ορίων του Δήμου.
Άρθρο 2 - Ορισμοί
Στη σύμβαση οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν τις ακόλουθες σημασίες:
I.
Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης: Ο Εξοπλισμός και οι Εγκαταστάσεις που
αναφέρονται στο Παράρτημα Α της Σύμβασης.
II.
Ρεύματα Υλικών: Νοούνται αποκλειστικά τα ανακυκλώσιμα ρεύματα, ενώ δεν
λαμβάνεται υπ’ όψη το ρεύμα των σύμμεικτων – υπολειπόμενων απορριμμάτων που συλλέγει ο
Δήμος με το σύστημα αποκομιδής του.
III.
Πρόγραμμα Ανακύκλωσης: Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών
της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε περιοχές εντός των ορίων του Δήμου.
IV.
Συσκευασίες: Νοούνται οι συσκευασίες, όπως αυτές προβλέπονται και εξειδικεύονται
στο Νόμο, όπως ισχύει, και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και διαταγμάτων.
Άρθρο 3 - Υποχρεώσεις ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
3.1. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ
ανταλλάγματος, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την τοποθέτηση και
λειτουργία Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης. Η ακριβής
χωροθέτηση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης θα γίνεται σε συνεργασία με την
αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
3.1.1. Ο αριθμός και το χρονοδιάγραμμα τοποθέτησης των Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης θα συναρτώνται από την ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου της
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
3.1.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ίδια ή μέσω
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, θα προχωρά στην τοποθέτηση των Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, σύμφωνα με το πλάνο που έχει καταρτίσει, εφόσον ο Δήμος παραχωρήσει τους
σχετικούς χώρους τοποθέτησης των εν λόγω Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και
προχωρήσει στην παροχή του αναγκαίου ηλεκτρικού ρεύματος τριφασικής παροχής.
3.2. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ
ανταλλάγματος, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, τη διάθεση των αναγκαίων
ανταλλακτικών και αναλωσίμων για τη λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για
το χρόνο ισχύος της Σύμβασης.
3.3. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ
ανταλλάγματος, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την υποχρέωση παροχής των
υπηρεσιών και εργασιών εγκατάστασης, χρήσεως, λειτουργίας και διαχείρισης των Κέντρων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης. Στις ανωτέρω υπηρεσίες και
εργασίες περιλαμβάνονται:
3.3.1. Οι άνευ ανταλλάγματος υπηρεσίες και εργασίες αποκομιδής, συλλογής, μεταφοράς
και διάθεσης προς αξιοποίηση των συσκευασιών με προσωπικό και μεταφορικά μέσα που διαθέτει
η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.
3.3.2. Οι άνευ ανταλλάγματος υπηρεσίες και εργασίες συντήρησης του συνόλου του
χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του Προγράμματος
Ανακύκλωσης, από την ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.
3.3.3. Οι άνευ ανταλλάγματος υπηρεσίες και εργασίες επεξεργασίας, από την ίδια ή μέσω
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, ώστε να καθίσταται δυνατή η διάθεση αυτών στην αγορά.
3.3.4. Οι άνευ ανταλλάγματος παροχή κάθε άλλης περιγραφής υπηρεσιών και εργασιών,
από την ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, που είναι αναγκαίες για την υλοποίηση
του Προγράμματος Ανακύκλωσης.
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3.4. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ
ανταλλάγματος, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την παροχή υπηρεσιών
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών του Δήμου, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης.
3.5. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαμβάνει έναντι του Δήμου άνευ
ανταλλάγματος, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την εξασφάλιση ασφάλισης
πυρός και αστικής ευθύνης των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης που θα είναι
τοποθετημένα και θα λειτουργούν σε περιοχές εντός των ορίων του Δήμου, για το χρόνο ισχύος
της Σύμβασης.
3.6. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την κάλυψη μέρους ή του συνόλου του κόστους
τοποθέτησης και λειτουργίας των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης θα αξιοποιεί, η ίδια ή
μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για το χρόνο
ισχύος της Σύμβασης, για χορηγία, διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, διενέργεια διαγωνισμών,
διενέργεια εκδηλώσεων των χορηγών ή/και του Συστήματος ή για όποια άλλη ενέργεια
συμβάλλει στη μεγαλύτερη συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Τονίζεται
ότι όποιο έσοδο προκύπτει από την ανωτέρω αξιοποίηση ανήκει και είναι υπέρ της
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, η οποία θα
βαρύνεται με τα σχετικά Δημοτικά τέλη διαφήμισης.
3.7. Το κόστος του ανταποδοτικού κινήτρου που αποδίδεται στους καταναλωτές (όπως
αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Α της παρούσας) βαρύνει την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, τη
ιδία ή τους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, η οποία έχει την αποκλειστική ευθύνη για την
επιλογή του συνεργάτη ή των συνεργατών όπου οι καταναλωτές θα χρησιμοποιούν τα κουπόνια
του ανταποδοτικού κινήτρου. Η επιλογή του φορέα που θα ενισχύεται από το Σύστημα
Συγκέντρωσης Κεφαλαίου (όπως αυτό αναλύεται στο Παράρτημα Α της παρούσας) θα γίνεται
από το Δήμο.
3.8. Τα υλικά συσκευασίας που ανακτώνται στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης ανήκουν στην
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην ιδία ή στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, ενώ η
διάθεσή τους στην αγορά για περαιτέρω αξιοποίηση γίνεται με ευθύνη της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, και τα όποια έσοδα από την
πώληση των υλικών ανήκουν και είναι υπέρ της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.
3.9. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της,
δικαιούται με τη λήξη ισχύος της Σύμβασης να παραλάβει και να αποκομίσει το σύνολο του
εξοπλισμού και εγκαταστάσεων που τοποθέτησε και λειτούργησε για την υλοποίηση του
Προγράμματος Ανακύκλωσης.
3.10. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει τη δυνατότητα να αναλάβει έναντι του Δήμου
άνευ ανταλλάγματος, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, την εφαρμογή ειδικών
δράσεων για τη συλλογή και μεταφορά υλικών συσκευασίας που αφορούν σε εμπορικά ή/και
βιομηχανικά απόβλητα συσκευασίας εντός των ορίων του Δήμου, για το χρόνο ισχύος της
Σύμβασης. Η ακριβής ανάπτυξη και εφαρμογή των ανωτέρω ειδικών δράσεων θα γίνεται σε
συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου.
Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις του Δήμου
4.1. Με την παρούσα σύμβαση ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως οικονομική
υποχρέωση έναντι της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων
συνεργατών της, και δεν οφείλει καμία αμοιβή, αποζημίωση ή άλλο χρηματικό αντάλλαγμα,
δεδομένου ότι ρητώς συνομολογείται ότι η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ιδία ή οι
εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της, παράσχουν όλες τις με τη σύμβαση αναλαμβανόμενες
υποχρεώσεις με μέσα, δαπάνες και ευθύνη της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.
4.2. Ο Δήμος αναγνωρίζει και εξασφαλίζει τη δυνατότητα στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην ιδία ή στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, για την αξιοποίηση των
Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης, για χορηγία,
διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, διενέργεια διαγωνισμών, διενέργεια εκδηλώσεων των χορηγών
ή/και του Προγράμματος Ανακύκλωσης ή για όποια άλλη ενέργεια συμβάλλει στη μεγαλύτερη
συμμετοχή των δημοτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Η αναγνώριση και εξασφάλιση της
ανωτέρω περιγραφόμενης δυνατότητας αξιοποίησης περιλαμβάνει και την εκ της σύμβασης
παραχώρηση από το Δήμο του δικαιώματος στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην ιδία ή
στους εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, για την αξιοποίηση των Κέντρων Ανταποδοτικής
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Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της Σύμβασης, για χορηγία, διαφήμιση, προώθηση
πωλήσεων, διενέργεια διαγωνισμών, διενέργεια εκδηλώσεων των χορηγών ή/και του
Προγράμματος Ανακύκλωσης ή για όποια άλλη ενέργεια συμβάλλει στη μεγαλύτερη συμμετοχή
των δημοτών στη διαδικασία της ανακύκλωσης. Τονίζεται ότι όποιο έσοδο προκύπτει από την
ανωτέρω αξιοποίηση ανήκει και είναι υπέρ της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, ώστε να καλυφθεί μέρος ή το σύνολο του κόστους
τοποθέτησης και λειτουργίας των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης αλλά και του κόστους
λειτουργίας του Προγράμματος Ανακύκλωσης.
4.3. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση παραχώρησης άνευ ανταλλάγματος των χώρων
που θα εγκατασταθούν τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για την υλοποίηση του
Προγράμματος Ανακύκλωσης.
4.4. Ο Δήμος αναλαμβάνει την υποχρέωση εξασφάλισης άνευ ανταλλάγματος της
αναγκαίας ηλεκτρολογικής παροχής για τη λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης,
για την υλοποίηση του Προγράμματος Ανακύκλωσης.
4.5. Ο Δήμος αποδέχεται την άνευ ανταλλάγματος δωρεά της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, για την ανάπτυξη και
αξιοποίηση του Προγράμματος Ανακύκλωσης.
Άρθρο 5 - Διάρκεια
5.1. Η παρούσα σύμβαση θα ισχύει και θα αναπτύσσει όλα τα έννομα αποτελέσματα αυτής
για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών αρχίζοντας από την ημερομηνία υπογραφής αυτής.
Η ανωτέρω χρονική διάρκεια συμφωνείται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ως αναγκαία,
εύλογη και δίκαια, ώστε να καταστεί εφικτή η απόσβεση της επένδυσης της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, που απαιτείται για την
υλοποίηση του Προγράμματος Ανακύκλωσης.

5.2. Μετά την πάροδο της παραπάνω περιόδου, η διάρκεια της Σύμβασης
παρατείνεται αυτομάτως για διαδοχικές ετήσιες περιόδους εκτός και εάν έξι (6) 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.

Άρθρο 6 - Λοιπές υποχρεώσεις της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
6.1. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υποχρεούται, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων
συνεργατών της, σε γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της τήρησης
αρχείων κατά το νόμο, στην περίπτωση τήρησης σχετικών αρχείων.
6.2. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, η ίδια ή μέσω εξουσιοδοτημένων συνεργατών της,
υποχρεούται σε τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, μέριμνας και πρόνοιας αποτροπής ζημιών
ή άλλων βλαπτικών επενεργειών προς οποιονδήποτε τρίτον, που απορρέουν όχι μόνο από
νόμιμες διατάξεις και κανονισμούς του ελληνικού και ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά και από τη γενική
καλή πίστη και υποχρέωση τήρησης μέτρων ασφαλείας στις συναλλαγές και ιδίως, και όλως
ενδεικτικώς, στην τήρηση όλων των μέτρων ασφαλείας, μέριμνας και πρόνοιας αποτροπής
ζημιών ή άλλων βλαπτικών επενεργειών προς οποιονδήποτε τρίτον, σχετικώς με τα Κέντρα
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και τις υπηρεσίες που αποτελούν το αντικείμενο της παρούσας
σύμβασης.
6.3. Διευκρινίζεται ότι στην υποχρέωση αυτή περιλαμβάνεται και η υποχρέωση της
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτημένων συνεργατών της, να
ενημερώνει σχετικώς με τα ανωτέρω μέτρα ασφαλείας και προνοίας τους τυχόν τρίτους
εμπλεκόμενους ή συνεργαζόμενους, είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα, και όλους τους
εργαζόμενους, συνεργάτες, στελέχη, νομίμους εκπροσώπους και κάθε άλλον αρμόδιο που
εμπλέκεται ή δύναται εμμέσως ή αμέσως να εμπλακεί στη χρήση ή στη λειτουργία των Κέντρων
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης ή να γίνει εμμέσως ή αμέσως αποδέκτης των σχετικών υπηρεσιών.
Άρθρο 7 - Δικαιολογητικά έγγραφα της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει τη νόμιμη
δυνατότητα σύναψης Δημόσιας Σύμβασης με τους συγκεκριμένους όρους που αναφέρονται στην
παρούσα Σύμβαση και ότι εκπροσωπείται νομίμως για την υπογραφή και εκτέλεση της παρούσας
Σύμβασης ως ανωτέρω αναφέρεται.
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Άρθρο 8 - Ευθύνη
8.1. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δηλώνει προς το Δήμο ότι είναι αποκλειστικώς
υπεύθυνη αυτή έναντι παντός τρίτου, καθώς και έναντι οποιασδήποτε αρχής, για οποιαδήποτε
απαίτηση ή αξίωση ήθελε εγερθεί από ή εξ αφορμής ή στο πλαίσιο της Σύμβασης ή του
Προγράμματος Ανακύκλωσης, της επιδίωξης του σκοπού αυτής και της εκτέλεσης αυτής.
8.2. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα αποζημιώνει, θα υπερασπίζεται, καλύπτει και
απαλλάσσει το Δήμο, τα στελέχη, υπαλλήλους, συνεργάτες, εκπροσώπους, υπεργολάβους και
διαδόχους αυτών, από και έναντι οποιασδήποτε απαίτησης, αξίωσης, αγωγής, αιτίας αγωγής,
μήνυσης, δικαστικής διαμάχης, που σχετίζονται με ή απορρέουν από την εκτέλεση της Σύμβασης
και του Προγράμματος Ανακύκλωσης, όπως ιδίως και ενδεικτικώς από τα Κέντρα Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης, τις υπηρεσίες και εν γένει τις ενέργειες της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ή των
εξουσιοδοτημένων συνεργατών της ή των συνεργατών ή υπαλλήλων ή προστηθέντων ή άλλων
σχετιζομένων με αυτήν προσώπων και για κάθε ζημία, κόστος, επιβάρυνση, δαπάνη, δικαστικά
έξοδα ή αμοιβές που αυτοί υπέστησαν ή απειλείται να υποστούν από τα ανωτέρω.
Άρθρο 9 – Καταγγελία / Λύση Σύμβασης
9.1. Η Σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, εάν η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ απολέσει οριστικά την έγκριση του
Συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αναφέρεται στο Προοίμιο υπό ΙΙ.
9.2. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης -όλων των όρων της
σύμβασης θεωρουμένων ως ουσιωδών- από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ο Δήμος θα
απευθύνει έγγραφη δήλωση προς την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με την οποία θα της
τάσσει προθεσμία δύο (2) μηνών για να θεραπεύσει ολοσχερώς και προσηκόντως τη σχετική
συμβατική παράβαση. Σε περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πλημμελής, ο
Δήμος θα έχει το δικαίωμα να καταγγείλει τη σύμβαση με απλή έγγραφη δήλωση απευθυνόμενη
στην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με δικαστικό επιμελητή και αζημίως για το Δήμο.
9.3. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύμβασης -όλων των όρων της
σύμβασης θεωρουμένων ως ουσιωδών- από το Δήμο, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα
απευθύνει έγγραφη δήλωση προς το Δήμο, με την οποία θα του τάσσει προθεσμία δύο (2)
μηνών για να θεραπεύσει ολοσχερώς και προσηκόντως τη σχετική συμβατική παράβαση. Σε
περίπτωση που η προθεσμία παρέλθει χωρίς ο Δήμος να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η
επανόρθωση είναι πλημμελής, η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα έχει το δικαίωμα να
καταγγείλει τη σύμβαση με απλή έγγραφη δήλωση απευθυνόμενη στο Δήμο με δικαστικό
επιμελητή και αζημίως για την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
9.4. Η Σύμβαση θα μπορεί επίσης να λύεται άμεσα χωρίς προθεσμία με απλή έγγραφη
δήλωση από το Δήμο κατά τα ανωτέρω, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) σε περίπτωση
κηρύξεως της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως των
πληρωμών της ή υποβολής αιτήσεως πτωχεύσεως εναντίον της, (β) σε περίπτωση που η
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ τεθεί υπό εκκαθάριση οποιαδήποτε μορφής.
9.5. Η καταγγελία θεωρείται ότι γίνεται εγκύρως, μόνον όταν γίνεται εγγράφως και
κοινοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω.
9.6. Τα έννομα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την επίδοση του εγγράφου
της καταγγελίας στο άλλο μέρος.
9.7. Ρητώς συνομολογείται ότι ακόμη και μετά τη λύση ή λήξη της παρούσας για
οποιονδήποτε λόγο και ανεξαρτήτως της τυχόν υπαιτιότητας κάποιου μέρους, εξακολουθεί να
ισχύει η στο παρόν συμφωνούμενη ρήτρα εμπιστευτικότητας.
9.8. Το δικαίωμα καταγγελίας και η άσκηση αυτού δεν αποκλείει το δικαίωμα
αποζημιώσεως.
Άρθρο 10 - Ρήτρα Εχεμύθειας και Εμπιστευτικότητας
10.1. Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται στην τήρηση πλήρους και αυστηρής εχεμύθειας και
εμπιστευτικότητας για το περιεχόμενο και την ύπαρξη του παρόντος, πλην αν άλλως επιτάσσεται
από το νόμο ή αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα ή εάν υπάρχει προηγούμενη ρητή συμφωνία όλων
των εδώ συμβαλλομένων.
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10.2. 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 τον αντισυμβαλλόμενο αυτών, εκτός αν υπάρχει
προηγούμενη ρητή συμφωνία όλων των εδώ συμβαλλομένων.
10.3. Οι στο παρόν υποχρεώσεις καταλαμβάνουν και δεσμεύουν, υπό τους αυτούς όρους,
τόσο τους συμβαλλόμενους όσο και τους αντιπροσώπους και τους συμβούλους τους ή
πληρεξουσίους ή εργαζομένους ή συνεργάτες ή προστηθέντας αυτών.
10.4. Οι υποχρεώσεις από το παρόν άρθρο εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη με
οποιονδήποτε τρόπο της παρούσας σύμβασης χωρίς χρονικό περιορισμό.
Άρθρο 11 - Ρήτρα μη αποκλειστικότητας
Συμφωνείται ρητά ότι ο Δήμος διατηρεί το δικαίωμα να συνεργαστεί εντός της
περιφέρειάς του, όσον αφορά το αντικείμενο της σύμβασης και με οποιοδήποτε άλλον φορέα ή
άλλο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης.
Άρθρο 12 -Μη κτήση δικαιωμάτων βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας
Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ από τη συμμετοχή της στο Πρόγραμμα Ανακύκλωσης και
την εκτέλεση της παρούσης δεν αποκτά κανένα αποκλειστικό δικαίωμα πνευματικής ή
βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
Άρθρο 13 - Γενικές Διατάξεις
13.1. Εφαρμοστέο δίκαιο – δωσιδικία: Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή
εξ αφορμής της Σύμβασης αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το
Ελληνικό Δίκαιο.
13.2. Ουσιώδεις όροι – τροποποιήσεις: Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης θεωρούνται
ουσιώδεις. Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύμβασης πρέπει να είναι
έγγραφη και να υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη.
13.3. Συνολική συμφωνία – ισχύς νομίμων διατάξεων: Η παρούσα Σύμβαση περιλαμβάνει
το σύνολο των συμφωνιών μεταξύ των μερών και υπερισχύει / ακυρώνει οποιαδήποτε τυχόν
προγενέστερη συμφωνία, προφορική ή γραπτή, μεταξύ των συμβαλλομένων για το ίδιο θέμα.
Συμφωνείται όμως και διευκρινίζεται ρητώς και αναγνωρίζεται από τα μέρη και ιδίως από την
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ότι οποιεσδήποτε νόμιμες διατάξεις ή ρυθμίσεις, ακόμη και
τυχόν μεταγενέστερες της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα καθιστούν τυχόν ανεφάρμοστη ή
μη σκόπιμη ή μη πρόσφορη εν όλω ή εν μέρει την παρούσα, για οποιονδήποτε λόγο ή θα
οδηγούν εξ αντικειμένου σε διαφορετικό τρόπο εφαρμογής κάποιου ή κάποιων εκ των όρων της,
δεν δύνανται να θεμελιώσουν οποιαδήποτε αξίωση της ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ κατά του
Δήμου, όπως ιδίως και όλως ενδεικτικώς δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας ή αποζημιώσεως. Η
ανωτέρω διάταξη συμφωνείται ρητώς από τα μέρη, λόγω του αναγνωριζόμενου από τα μέρη
όλως ειδικού χαρακτήρα του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης ως ευαίσθητου κοινωνικού
χαρακτήρα λόγω του ότι σχετίζεται με την διεπόμενη από ειδικές διατάξεις και ρυθμίσεις
διαδικασία ανάπτυξης μεθόδων βελτίωσης των συνθηκών και της ποιότητας του περιβάλλοντος.
13.4. Εκχωρήσεις:
13.4.1. Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει το δικαίωμα να αναθέσει εν όλω ή εν μέρει
τις εκ της Σύμβασης αυτής δραστηριότητες και απορρέουσες υποχρεώσεις της και να εκχωρήσει
την άσκηση όλων ή μέρους των εκ της Σύμβασης απορρεόντων δικαιωμάτων της και
δραστηριοτήτων, σε εξουσιοδοτημένους συνεργάτες της, σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με
οποιασδήποτε μορφής νόμιμη σχέση, χωρίς όμως από την ανάθεση αυτή να μειώνεται η ευθύνη
και οι υποχρεώσεις της έναντι του Δήμου. Στην περίπτωση αυτή στις συμβάσεις που θα
υπογράψει η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ με οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο
θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις, δεσμεύσεις και ευθύνες της έναντι του Δήμου
από την παρούσα ως υποχρεώσεις και του τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου.
13.4.2. Είναι επίσης δυνατή συμβατικώς η εκχώρηση μέρους ή όλων των δικαιωμάτων του
Δήμου ή η αναδοχή μέρους ή όλων των εκ της Σύμβασης απορρεουσών υποχρεώσεων, από το
Δήμο προς τρίτο φορέα ή επιχείρηση αυτού ή άλλον, τηρουμένων των σχετικών εκάστοτε
ισχυουσών νομίμων διατάξεων.
13.5. Γνωστοποιήσεις – παραγγελίες: Τυχόν κοινοποιήσεις εγγράφων μεταξύ των μερών
θα γίνονται στις διευθύνσεις τους που αναφέρονται στην αρχή της Σύμβασης.
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13.6. Μη παραίτηση: Η μη άμεση επιδίωξη ή η μη επιδίωξη των δικαιωμάτων των μερών
από τη Σύμβαση, και ιδιαίτερα της εκπλήρωσης κάθε υποχρεώσεως συμβαλλομένου από αυτήν,
δεν θα σημαίνει την με οποιονδήποτε τρόπο παραίτησή τους από τα εν λόγω δικαιώματά τους.
13.7. Μερική ακυρότητα: Η τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της Σύμβασης
δεν καθιστά άκυρη ολόκληρη τη Σύμβαση κατά τη ρητή δήλωση και βούληση των μερών. Αν
οποιοσδήποτε όρος της Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος, δεν θίγεται το κύρος της
Σύμβασης. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεσμεύονται σε περίπτωση κατά την οποία όρος της
Σύμβασης κηρυχθεί δικαστικά άκυρος ή αντιτίθεται σε ρητή μεταγενέστερη νομοθετική
πρόβλεψη, να τον αντικαταστήσουν με άλλον όρο, ο οποίος θα έχει νόημα όσο το δυνατόν
πλησιέστερο σε αυτό του αντικατασταθέντος όρου τροποποιώντας τη Σύμβαση.
Σε βεβαίωση των ανωτέρω, η παρούσα συντάχθηκε σε τέσσερα (4) πρωτότυπα, τα οποία
διαβάστηκαν μεγαλόφωνα και υπογράφτηκαν από τους συμβαλλόμενους ως ακολούθως:
Οι Συμβαλλόμενοι












ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΟ ΔHMO ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Παύλος Ραβάνης
Πρόεδρος Δ.Σ.

Ηρακλής Τριχείλης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’:
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Η ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για την τοποθέτηση
και λειτουργία διαφορετικών τύπων Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, ώστε να καλύπτονται
-με βέλτιστο τρόπο- οι ακόλουθες παράμετροι:
Χωροταξική διάταξη Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
Πληθυσμιακή κάλυψη
Διαθεσιμότητα και χαρακτηριστικά χώρου τοποθέτησης Κέντρων Ανταποδοτικής
Ανακύκλωσης
Κάλυψη περιοχών ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για ανακύκλωση
Με βάση τις ανωτέρω παραμέτρους, 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:
μεταλλικών (αλουμινένιων και λευκοσιδηρών) συσκευασιών
πλαστικών συσκευασιών
γυάλινων συσκευασιών
αλλά και χάρτινων συσκευασιών και άλλων προϊόντων που επιστρέφουν οι καταναλωτές (που
είναι απόβλητα άλλων προϊόντων και όχι απόβλητα συσκευασιών).
Τα Κέντρα 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.

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:

είτε 2 ρευμάτων, δηλαδή μεταλλικών (αλουμινένιων και λευκοσιδηρών) και
πλαστικών συσκευασιών,

είτε 3 ρευμάτων, δηλαδή μεταλλικών, πλαστικών και γυάλινων συσκευασιών

είτε 4 ρευμάτων, δηλαδή μεταλλικών, πλαστικών, γυάλινων και χάρτινων
συσκευασιών.
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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.









Μεγάλα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
Τα Μεγάλα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης είναι Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης
που χρησιμοποιούνται για την ανακύκλωση:
μεταλλικών (αλουμινένιων και λευκοσιδηρών) συσκευασιών
πλαστικών συσκευασιών
γυάλινων συσκευασιών
χάρτινων συσκευασιών
αλλά και άλλων προϊόντων που επιστρέφουν οι καταναλωτές (που είναι απόβλητα άλλων
προϊόντων και όχι απόβλητα 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 1-2 υποδοχές, όπου ο δημότης ρίχνει χύδην όλες τις συσκευασίες και με
αυτόματο τρόπο γίνεται η διαλογή, επεξεργασία και αποθήκευση στους διάφορους
αποθηκευτικούς χώρους.
Ανταποδοτικό Κίνητρο
Για κάθε επιστρεφόμενη γυάλινη, πλαστική και μεταλλική (αλουμινένια ή λευκοσιδηρή)
συσκευασία, που επιστρέφεται για ανακύκλωση στα αυτόματα μηχανήματα του κάθε Κέντρου
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, έχει οριστεί ανταποδοτικό κίνητρο, η αξία του οποίου
προσδιορίζεται από την ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.
Ο καταναλωτής όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία της ανακύκλωσης:
 Είτε πατά το «πράσινο» κουμπί 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 «κίτρινο» κουμπί 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.
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.
Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Νικολινάκου, Μαστορόπουλου, Παναρίτη,
Κουλουβάκος, Κόκκορη, Μαυρομμάτη, Καλογράνη, Ραφηλίδη, Γουναλάκη, Σπυριδάκου οι
οποίοι δεν ψηφίζουν το άρθρο 10 της Σύμβασης, ενώ η κα Αναγνωστοπούλου καταψηφίζει
ολόκληρη τη Σύμβαση.
Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 12/2020.
Αφού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Τα Μέλη
Αβδούλος Σπύρος
Σπυριδάκου Θεοδούλη Κουτσονικολής Χαράλαμπος
Μαυρομιχάλης Κων/νος
Μαρούσης Χαράλαμπος
Σουρλάς Ιωάννης
Τραϊφόρος Παναγιώτης
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Ακριβές Απόσπασμα
Η Ειδική Γραμματέας

Χριστάκος Σταύρος
Αλειφέρη Παναγιώτα
Αρρώνης Παντελεήμων
Καλογερίνης Ηλίας
Κολλιάκος Ιωάννης
Παπαδάκης Πιερρής
Πετράκης Χρήστος
Χαραμή Μαρία
Νικολινάκος Παναγιώτης
Γουναλάκης Ιωάννης
Καλογράνης Δημήτριος
Κόκκορης Παναγιώτης
Κουλουβάκος Βασίλειος
Μαστορόπουλος Νεκτάριος
Μαυρομμάτης Παναγιώτης
Ραφαηλίδη-Κοκκινάκη Βασιλική
Παναρίτης Ηλίας
Αναγνωστοπούλου Ελένη

Παπαδάκη Ευγενία
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