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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 6/5-4-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  88/2017 
Έγκριση σύµβασης συνεργασίας του ∆ήµου 

Μεγαρέων µε την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. 

  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Απριλίου 2017 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5757/31-3-2017 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Βογιατζή Εµµανουέλα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Πιλίλης Σωτήριος 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Μαργέτης Παναγιώτης 
∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης  
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Κόττας Βασίλειος  
Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης  
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος  
Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο µέσον τη υπ’ αριθ. 65/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 67/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης και προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Πιλίλης Σωτήριος,  Μαργέτης Παναγιώτης και Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 25ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 
περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 29-3-2017  εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, που έχει ως 
ακολούθως: 

 
Κυρίες και Κύριοι Σύµβουλοι, 
Με βάση το Νόµο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των 

συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις», η 
εναλλακτική διαχείριση των δηµοτικών αποβλήτων συσκευασίας είναι υποχρεωτική για τους 
∆ήµους και οργανώνεται είτε από τους ίδιους είτε από τους διαχειριστές συσκευασιών 
(συστήµατα ατοµικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης), σε συνεργασία µε τους 
∆ήµους. 

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 ∆ιαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων 
µε την επωνυµία “ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Ανώνυµη Εταιρία”. 

Τονίζεται, ότι το Σύστηµα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης εφαρµόζεται σε ∆ήµους 
όλης της χώρας (όπως ∆ήµος Αθηναίων,Πειραιά,  Νίκαιας, Αιγάλεω, Αγία Παρασκευής, 
Αµαρουσίου, Κηφισιάς, Χαλανδρίου, Παπάγου – Χολαργού, Ιωαννίνων, Ρόδου, Τήνου κ.α) 
που αντιστοιχούν σε συνολικό πληθυσµό 3.251.652 ατόµων.  

Το Συλλογικό Σύστηµα ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υλοποιείται µε την 
τοποθέτηση σε διάφορα σηµεία, του κάθε ∆ήµου, 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, 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 «∆ιαλογή 
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 30-
40 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 και δεδοµένων (µε αξιοποίηση του ενσωµατωµένου ηλεκτρονικού υπολογιστή), 
αυτόµατη εκτύπωση και παράδοση στον ανακυκλωτή των αποδείξεων του ανταποδοτικού 
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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. 

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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
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 ∆ιαλογή 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 ∆ιαλογής  Ανακυκλώσιµων 
Υλικών (αφού η ∆ιαλογή γίνεται αυτοµατοποιηµένα στην Πηγή), η δυνατότητα Εφαρµογής 
Προγραµµάτων στοχευµένων σε ειδικές κοινωνικές οµάδες (όπως π.χ. ∆ιενέργεια 
∆ιαγωνισµών Ανακύκλωσης για µαθητές ή για τους δηµότες ενός ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος 
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 ∆ήµο και δεν δεσµεύεται ανθρώπινο δυναµικό του 
∆ήµου (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 ∆ήµο, αφού τόσο η τοποθέτηση του σχετικού εξοπλισµού όσο και η συλλογή, 
µεταφορά και συνεχής λειτουργία του γίνεται και επιβαρύνει αποκλειστικά το Συλλογικό 
Σύστηµα ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 

Σηµειώνεται ότι ο ∆ήµο παράλληλα µε το Συλλογικό Σύστηµα ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ µπορεί να εφαρµόζει και το Σύστηµα µε τους “µπλε κάδους” ή όποιο άλλο 
Σύστηµα επιθυµεί. 

Για τη συνεργασία του ∆ήµου µας µε το ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
“ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”  θα πρέπει να ληφθεί σχετική απόφαση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την υπογραφή σχετικής σύµβασης συνεργασίας, µε βάση το 
συνηµµένο υπόδειγµα Σύµβασης Συνεργασίας, µε την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, 
ώστε να ξεκινήσει το Σύστηµα της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης στο ∆ήµο µας. Σηµειώνεται 
ότι το σχετικό συνηµµένο υπόδειγµα Σύµβασης Συνεργασίας, είναι τυποποιηµένο και το ίδιο 
για όλους τους ∆ήµους, έχοντας κατατεθεί και εγκριθεί από το ΥΠΑΠΕΝ. 

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνεται η λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για την έγκριση υπογραφής Σύµβασης Συνεργασίας µε την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., που οργανώνει και λειτουργεί το εγκεκριµένο από το ΥΠAΠΕΝ εθνικής 
εµβέλειας Συλλογικό Σύστηµα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και Ανακύκλωσης 
Συσκευασιών και Αποβλήτων, για την Οργάνωση Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών στο ∆ήµο άνευ ανταλλάγµατος για το ∆ήµο, 
σύµφωνα µε το σχετικό υπόδειγµα Σύµβασης Συνεργασίας. 
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Στη συνέχεια η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου  
το κατατεθέν Σχέδιο Συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου µας µε  την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. το οποίο αποτελείται από δεκατρία (13) άρθρα και  έχει ως 
ακολούθως:, 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ………….. 

ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ………….. 

Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα …………………… 2017, συνάπτεται η παρούσα σύµβαση 
συνεργασίας µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων:  
 
1) της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία “ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που εκπροσωπείται νόµιµα για την 
υπογραφή της παρούσας από……………………………………………………………………., 
Νόµιµο εκπρόσωπο αυτής (στο εξής “ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”) και 
 
2) του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) µε την επωνυµία «∆ήµος ………..», 
που εδρεύει στ.. …………..  (οδός ………, αριθµός ….), µε ΑΦΜ ………. και αρµόδια ∆ΟΥ 
……., που εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο, κ…..  ……………… και στην 
προκείµενη περίπτωση από τ... ......................................., ο οποίος σύµφωνα µε την υπ’ 
αριθµ. ..................... απόφαση τ.... ..................... έχει την αρµοδιότητα εκπροσώπησης του 
πιο πάνω Ο.Τ.Α. κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης (εφεξής ο “∆ήµος”), (στο 
εξής ο “∆ήµος” και από κοινού µε την “ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” τα «Μέρη») 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

I. ∆υνάµει 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 ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.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 ΠΕΧΩ∆Ε (ΦΕΚ 2711 
Β’/31.12.2008), η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει λάβει έγκριση για την οργάνωση και 
λειτουργία συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης (στο εξής το “Σύστηµα”). Σε 
υλοποίηση του Συστήµατος η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµος 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 και η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προτίθεται να οργανώσει εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών στα όρια του 
∆ήµου, σύµφωνα µε τους όρους και τις συµφωνίες της παρούσας σύµβασης και των 
παραρτηµάτων της, όπως εκάστοτε θα ισχύουν (εφεξής η “Σύµβαση”).  
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ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ: 
Άρθρο 1 - Σκοπός της Σύµβασης  
Σκοπός της Σύµβασης είναι η συνεργασία µεταξύ του ∆ήµου και της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή συστήµατος εναλλακτικής 
διαχείρισης συσκευασιών, εντός των ορίων του ∆ήµου. 
 
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 ∆ήµος µε το σύστηµα αποκοµιδής του. 

III. Πρόγραµµα Ανακύκλωσης: Το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών της 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε περιοχές εντός των ορίων του ∆ήµου. 

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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
3.1. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου 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 ∆ιεύθυνση του ∆ήµου. 
3.1.1. Ο αριθµός και το χρονοδιάγραµµα τοποθέτησης των Κέντρων Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης θα συναρτώνται από την ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου της 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 
3.1.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµος 
παραχωρήσει τους σχετικούς χώρους τοποθέτησης των εν λόγω Κέντρων Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης και προχωρήσει στην παροχή του αναγκαίου ηλεκτρικού ρεύµατος τριφασικής 
παροχής. 
3.2. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου άνευ 
ανταλλάγµατος, η ίδια ή µέσω εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της, την παροχή υπηρεσιών 
ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτών του ∆ήµου, για το χρόνο ισχύος της 
Σύµβασης. 
3.5. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου 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 ∆ήµου, για το 
χρόνο ισχύος της Σύµβασης. 
3.6. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτηµένων 
συνεργατών της, η οποία θα βαρύνεται µε τα σχετικά ∆ηµοτικά τέλη διαφήµισης. 
3.7. Το κόστος του ανταποδοτικού κινήτρου που αποδίδεται στους καταναλωτές (όπως αυτό 
ορίζεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας) βαρύνει την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµο. 
3.8. Τα υλικά συσκευασίας που ανακτώνται στο Πρόγραµµα Ανακύκλωσης ανήκουν στην 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην ιδία ή στους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες της, 
ενώ η διάθεσή τους στην αγορά για περαιτέρω αξιοποίηση γίνεται µε ευθύνη της 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της, και 
τα όποια έσοδα από την πώληση των υλικών ανήκουν και είναι υπέρ της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της. 
 
3.9. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει τη δυνατότητα να αναλάβει έναντι του ∆ήµου 
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 ∆ήµου, για το 
χρόνο ισχύος της Σύµβασης. Η ακριβής ανάπτυξη και εφαρµογή των ανωτέρω ειδικών 
δράσεων θα γίνεται σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις του ∆ήµου 
4.1. Με την παρούσα σύµβαση ο ∆ήµος δεν αναλαµβάνει καµία απολύτως οικονοµική 
υποχρέωση έναντι της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτηµένων 
συνεργατών της, και δεν οφείλει καµία αµοιβή, αποζηµίωση ή άλλο χρηµατικό αντάλλαγµα, 
δεδοµένου ότι ρητώς συνοµολογείται ότι η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµος αναγνωρίζει και εξασφαλίζει τη δυνατότητα στην ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
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 
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αξιοποίησης περιλαµβάνει και την εκ της σύµβασης παραχώρηση από το ∆ήµο του 
δικαιώµατος στην ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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. Τονίζεται ότι όποιο έσοδο προκύπτει από την ανωτέρω 
αξιοποίηση ανήκει και είναι υπέρ της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση παραχώρησης άνευ ανταλλάγµατος των χώρων 
που θα εγκατασταθούν τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για την υλοποίηση του 
Προγράµµατος Ανακύκλωσης. 
4.4. Ο ∆ήµος 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 ∆ήµος αποδέχεται την άνευ ανταλλάγµατος δωρεά της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της, για την ανάπτυξη και 
αξιοποίηση του Προγράµµατος Ανακύκλωσης. 
 
Άρθρο 5 - ∆ιάρκεια 
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 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
6.1. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υποχρεούται, η ίδια ή µέσω εξουσιοδοτηµένων 
συνεργατών της, σε γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων της 
τήρησης αρχείων κατά το νόµο, στην περίπτωση τήρησης σχετικών αρχείων. 
6.2. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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. ∆ιευκρινίζεται ότι στην υποχρέωση αυτή περιλαµβάνεται και η υποχρέωση της 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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. 
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Άρθρο 7 - ∆ικαιολογητικά έγγραφα της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει τη νόµιµη 
δυνατότητα σύναψης ∆ηµόσιας 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. 
 
Άρθρο 8 - Ευθύνη 
8.1. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δηλώνει προς το ∆ήµο 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα αποζηµιώνει, θα υπερασπίζεται, καλύπτει και 
απαλλάσσει το ∆ήµο, 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 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, εάν η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ο 
∆ήµος θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η 
επανόρθωση είναι πληµµελής, ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µε 
απλή έγγραφη δήλωση απευθυνόµενη στην ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ µε δικαστικό 
επιµελητή και αζηµίως για το ∆ήµο. 
9.3. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης -όλων των όρων της 
σύµβασης θεωρουµένων ως ουσιωδών- από το ∆ήµο, η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς το ∆ήµο, 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 ∆ήµος να προβεί στην 
αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πληµµελής, η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µε απλή έγγραφη δήλωση 
απευθυνόµενη στο ∆ήµο µε δικαστικό επιµελητή και αζηµίως για την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 
9.4. Η Σύµβαση θα µπορεί επίσης να λύεται άµεσα χωρίς προθεσµία µε απλή έγγραφη 
δήλωση από το ∆ήµο κατά τα ανωτέρω, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) σε περίπτωση 
κηρύξεως της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε κατάσταση πτωχεύσεως ή παύσεως 
των πληρωµών της ή υποβολής αιτήσεως πτωχεύσεως εναντίον της, (β) σε περίπτωση που 
η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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. 
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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. 
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 ∆ήµος 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ιατάξεις  
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 ∆ίκαιο. 
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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ κατά του ∆ήµου, 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµου. Στην περίπτωση αυτή στις 
συµβάσεις που θα υπογράψει η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ µε οποιοδήποτε  τρίτο 
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φυσικό ή νοµικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις, δεσµεύσεις και 
ευθύνες της έναντι του ∆ήµου 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 
∆ήµου ή η αναδοχή µέρους ή όλων των εκ της Σύµβασης απορρεουσών υποχρεώσεων, 
από το ∆ήµο 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. 
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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΟ ∆HMO …………. 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 
� ∆ιαθεσιµότητα 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: 
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� 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  
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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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. 
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Ακολούθως η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου  
την υπ’ αριθ. 26/2017 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ  περί: «Πρόταση για έναρξη συνεργασίας του ∆ήµου Μεγαρέων µε το 
Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και αποβλήτων 
"ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ", για την οργάνωση Ολοκληρωµένου Συστήµατος 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών στο ∆ήµο µας» µε την οποία οµόφωνα 
αποφάσισε και:  

«Α) Εγκρίνει την πρόταση για έναρξη συνεργασίας του ∆ήµου Μεγαρέων µε 
το Εθνικό Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και 
αποβλήτων "ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ", για την οργάνωση 
Ολοκληρωµένου Συστήµατος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης Συσκευασιών στο 
∆ήµο µας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 
 Β) Προτείνει όπως η θέση  χωροθέτησης στα Μέγαρα, του Κέντρου 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, να είναι ένα από τα εξής σηµεία : 

• Πλατεία Λυτάρα 
• Σταθµός ΟΣΕ 
• Πλατεία Ολυµπιονικών (ΕΡΚΙΣ). 
Η ακριβής χωροθέτηση θα γίνει σε συνεργασία των ∆/νσεων Τεχνικής 

Υπηρεσίας και  Εξωτερικών Συνεργείων του ∆ήµου µας και της 
«ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη  την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου,  

την υπ’ αριθ. 26/2017 απόφαση της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις επί του κατατεθέντος σχεδίου σύµβασης 
συνεργασίας.  
        Αφού είδε και  τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 
 Α) Εγκρίνει την Σύµβαση Συνεργασίας του ∆ήµου µας µε την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., που οργανώνει και λειτουργεί το εγκεκριµένο από το ΥΠAΠΕΝ 
εθνικής εµβέλειας Συλλογικό Σύστηµα Ανταποδοτικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και 
Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων, για την Οργάνωση Ολοκληρωµένου 
Συστήµατος Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών στο ∆ήµο, άνευ ανταλλάγµατος 
για το ∆ήµο,  ως  εξής: 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ  ΜΕΓΑΡΕΩΝ 

ΑΝΕΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα …………………… 2017, συνάπτεται η παρούσα 
σύµβαση συνεργασίας µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων:  
 
1) της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία “ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, που 
εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας 
από…………………………………………………………………….,Νόµιµο εκπρόσωπο 
αυτής (στο εξής “ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ”) και 
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2) του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) µε την επωνυµία «∆ήµος 
Μεγαρέων», που εδρεύει στα Μέγαρα Αττικής  (οδός Χρ. Μωραϊτου & Γ. 
Μαυρουκάκη), µε ΑΦΜ 997693310 και αρµόδια ∆ΟΥ Ελευσίνος, που 
εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο, κ.  Σταµούλη Γρηγόριο και στην 
προκείµενη περίπτωση από τ... ......................................., ο οποίος σύµφωνα µε την 
υπ’ αριθµ. …… απόφαση τ.... ..................... έχει την αρµοδιότητα εκπροσώπησης 
του πιο πάνω Ο.Τ.Α. κατά την υπογραφή της παρούσας σύµβασης (εφεξής ο 
“∆ήµος”), (στο εξής ο “∆ήµος” και από κοινού µε την “ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” τα «Μέρη») 
συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
I. ∆υνάµει 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 ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων 
Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.∆.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 ΠΕΧΩ∆Ε 
(ΦΕΚ 2711 Β’/31.12.2008), η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει λάβει έγκριση 
για την οργάνωση και λειτουργία συστήµατος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης 
(στο εξής το “Σύστηµα”). Σε υλοποίηση του Συστήµατος η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
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 ∆ήµος 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 και η 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ προτίθεται να οργανώσει εναλλακτική διαχείριση 
συσκευασιών στα όρια του ∆ήµου, σύµφωνα µε τους όρους και τις συµφωνίες της 
παρούσας σύµβασης και των παραρτηµάτων της, όπως εκάστοτε θα ισχύουν 
(εφεξής η “Σύµβαση”).  
 
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΣΥΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΑ: 
 
Άρθρο 1 - Σκοπός της Σύµβασης  
Σκοπός της Σύµβασης είναι η συνεργασία µεταξύ του ∆ήµου και της 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ για την οργάνωση, ανάπτυξη και εφαρµογή 
συστήµατος εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, εντός των ορίων του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 2 - Ορισµοί 
Στη σύµβαση οι ακόλουθες λέξεις θα έχουν τις ακόλουθες σηµασίες: 
V. Κέντρο Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης: Ο Εξοπλισµός και οι Εγκαταστάσεις 

που αναφέρονται στο Παράρτηµα Α της Σύµβασης. 
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VI. Ρεύµατα  Υλικών: Νοούνται αποκλειστικά τα ανακυκλώσιµα ρεύµατα, ενώ δεν 
λαµβάνεται υπ’ όψη το ρεύµα των σύµµεικτων – υπολειπόµενων απορριµµάτων 
που συλλέγει ο ∆ήµος µε το σύστηµα αποκοµιδής του. 

VII. Πρόγραµµα Ανακύκλωσης: Το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης 
συσκευασιών της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε περιοχές εντός των 
ορίων του ∆ήµου. 

VIII. 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
3.1. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου 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 ∆ιεύθυνση του ∆ήµου. 
3.1.1. Ο αριθµός και το χρονοδιάγραµµα τοποθέτησης των Κέντρων Ανταποδοτικής 
Ανακύκλωσης θα συναρτώνται από την ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου της 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 
3.1.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 
∆ήµος παραχωρήσει τους σχετικούς χώρους τοποθέτησης των εν λόγω Κέντρων 
Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης και προχωρήσει στην παροχή του αναγκαίου 
ηλεκτρικού ρεύµατος τριφασικής παροχής. 
3.2. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου 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. 
3.4. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου άνευ 
ανταλλάγµατος, η ίδια ή µέσω εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της, την παροχή 
υπηρεσιών ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των δηµοτών του ∆ήµου, για το 
χρόνο ισχύος της Σύµβασης. 
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3.5. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναλαµβάνει έναντι του ∆ήµου 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 
∆ήµου, για το χρόνο ισχύος της Σύµβασης. 
3.6. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτηµένων συνεργατών 
της, η οποία θα βαρύνεται µε τα σχετικά ∆ηµοτικά τέλη διαφήµισης. 
3.7. Το κόστος του ανταποδοτικού κινήτρου που αποδίδεται στους καταναλωτές 
(όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτηµα Α της παρούσας) βαρύνει την 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµο. 
3.8. Τα υλικά συσκευασίας που ανακτώνται στο Πρόγραµµα Ανακύκλωσης ανήκουν 
στην ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην ιδία ή στους εξουσιοδοτηµένους 
συνεργάτες της, ενώ η διάθεσή τους στην αγορά για περαιτέρω αξιοποίηση γίνεται 
µε ευθύνη της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτηµένων 
συνεργατών της, και τα όποια έσοδα από την πώληση των υλικών ανήκουν και είναι 
υπέρ της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτηµένων 
συνεργατών της. 
3.9. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ έχει τη δυνατότητα να αναλάβει έναντι του 
∆ήµου 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 ∆ήµου, για το χρόνο ισχύος της Σύµβασης. Η ακριβής ανάπτυξη και εφαρµογή 
των ανωτέρω ειδικών δράσεων θα γίνεται σε συνεργασία µε την αρµόδια ∆ιεύθυνση 
του ∆ήµου. 
 
Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις του ∆ήµου 
4.1. Με την παρούσα σύµβαση ο ∆ήµος δεν αναλαµβάνει καµία απολύτως 
οικονοµική υποχρέωση έναντι της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των 
εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της, και δεν οφείλει καµία αµοιβή, αποζηµίωση ή 
άλλο χρηµατικό αντάλλαγµα, δεδοµένου ότι ρητώς συνοµολογείται ότι η 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµος αναγνωρίζει και εξασφαλίζει τη δυνατότητα στην ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, στην ιδία ή στους εξουσιοδοτηµένους συνεργάτες της, για την 
αξιοποίηση των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για το χρόνο ισχύος της 
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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 ∆ήµο του δικαιώµατος στην ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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. Τονίζεται ότι όποιο έσοδο προκύπτει από την ανωτέρω αξιοποίηση 
ανήκει και είναι υπέρ της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµος αναλαµβάνει την υποχρέωση παραχώρησης άνευ ανταλλάγµατος των 
χώρων που θα εγκατασταθούν τα Κέντρα Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, για την 
υλοποίηση του Προγράµµατος Ανακύκλωσης. 
4.4. Ο ∆ήµος 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 ∆ήµος αποδέχεται την άνευ ανταλλάγµατος δωρεά της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, της ιδίας ή των εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της, για την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του Προγράµµατος Ανακύκλωσης. 
 
Άρθρο 5 - ∆ιάρκεια 
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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
6.1. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ υποχρεούται, η ίδια ή µέσω 
εξουσιοδοτηµένων συνεργατών της, σε γνωστοποίηση στην Αρχή Προστασίας 
Προσωπικών ∆εδοµένων της τήρησης αρχείων κατά το νόµο, στην περίπτωση 
τήρησης σχετικών αρχείων. 
6.2. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 
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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. ∆ιευκρινίζεται ότι στην υποχρέωση αυτή περιλαµβάνεται και η υποχρέωση της 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 - ∆ικαιολογητικά έγγραφα της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δηλώνει υπεύθυνα και εγγυάται ότι έχει τη 
νόµιµη δυνατότητα σύναψης ∆ηµόσιας 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. 
 
Άρθρο 8 - Ευθύνη 
8.1. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ δηλώνει προς το ∆ήµο 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα αποζηµιώνει, θα υπερασπίζεται, 
καλύπτει και απαλλάσσει το ∆ήµο, 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
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 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, εάν η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ, ο ∆ήµος θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς την 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι 
πληµµελής, ο ∆ήµος θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µε απλή 
έγγραφη δήλωση απευθυνόµενη στην ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ µε 
δικαστικό επιµελητή και αζηµίως για το ∆ήµο. 
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9.3. Σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της σύµβασης -όλων των όρων 
της σύµβασης θεωρουµένων ως ουσιωδών- από το ∆ήµο, η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα απευθύνει έγγραφη δήλωση προς το ∆ήµο, 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 
∆ήµος να προβεί στην αντίστοιχη επανόρθωση ή η επανόρθωση είναι πληµµελής, η 
ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ θα έχει το δικαίωµα να καταγγείλει τη σύµβαση µε 
απλή έγγραφη δήλωση απευθυνόµενη στο ∆ήµο µε δικαστικό επιµελητή και αζηµίως 
για την ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. 
9.4. Η Σύµβαση θα µπορεί επίσης να λύεται άµεσα χωρίς προθεσµία µε απλή 
έγγραφη δήλωση από το ∆ήµο κατά τα ανωτέρω, στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) 
σε περίπτωση κηρύξεως της ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ σε κατάσταση 
πτωχεύσεως ή παύσεως των πληρωµών της ή υποβολής αιτήσεως πτωχεύσεως 
εναντίον της, (β) σε περίπτωση που η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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. 
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 ∆ήµος 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ από τη συµµετοχή της στο Πρόγραµµα 
Ανακύκλωσης και την εκτέλεση της παρούσης δεν αποκτά κανένα αποκλειστικό 
δικαίωµα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. 
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Άρθρο 13 - Γενικές ∆ιατάξεις  
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 ∆ίκαιο. 
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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ κατά του ∆ήµου, 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 ∆ήµου. Στην περίπτωση αυτή στις συµβάσεις που θα 
υπογράψει η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ µε οποιοδήποτε  τρίτο φυσικό ή 
νοµικό πρόσωπο θα πρέπει να αναφέρονται ρητά οι υποχρεώσεις, δεσµεύσεις και 
ευθύνες της έναντι του ∆ήµου 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 ∆ήµου ή η αναδοχή µέρους ή όλων των εκ της Σύµβασης 
απορρεουσών υποχρεώσεων, από το ∆ήµο 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. 
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 
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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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ∆HMO ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 
 

 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’: 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 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 
� ∆ιαθεσιµότητα 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 ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ 
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. 
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Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 88/2017 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος 
 Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


