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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑ  
ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ ΒΟΥΑ                

            Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από ηο Ππακηικό ηηρ  5ηρ/ 31.01.2020 TAKTIKH ζςνεδπίαζηρ 

ηος Γημοηικού ςμβοςλίος ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ 

 

Απιθμόρ Απόθαζηρ:   18/2020 

Θέμα 13ο:ύμβαζη ςνεπγαζίαρ ηος Γήμος με ηο εγκεκπιμένο εθνικήρ εμβέλειαρ ςλλογικό 

ύζηημα Ανηαποδοηικήρ Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ και Ανακύκλωζηρ ςζκεςαζιών και 

Αποβλήηων «ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ» για ηην Οπγάνωζη Ολοκληπωμένος ςζηήμαηορ 

Δναλλακηικήρ Γιασείπιζηρ ςζκεςαζιών ζηο Γήμο άνες ανηαλλάγμαηορ για ηο Γήμο. 

 

ην Εεπγνιαηηφ θαη ζηελ Αίζνπζα πλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βέινπ-Βφραο 

ζήκεξα ηελ 31ηηνπ κελφο Ιανοςαπίος ηνπ έηνπο 2020 εκέξα Παπαζκεςή θαη ψξα 21:00μ.μ. ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βφραο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζ. 

πξση. 704/27.01.2020 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γ.., πνπ επηδφζεθε λφκηκα θαη έγθαηξα, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη , ζε θάζε έλα Γεκνηηθφ 

χκβνπιν θαζψο θαη ζηνλ Γήκαξρν θ. Παπαθπξηάθν Αλλίβα, ν νπνίνο  παξαβξέζεθε.  

       Αθνινχζσο δηαπηζηψζεθε απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, πσο ππήξρε λφκηκε 

απαξηία, δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 27κειψλ, παξαβξέζεθαλ παξφληα 27θαη νλνκαζηηθά νη : 

ΠαρόληεςΑπόληες 

1. δράιες Κηταήι- Πρόεδρος 

2. Σρηαληαθύιιοσ Γεκήηρηος 

3. Κπεθηάρες Γεκήηρηος 

4. Ράπηες Θεόδωρος 

5. Σρωγάδες Βαζίιεηος 

6. Πρεδάρες Γεώργηος 

7. Θαρατοληδίηες Θωλ/λος 

8. Γθαηδογηάλλες Γεκήηρηος 

9. Ρόδος Ληθόιαος 

10. Θαιιίρε Καρία 

11. Γαιεβίγθας Γεώργηος 

12. ηάτος Αλδρέας 

13. Σρηαληαθύιιοσ Θωλ/λος 

14. Καλάβες Αζαλάζηος η.Παλ. 

15. Καλάβες Αζαλάζηος η. Γεκ. 

16. Ραταληώηες Ληθόιαος 

17. Παληαδής Παλαγηώηες 

18. Γεκεηρίοσ Καρία 

19. Θαηζηθώιες Παλαγηώηες 

20. Ιηάθος Κηταήι 

21. Ισκπερόποσιος Δσάγγειος 

22. Βοσδούρες Ληθόιαος 

23. Θακπίηες Γεώργηος 

24. ηακπεδάθες Παλαγηώηες 

25. Θαραθωηηάς Γεώργηος 

26. Περρής Ληθόιαος 

27. Βοσδούρες Γεώργηος  

 

Οσδείς 
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Σηε ζσλεδρίαζε θιήζεθαλ λόκηκα θαη παραβρέζεθαλ οη Πρόεδροη ηωλ Κοηλοηήηωλ : 

 

1. Καιαληδής Γεκήηρηος                             Πρόεδρος Κοηλόηεηας Σηηκάγθας 

2. Γαγρές Δσάγγειος                    Πρόεδρος Κοηλόηεηας Νεράληδας 

3. Κεταγηάς Περίαλδρος            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Βοταϊθού 

4. Παπαδεκεηρίοσ Ιωάλλες           Πρόεδρος Κοηλόηεηας Εεσγοιαηηού 

5. Βαζηιείοσ Γεώργηος                     Πρόεδρος Κοηλόηεηας Βραταηίοσ 

6. Καιογερόποσιος Αλδρέας                                Πρόεδρος Κοηλόηεηας Βέιοσ 

7. Αλαγλωζηόποσιος Αλαζηάζηος                  Πρόεδρος Κοηλόηεηας Δσαγγειηζηρίας 

8. Μπαθηρηδής Δκκαλοσήι           Πρόεδρος Κοηλόηεηας Χαιθείοσ 

 

 

Σηε ζσλεδρίαζε θιήζεθαλ λόκηκα αιιά δελ παραβρέζεθαλ οη θ.θ. : 

 

1. Καρατοληδίηες Αληώληος           Πρόεδρος Κοηλόηεηας Κοθθωλίοσ 

2. Πούιιος Γεώργηος            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Ποσιίηζας 

3. Γεκεηρίοσ Βαζίιεηος                             Πρόεδρος Κοηλόηεηας Ταρζηλώλ 

4. Νηούβος Βαζίιεηος            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Σοσιελαρίοσ 

5. ΧαζαπάθεςΑργύρηος            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Μποιαηίοσ 

6. Μπάρηδες Παλαγηώηες            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Κρελώλ 

7. Μποσγάς Κωλζηαληίλος                            Πρόεδρος Κοηλόηεηας Διιελοτωρίοσ 

 

     Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, γηα ην 13ο ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο πνπ αθνξά 

ζηελζχκβαζε πλεξγαζίαο ηνπ Γήκνπ κε ην εγθεθξηκέλν εζληθήο εκβέιεηαο πιινγηθφ χζηεκα 

Αληαπνδνηηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθχθισζεο πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ 

«ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ» γηα ηελ Οξγάλσζε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο 

Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ ζην Γήκν άλεπ αληαιιάγκαηνο γηα ην Γήκν, έδσζε ην ιφγν ζηνλ Αληηδήκαξρν 

Πεξηβάιινληνο θ. Σξηαληαθχιινπ Γεκήηξην, ν νπνίνο διάβαζε ηη ζσεηική ειζήγηζή ηος ππορ ηο 

Δημοηικό Σςμβούλιο , όπυρ αναγπάθεηαι ζηα απομαγνηηοθυνημένα ππακηικά.  

   Πεξηιεπηηθά ζηελ αλσηέξσ εηζήγεζε αλαθέξνληαη ηα θάησζη : 

Με βάζε ην Νφκν 2939/2001 «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - 
Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη 
άιιεο δηαηάμεηο», φπσο απηφο ηζρχεη ζήκεξα κε ηνλ Νφκν 4496/2017, ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνηηθψλ 
απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο Γήκνπο θαη νξγαλψλεηαη είηε απφ ηνπο ίδηνπο είηε απφ ηνπο 
δηαρεηξηζηέο ζπζθεπαζηψλ (ζπζηήκαηα αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο), ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 
Γήκνπο. 
 
ην πιαίζην απηφ, ζχκθσλα κε ην Νφκν 2939/2001 θαη δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 193471/31.12.2008 απφθαζεο ηνπ 
Τπνπξγνχ Δλέξγεηαο, Πεξηβάιινληνο & Κιηκαηηθήο Αιιαγήο (ΦΔΚ 2711 Β’/31.12.2008), εγθξίζεθε ην εζληθήο 
εκβέιεηαο πιινγηθφ χζηεκα Αληαπνδνηηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθχθισζεο πζθεπαζηψλ θαη 
Απνβιήησλ κε ηελ επσλπκία “ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Αλψλπκε Δηαηξία”. 
 
Σνλίδεηαη, φηη ην χζηεκα ηεο Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο εθαξκφδεηαη κε κεγάιε επηηπρία ζε δηάθνξνπο Γήκνπο 
φιεο ηεο ρψξαο (φπσο Γήκνο Αζελαίσλ, Πεηξαηά, Νίθαηαο, Αηγάιεσ, Αγία Παξαζθεπήο, Νέαο κχξλεο, Καιιηζέαο, 
Κεθηζηάο, Μεγαξέσλ, Άλσ Ληνζίσλ, Ησαλλίλσλ, Ρφδνπ, Ύδξαο, Καξδίηζαο θ.α.).  
 
Σν πιινγηθφ χζηεκα ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ πινπνηείηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ζε δηάθνξα ζεκεία, ηνπ 
θάζε Γήκνπ, Ολοκληπωμένων Κένηπων Ανηαποδοηικήρ Ανακύκλωζηρ, ηα νπνία απνηεινχληαη απφ απηφκαηα 
κεραλήκαηα αλαθχθισζεο πςειήο ηερλνινγίαο, γηα ηελ αλαθχθισζε ησλ πιαζηηθψλ, κεηαιιηθψλ θαη γπάιηλσλ 
ζπζθεπαζηψλ, θαζψο θαη απφ εηδηθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ αλαθχθισζε άιισλ πιηθψλ ζπζθεπαζίαο (φπσο ραξηί, 
πνιπζηξσκαηηθέο ράξηηλεο ζπζθεπαζίεο, πιαζηηθέο ζαθνχιεο θ.α.). ηα Κέληξα απηά, νη δεκφηεο επηζηξέθνπλ ηηο 
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ρξεζηκνπνηεκέλεο ζπζθεπαζίεο θαη απηφκαηα ηνπο απνδίδεηαη -κε ρξήζε ησλ πςειήο ηερλνινγίαο κεραλεκάησλ- 
απφδεημε κε ην αλαινγνχλ αληαπνδνηηθφ θίλεηξν, ελψ παξάιιεια ηνπο παξέρνληαη θαη επηπιένλ πξνζθνξέο-
θίλεηξα σο επηβξάβεπζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο (φπσο κεγάια δψξα 
δηαγσληζκψλ, δεηγκαηνδηαλνκέο, εθπησηηθά θνππφληα θ.α.). εκεηψλεηαη, φηη νη δεκφηεο έρνπλ ηελ επηινγή είηε λα 
παξαιάβνπλ ηελ απφδεημε αληαπνδνηηθνχ θηλήηξνπ γηα δσξεάλ αγνξέο ζε ζπλεξγαδφκελα θαηαζηήκαηα (παηψληαο 
ην “πξάζηλν” θνπκπί ζε θάζε κεράλεκα) είηε απηφκαηα λα δσξίζνπλ ην πνζφ ηνπ αληαπνδνηηθνχ θηλήηξνπ ππέξ ηεο 
ελίζρπζεο θνηλσληθψλ ζθνπψλ, κέζσ ηνπ πζηήκαηνο πγθέληξσζεο Κνηλσληθνχ Κεθαιαίνπ (παηψληαο ην “θίηξηλν” 
θνπκπί ζε θάζε κεράλεκα).  
 
Δπηπιένλ, ζεκεηψλεηαη φηη ην πιινγηθφ χζηεκα ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ηνπνζεηεί Κέληξα 
Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο και εληφο ζρνιηθψλ κνλάδσλ, ψζηε λα εληζρπζεί ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε αιιά 
θαη ε πεξηβαιινληηθή ζπλείδεζε ησλ καζεηψλ. 
 
 
Παξάιιεια, ην πιινγηθφ χζηεκα ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ εθαξκφδεη εηδηθέο δξάζεηο γηα ηε ζπιινγή 
εκπνξηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο, κε ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία εηδηθνχ εμνπιηζκνχ ζπιινγήο (φπσο 
presscontainers θ.α.). 
 
ηφρνο είλαη ε αλαθχθισζε ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ ζπζθεπαζηψλ, ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε επίηεςξη ησλ 
εθνικών ποζοηικών ζηόσων αλαθχθισζεο ζπζθεπαζηψλ, πνπ απνηεινχλ ππνρξέσζε ηεο Διιάδαο έλαληη ηεο 
Δ.Δ. 
 
Σνλίδεηαη φηη ε εθαπμογή θαη λειηοςπγία ηνπ πζηήκαηνο δεν έσει κόζηορ εγκαηάζηαζηρ, παπακολούθηζηρ-
ζςνηήπηζηρ και αποκομιδήρ-μεηαθοπάρ για ηο Γήμο (παξά κφλν ηελ χπαξμε ζεκείνπ παξνρήο ηξηθαζηθνχ 
ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο θαη ην απαηηνχκελν θφζηνο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ θάζε νηθίζθνπ), αθνχ 
ηφζν ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζρεηηθνχ εμνπιηζκνχ φζν θαη ε ζπιινγή, κεηαθνξά θαη ζπλερή ιεηηνπξγία ηνπ γίλεηαη θαη 
επηβαξχλεη απνθιεηζηηθά ην πιινγηθφ χζηεκα ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ. 
 
Γηα ηε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ καο κε ην ΤΛΛΟΓΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ 
ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ “ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ” ζα 
πξέπεη λα ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα ηελ ππνγξαθή ζρεηηθήο ζχκβαζεο 
ζπλεξγαζίαο, κε βάζε ην ζπλεκκέλν ππφδεηγκα χκβαζεο πλεξγαζίαο, κε ηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, 
ψζηε λα μεθηλήζεη ην χζηεκα ηεο Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο ζην Γήκν καο. εκεηψλεηαη φηη ην ζρεηηθφ 
ζπλεκκέλν ππφδεηγκα χκβαζεο πλεξγαζίαο, είλαη ηππνπνηεκέλν θαη ην ίδην γηα φινπο ηνπο Γήκνπο, έρνληαο 
θαηαηεζεί θαη εγθξηζεί απφ ην ΤΠΔΝ. 
 
Καηφπηλ πξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Α.Δ., νη  απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 
γηα λα ιεηηνπξγήζεη ην ζχζηεκα πξαθηηθά είλαη: 
 

1. 13 ηκ. παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ θάζε νηθίζθνπ {πρ. α) θνηλφρξεζηνπ ρψξνπ ζε πιαηεία 

φπσο ζηηο πιαηείεο i) ηνπ Εεπγνιαηηνχ (πιαηεία Μπαθνγηάλλε) θαη ii) ηνπ Βέινπ (πιαηεία Διεπζεξίαο) θαζψο 

επίζεο θαη ζηελ παξαιία Βξαραηίνπ (δηφηη ζε απηά ηα 3 ζεκεία ππάξρεη ήδε παξνρή ηξηθαζηθνχ 

ει.ξεχκαηνο), β) έμσ απφ ζπλεξγαδφκελα θαηαζηήκαηα γηα παξάδεηγκα ζνχπεξ κάξθεη, γ) ζηνλ πξναχιην 

ρψξν ζρνιηθψλ κνλάδσλ, θιπ}.  

 
2. εκείν παξνρήο ηξηθαζηθνχ ξεχκαηνο θαη πιεξσκή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο απφ ην Γήκν γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ νηθίζθνπ (ηχπνπ ISOBOX) ην νπνίν ζα εγθαηαζηαζεί απφ ην Δζληθφ χζηεκα Αληαπνδνηηθήο 

Αλαθχθισζεο πζθεπαζηψλ πνπ επίζεο αναλαμβάνει: ηελ απνθνκηδή θαη ηελ παξαθνινχζεζε-ζπληήξεζε 

ηνπ κεραλήκαηνο-νηθίζθνπ θαζψο θαη ηελ απνθνκηδή-κεηαθνξά φισλ ησλ αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ πνπ ζα 

ζπιιερζνχλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα 

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, πποηείνεηαι ε ιήςε απφθαζεο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην γηα ηελ έγθξηζε ππνγξαθήο 
χκβαζεο πλεξγαζίαο κε ηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Α.Δ., πνπ νξγαλψλεη θαη ιεηηνπξγεί ην εγθεθξηκέλν 
απφ ην ΤΠΔΝ εζληθήο εκβέιεηαο πιινγηθφ χζηεκα Αληαπνδνηηθήο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο θαη Αλαθχθισζεο 
πζθεπαζηψλ θαη Απνβιήησλ, γηα ηελ Οξγάλσζε Οινθιεξσκέλνπ πζηήκαηνο Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 
πζθεπαζηψλ ζην Γήκν άλεπ αληαιιάγκαηνο γηα ην Γήκν, ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα χκβαζεο 
πλεξγαζίαο. 

 

Το Δημοηικό Σςμβούλιο αθού έλαβε ςπότη ηην ειζήγηζη ηος Ανηιδημάπσος Πεπιβάλλονηορ κ.Δημηηπίος 

Τπιανηαθύλλος και  ιδιαίηεπα ηο γεγονόρ όηι ηο Σςλλογικό Σύζηημα “ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ” 

ήδη λειηοςπγεί με επιηςσή αποηελέζμαηα ζε άλλοςρ Δήμοςρ ηηρ σώπαρ, όηι η εθαπμογή ηος δεν έτει 
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κόζηος εγκαηάζηαζης, παρακολούθηζης-ζσνηήρηζης και αποκομιδής-μεηαθοράς για ηο 

Δήμο(παπά μόνο ηην ύπαπξη ζημείος παποσήρ ηπιθαζικού ηλεκηπικού πεύμαηορ και ηο απαιηούμενο 

κόζηορ ηος ηλεκηπικού πεύμαηορ λειηοςπγίαρ ηος κάθε οικίζκος) αλλά και δεν δεζμεύει ανθπώπινο 

δςναμικό ηος Δήμος, όηι έσει ανηαποδοηικό σαπακηήπα αλλά και ζαθή κοινυνική και εκπαιδεςηική 

διάζηαζη, αλλά και όηι λειηοςπγεί ζςμπληπυμαηικά με οποιοδήποηε άλλο Σύζηημα εναλλακηικήρ 

διασείπιζηθαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη σο εηδηθφηεξα ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά 

αλαγξάθνληαη 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΨΖΦΗΑ 

25 ΨΖΦΟΤ ΤΠΔΡ- 2 ΘΑΣΑ (ηωλ θ.θ. Μαλάβε Π. Αζαλ., Παληαδή Παλ.) 

 

Εγκρίνει ηην ςπογπαθή Σύμβαζηρ Σςνεπγαζίαρ με ηην ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε., πος 

οπγανώνει και λειηοςπγεί ηο εγκεκπιμένο από ηο ΥΠΕΚΑ εθνικήρ εμβέλειαρ Σςλλογικό Σύζηημα 

Ανηαποδοηικήρ Εναλλακηικήρ Διασείπιζηρ και Ανακύκλυζηρ Σςζκεςαζιών και Αποβλήηυν, για ηην 

Οπγάνυζη Ολοκληπυμένος Σςζηήμαηορ Εναλλακηικήρ Διασείπιζηρ Σςζκεςαζιών ζηο Δήμο άνες 

ανηαλλάγμαηορ για ηο Δήμο, ζύμθυνα με ηη  Σύμβαζη Σςνεπγαζίαρ, η οποία έσει υρ εξήρ :  

ΤΜΒΑΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΟΡΓΑΝΩΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ 

ΔΝΑΛΛΑΚΣΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΚΔΤΑΙΩΝ ΣΟ ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ – ΒΟΥΑ 

ΑΝΔΤ ΑΝΣΑΛΛΑΓΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟ ΓΗΜΟ ΒΔΛΟΤ – ΒΟΥΑ  

 

ηελ Αζήλα Αηηηθήο, ζήκεξα ………………… 2020, ζπλάπηεηαη ε παξνχζα ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ 
παξαθάησ ζπκβαιινκέλσλ:  
 
1) ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ Αλψλπκε Δηαηξία”, αλψλπκεο 
εηαηξείαο λνκίκσο ζπλεζηεκέλεο θαη ιεηηνπξγνχζαο ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ δίθαην, πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλαη 
Αηηηθήο (νδφο Λεσθφξνο πγγξνχ, αξηζκφο 12), κε ΑΦΜ 998105980 θαη αξκφδηα ΓΟΤ ΦΑΔ Αζελψλ, πνπ 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ θ. Παχιν Ραβάλε, Πξφεδξν ηνπ Γ απηήο (ζην 
εμήο “ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ”) θαη 
 
2) ηνπ Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) κε ηελ επσλπκία «Γήμορ ……………», πνπ εδξεχεη ζη 
………………….. (νδφο …….., αξηζκφο ………),κε ΑΦΜ …………….. θαη αξκφδηα ΓΟΤ ……………., πνπ 
εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ Γήκαξρν, θχξην …………………., ν νπνίνο ζχκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζκ. …………. 
απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη ηελ αξκνδηφηεηα εθπξνζψπεζεο ηνπ πην πάλσ Ο.Σ.Α. θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (εθεμήο ν “Γήκνο”), (ζην εμήο ν “Γήμορ” θαη απφ θνηλνχ κε ηελ 
“ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ” ηα «Μέπη») 
 
ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθφινπζα: 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
I. Γπλάκεη ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο 1 εδάθην β’ ηνπ Ν. 2939/6-08-2001 “πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε 
ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη 
Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο” (ζην εμήο ν “Νφκνο”), ε ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 
δεκνηηθψλ απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνπο Ο.Σ.Α. θαη νξγαλψλεηαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο 
ζπζθεπαζηψλ (ζπζηήκαηα αηνκηθήο ή ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο), ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο παξαπάλσ 
ππφρξενπο θνξείο. 
 
ΗΗ. χκθσλα κε ην άξζξν 7 παξάγξαθνο Β εδάθην β’ πεξίπησζε 2 ηνπ Νφκνπ, δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 
193471/31.12.2008 απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ ΠΔΥΩΓΔ (ΦΔΚ 2711 Β’/31.12.2008), ε ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ έρεη ιάβεη έγθξηζε γηα ηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ζπζηήκαηνο ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο (ζην εμήο ην “χζηεκα”). ε πινπνίεζε ηνπ πζηήκαηνο ε ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ κεξηκλά 
γηα ηε ζπιινγή ρξεζηκνπνηεκέλσλ ζπζθεπαζηψλ ή/θαη απνβιήησλ κε επηθηλδχλσλ ζπζθεπαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην χζηεκα δηαρεηξηζηέο θαη ηε δηνρέηεπζή ηνπο πξνο ηηο πιένλ ελδεδεηγκέλεο 
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο δηαρείξηζεο απνβιήησλ δειαδή ηελ αμηνπνίεζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαθχθισζεο, ησλ 
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ζπιιεγφκελσλ ζπζθεπαζηψλ ή απνβιήησλ ζπζθεπαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ δηαρεηξηζηψλ κε ηε ρξεζηκνπνίεζε 
θαζαξψλ ηερλνινγηψλ. 
 
ΗII. Δλ φςεη ησλ παξαπάλσ, ν Γήκνο επηζπκεί, πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζεί θαη λα πξνσζεζεί ε ελαιιαθηηθή 
δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ ζηα φξηά ηνπ, λα ζπλεξγαζηεί κε ην χζηεκα ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη 
πξνυπνζέζεηο, βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. ……… Απφθαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ (πνπ ιήθζεθε ζηελ ππ’ αξηζκ. 
……… πλεδξίαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ) θαη ε ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ πξνηίζεηαη λα νξγαλψζεη 
ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ζπζθεπαζηψλ ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο ζπκθσλίεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο, φπσο εθάζηνηε ζα ηζρχνπλ (εθεμήο ε “χκβαζε”).  
 
 
ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ ΤΜΦΩΝΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΔΓΙΝΑΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩ ΑΠΟΓΔΚΣΑ: 
 

Άπθπο 1 - κοπόρ ηηρ ύμβαζηρ  
 
θνπφο ηεο χκβαζεο είλαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηνπ Γήκνπ θαη ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ γηα ηελ 
νξγάλσζε, αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
Γήκνπ. 
 
 
Άπθπο 2 - Οπιζμοί 
 
ηε ζχκβαζε νη αθφινπζεο ιέμεηο ζα έρνπλ ηηο αθφινπζεο ζεκαζίεο: 
 
I. Κένηπο Ανηαποδοηικήρ Ανακύκλωζηρ: Ο Δμνπιηζκφο θαη νη Δγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

Παξάξηεκα Α ηεο χκβαζεο. 
II. Ρεύμαηα  Τλικών: Νννχληαη απνθιεηζηηθά ηα αλαθπθιψζηκα ξεχκαηα, ελψ δελ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ην ξεχκα 

ησλ ζχκκεηθησλ – ππνιεηπφκελσλ απνξξηκκάησλ πνπ ζπιιέγεη ν Γήκνο κε ην ζχζηεκα απνθνκηδήο ηνπ. 
III. Ππόγπαμμα Ανακύκλωζηρ: Σν πξφγξακκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ζπζθεπαζηψλ ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 

ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ζε πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 
IV. ςζκεςαζίερ: Νννχληαη νη ζπζθεπαζίεο, φπσο απηέο πξνβιέπνληαη θαη εμεηδηθεχνληαη ζην Νφκν, φπσο 

ηζρχεη,θαη ησλ ζε εθηέιεζή ηνπ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαηαγκάησλ. 
 
 
Άπθπο 3 - Τποσπεώζειρ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
3.1. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Γήκνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο, ε ίδηα ή κέζσ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ηελ ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνπξγία Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, γηα ην 
ρξφλν ηζρχνο ηεο χκβαζεο. Ζ αθξηβήο ρσξνζέηεζε ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο ζα γίλεηαη ζε 
ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ. 
3.1.1. Ο αξηζκφο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπνζέηεζεο ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο ζα ζπλαξηψληαη 
απφ ηελ αλάπηπμε ηνπ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ. 
3.1.2. Ρεηά δηεπθξηλίδεηαη φηη ε ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ε ίδηα ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ 
ηεο, ζα πξνρσξά ζηελ ηνπνζέηεζε ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, ζχκθσλα κε ην πιάλν πνπ έρεη 
θαηαξηίζεη, εθφζνλ ν Γήκνο παξαρσξήζεη ηνπο ζρεηηθνχο ρψξνπο ηνπνζέηεζεο ησλ ελ ιφγσ Κέληξσλ 
Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο θαη πξνρσξήζεη ζηελ παξνρή ηνπ αλαγθαίνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηξηθαζηθήο 
παξνρήο. 
 
3.2. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Γήκνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο, ε ίδηα ή κέζσ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ηε δηάζεζε ησλ αλαγθαίσλ αληαιιαθηηθψλ θαη αλαισζίκσλ γηα ηε ιεηηνπξγία 
ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 
 
3.3. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Γήκνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο, ε ίδηα ή κέζσ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ησλ ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ εγθαηάζηαζεο, 
ρξήζεσο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο 
χκβαζεο. ηηο αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη εξγαζίεο πεξηιακβάλνληαη: 
3.3.1. Οη άλεπ αληαιιάγκαηνο ππεξεζίεο θαη εξγαζίεο απνθνκηδήο, ζπιινγήο, κεηαθνξάο θαη δηάζεζεο πξνο 
αμηνπνίεζε ησλ ζπζθεπαζηψλ κε πξνζσπηθφ θαη κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηεη ε ίδηα ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ 
ζπλεξγαηψλ ηεο. 
3.3.2. Οη άλεπ αληαιιάγκαηνο ππεξεζίεο θαη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ ρξεζηκνπνηνχκελνπ 
εμνπιηζκνχ πνπ είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο, απφ ηελ ίδηα ή κέζσ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο. 
3.3.3. Οη άλεπ αληαιιάγκαηνο ππεξεζίεο θαη εξγαζίεο επεμεξγαζίαο, απφ ηελ ίδηα ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ 
ζπλεξγαηψλ ηεο, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε δηάζεζε απηψλ ζηελ αγνξά. 
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3.3.4. Οη άλεπ αληαιιάγκαηνο παξνρή θάζε άιιεο πεξηγξαθήο ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ, απφ ηελ ίδηα ή κέζσ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, πνπ είλαη αλαγθαίεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο. 
 
3.4. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Γήκνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο, ε ίδηα ή κέζσ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ δεκνηψλ ηνπ 
Γήκνπ, γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 
 
3.5. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ αλαιακβάλεη έλαληη ηνπ Γήκνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο, ε ίδηα ή κέζσ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ηελ εμαζθάιηζε αζθάιηζεο ππξφο θαη αζηηθήο επζχλεο ησλ Κέληξσλ 
Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο πνπ ζα είλαη ηνπνζεηεκέλα θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ζε πεξηνρέο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
Γήκνπ, γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο χκβαζεο. 
 
3.6. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ γηα ηελ θάιπςε κέξνπο ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ θφζηνπο ηνπνζέηεζεο θαη 
ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο   ζα αμηνπνηεί, ε ίδηα ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ 
ζπλεξγαηψλ ηεο, ηα Κέληξα Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο χκβαζεο, γηα ρνξεγία, 
δηαθήκηζε, πξνψζεζε πσιήζεσλ, δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, δηελέξγεηα εθδειψζεσλ ησλ ρνξεγψλ ή/θαη ηνπ 
πζηήκαηνο ή γηα φπνηα άιιε ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο 
αλαθχθισζεο. Σνλίδεηαη φηη φπνην έζνδν πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ αμηνπνίεζε αλήθεη θαη είλαη ππέξ ηεο 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ηεο ηδίαο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ε νπνία ζα βαξχλεηαη κε ηα 
ζρεηηθά Γεκνηηθά ηέιε δηαθήκηζεο. 
 
3.7. Σν θφζηνο ηνπ αληαπνδνηηθνχ θηλήηξνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο (φπσο απηφ νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο) βαξχλεη ηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ηε ηδία ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο 
ζπλεξγάηεο ηεο, ε νπνία έρεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε  γηα ηελ επηινγή ηνπ ζπλεξγάηε ή ησλ ζπλεξγαηψλ φπνπ νη 
θαηαλαισηέο ζα ρξεζηκνπνηνχλ ηα θνππφληα ηνπ αληαπνδνηηθνχ θηλήηξνπ. Ζ επηινγή ηνπ θνξέα πνπ ζα εληζρχεηαη 
απφ ην χζηεκα πγθέληξσζεο Κεθαιαίνπ (φπσο απηφ αλαιχεηαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο) ζα γίλεηαη απφ 
ην Γήκν. 
 
3.8. Σα πιηθά ζπζθεπαζίαο πνπ αλαθηψληαη ζην Πξφγξακκα Αλαθχθισζεο αλήθνπλ ζηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ζηελ ηδία ή ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ελψ ε δηάζεζή ηνπο ζηελ αγνξά γηα 
πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε γίλεηαη κε επζχλεηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ηεο ηδίαο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ 
ζπλεξγαηψλ ηεο, θαη ηα φπνηα έζνδα απφ ηελ πψιεζε ησλ πιηθψλ αλήθνπλ θαη είλαη ππέξ ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ηεο ηδίαο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο. 
 
3.9. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ε ίδηα ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο,  δηθαηνχηαη κε ηε ιήμε 
ηζρχνο ηεο χκβαζεο λα παξαιάβεη θαη λα απνθνκίζεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ 
ηνπνζέηεζε θαη ιεηηνχξγεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο. 
 
3.10. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αλαιάβεη έλαληη ηνπ Γήκνπ άλεπ αληαιιάγκαηνο, ε 
ίδηα ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ηελ εθαξκνγή εηδηθψλ δξάζεσλ γηα ηε ζπιινγή θαη κεηαθνξά 
πιηθψλ ζπζθεπαζίαο πνπ αθνξνχλ ζε εκπνξηθά ή/θαη βηνκεραληθά απφβιεηα ζπζθεπαζίαο εληφο ησλ νξίσλ ηνπ 
Γήκνπ, γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο χκβαζεο. Ζ αθξηβήο αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ εηδηθψλ δξάζεσλ ζα 
γίλεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αξκφδηα Γηεχζπλζε ηνπ Γήκνπ. 
 
 
Άπθπο 4 - Τποσπεώζειρ ηος Γήμος 
 
4.1. Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν Γήκνο δελ αλαιακβάλεη θακία απνιχησο νηθνλνκηθή ππνρξέσζε έλαληη ηεο 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ηεο ηδίαο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, θαη δελ νθείιεη θακία 
ακνηβή, απνδεκίσζε ή άιιν ρξεκαηηθφ αληάιιαγκα, δεδνκέλνπ φηη ξεηψο ζπλνκνινγείηαη φηη ε ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ε ηδία ή νη εμνπζηνδνηεκέλνη ζπλεξγάηεο ηεο, παξάζρνπλ φιεο ηηο κε ηε ζχκβαζε 
αλαιακβαλφκελεο ππνρξεψζεηο κε κέζα, δαπάλεο θαη επζχλε ηεο ηδίαο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο. 
 
4.2. Ο Γήκνο αλαγλσξίδεη θαη εμαζθαιίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ζηελ ηδία ή ζηνπο 
εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηεο, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, γηα ην ρξφλν 
ηζρχνο ηεο χκβαζεο, γηα ρνξεγία, δηαθήκηζε, πξνψζεζε πσιήζεσλ, δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, δηελέξγεηα 
εθδειψζεσλ ησλ ρνξεγψλ ή/θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο ή γηα φπνηα άιιε ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηε 
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. Ζ αλαγλψξηζε θαη εμαζθάιηζε ηεο 
αλσηέξσ πεξηγξαθφκελεο δπλαηφηεηαο αμηνπνίεζεο πεξηιακβάλεη θαη ηελ εθ ηεο ζχκβαζεο παξαρψξεζε απφ ην 
Γήκν ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ζηελ ηδία ή ζηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο 
ηεο, γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, γηα ην ρξφλν ηζρχνο ηεο χκβαζεο, γηα 
ρνξεγία, δηαθήκηζε, πξνψζεζε πσιήζεσλ, δηελέξγεηα δηαγσληζκψλ, δηελέξγεηα εθδειψζεσλ ησλ ρνξεγψλ ή/θαη 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο ή γηα φπνηα άιιε ελέξγεηα ζπκβάιιεη ζηε κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ δεκνηψλ 
ζηε δηαδηθαζία ηεο αλαθχθισζεο. Σνλίδεηαη φηη φπνην έζνδν πξνθχπηεη απφ ηελ αλσηέξσ αμηνπνίεζε αλήθεη θαη 
είλαη ππέξ ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ηεο ηδίαο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ψζηε λα 
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θαιπθζεί κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ θφζηνπο ηνπνζέηεζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο 
αιιά θαη ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο. 
 
4.3. Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε παξαρψξεζεο άλεπ αληαιιάγκαηνο ησλ ρψξσλ πνπ ζα 
εγθαηαζηαζνχλ ηα Κέληξα Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο. 
 
4.4. Ο Γήκνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εμαζθάιηζεο άλεπ αληαιιάγκαηνο ηεο αλαγθαίαο ειεθηξνινγηθήο 
παξνρήο γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Αλαθχθισζεο. 
 
4.5. Ο Γήκνο απνδέρεηαη ηελ άλεπ αληαιιάγκαηνο δσξεά ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ηεο ηδίαο ή ησλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, γηα ηελ αλάπηπμε θαη αμηνπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο. 
 
 
Άπθπο 5 - Γιάπκεια 
 
5.1. Ζ παξνχζα ζχκβαζε ζα ηζρχεη θαη ζα αλαπηχζζεη φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηα απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα 
πέληε (5) εηψλ αξρίδνληαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο απηήο. 
Ζ αλσηέξσ ρξνληθή δηάξθεηα ζπκθσλείηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε σο αλαγθαία, εχινγε θαη δίθαηα, 
ψζηε λα θαηαζηεί εθηθηή ε απφζβεζε ηεο επέλδπζεο ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ηεο ηδίαο ή ησλ 
εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο. 
 
5.2. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο παξαπάλσ πεξηφδνπ, ε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο παξαηείλεηαη απηνκάησο γηα δηαδνρηθέο 
εηήζηεο πεξηφδνπο εθηφο θαη εάλ έμη (6) κήλεο πξν ηεο ιήμεσο είηε ηεο αξρηθήο δηαξθείαο ηεο παξνχζαο είηε εθάζηεο 
δηαδνρηθήο πεξηφδνπ, νπνηνδήπνηε απφ ηα Μέξε εηδνπνηήζεη εγγξάθσο ην άιιν Μέξνο φηη δελ επηζπκεί ηελ 
παξάηαζε ηεο παξνχζαο. 

 
 
Άπθπο 6 - Λοιπέρ ςποσπεώζειρ ηηρ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
6.1. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ππνρξενχηαη, ε ίδηα ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ζε 
γλσζηνπνίεζε ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ ηεο ηήξεζεο αξρείσλ θαηά ην λφκν, ζηελ 
πεξίπησζε ηήξεζεο ζρεηηθψλ αξρείσλ. 
 
6.2. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ε ίδηα ή κέζσ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, ππνρξενχηαη ζε 
ηήξεζε φισλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, κέξηκλαο θαη πξφλνηαο απνηξνπήο δεκηψλ ή άιισλ βιαπηηθψλ επελεξγεηψλ 
πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ, πνπ απνξξένπλ φρη κφλν απφ λφκηκεο δηαηάμεηο θαη θαλνληζκνχο ηνπ ειιεληθνχ θαη 
επξσπατθνχ δηθαίνπ, αιιά θαη απφ ηε γεληθή θαιή πίζηε θαη ππνρξέσζε ηήξεζεο κέηξσλ αζθαιείαο ζηηο 
ζπλαιιαγέο θαη ηδίσο, θαη φισο ελδεηθηηθψο, ζηελ ηήξεζε φισλ ησλ κέηξσλ αζθαιείαο, κέξηκλαο θαη πξφλνηαο 
απνηξνπήο δεκηψλ ή άιισλ βιαπηηθψλ επελεξγεηψλ πξνο νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ, ζρεηηθψο κε ηα Κέληξα 
Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ απνηεινχλ ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
 
6.3. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζηελ ππνρξέσζε απηή πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ηεο ηδίαο ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο, λα ελεκεξψλεη ζρεηηθψο κε ηα αλσηέξσ κέηξα 
αζθαιείαο θαη πξνλνίαο ηνπο ηπρφλ ηξίηνπο εκπιεθφκελνπο ή ζπλεξγαδφκελνπο, είηε θπζηθά είηε λνκηθά πξφζσπα, 
θαη φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο, ζπλεξγάηεο, ζηειέρε, λνκίκνπο εθπξνζψπνπο θαη θάζε άιινλ αξκφδην πνπ 
εκπιέθεηαη ή δχλαηαη εκκέζσο ή ακέζσο λα εκπιαθεί ζηε ρξήζε ή ζηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Αληαπνδνηηθήο 
Αλαθχθισζεο ή λα γίλεη εκκέζσο ή ακέζσο απνδέθηεο ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ. 
 
 
Άπθπο 7 - Γικαιολογηηικά έγγπαθα ηηρ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΗ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 
 
Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ δειψλεη ππεχζπλα θαη εγγπάηαη φηη έρεη ηε λφκηκε δπλαηφηεηα ζχλαςεο 
Γεκφζηαο χκβαζεο κε ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα χκβαζε θαη φηη 
εθπξνζσπείηαη λνκίκσο γηα ηελ ππνγξαθή θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο χκβαζεο σο αλσηέξσ αλαθέξεηαη. 
 
 
Άπθπο 8 - Δςθύνη 
 
8.1. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ δειψλεη πξνο ην Γήκν φηη είλαη απνθιεηζηηθψο ππεχζπλε απηή έλαληη 
παληφο ηξίηνπ, θαζψο θαη έλαληη νπνηαζδήπνηε αξρήο, γηα νπνηαδήπνηε απαίηεζε ή αμίσζε ήζειε εγεξζεί απφ ή εμ 
αθνξκήο ή ζην πιαίζην ηεο χκβαζεο ή ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο, ηεο επηδίσμεο ηνπ ζθνπνχ απηήο θαη 
ηεο εθηέιεζεο απηήο.  
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8.2. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ζα απνδεκηψλεη, ζα ππεξαζπίδεηαη, θαιχπηεη θαη απαιιάζζεη ην Γήκν, ηα 
ζηειέρε, ππαιιήινπο, ζπλεξγάηεο, εθπξνζψπνπο, ππεξγνιάβνπο θαη δηαδφρνπο απηψλ, απφ θαη έλαληη 
νπνηαζδήπνηε απαίηεζεο, αμίσζεο, αγσγήο, αηηίαο αγσγήο, κήλπζεο, δηθαζηηθήο δηακάρεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ή 
απνξξένπλ απφ ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαθχθισζεο, φπσο ηδίσο θαη ελδεηθηηθψο απφ 
ηα Κέληξα Αληαπνδνηηθήο Αλαθχθισζεο, ηηο ππεξεζίεο θαη ελ γέλεη ηηο ελέξγεηεο ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ 
ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ή ησλ εμνπζηνδνηεκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηεο ή ησλ ζπλεξγαηψλ ή ππαιιήισλ ή πξνζηεζέλησλ ή 
άιισλ ζρεηηδνκέλσλ κε απηήλ πξνζψπσλ θαη γηα θάζε δεκία, θφζηνο, επηβάξπλζε, δαπάλε, δηθαζηηθά έμνδα ή 
ακνηβέο πνπ απηνί ππέζηεζαλ ή απεηιείηαη λα ππνζηνχλ απφ ηα αλσηέξσ. 
 
 
Άπθπο 9 – Καηαγγελία / Λύζη ύμβαζηρ 
 
9.1. Ζ χκβαζε ιχεηαη απηνκάησο, απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο γηα ηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, εάλ ε 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ απνιέζεη νξηζηηθά ηελ έγθξηζε ηνπ πζηήκαηνο ζπιινγηθήο ελαιιαθηηθήο 
δηαρείξηζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην Πξννίκην ππφ ΗΗ. 

 
9.2. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο -φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζεσξνπκέλσλ 
σο νπζησδψλ- απφ ηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, ν Γήκνο ζα απεπζχλεη έγγξαθε δήισζε πξνο ηελ 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ κε ηελ νπνία ζα ηεο ηάζζεη πξνζεζκία δχν (2) κελψλ γηα λα ζεξαπεχζεη 
νινζρεξψο θαη πξνζεθφλησο ηε ζρεηηθή ζπκβαηηθή παξάβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία παξέιζεη ρσξίο ε 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ λα πξνβεί ζηελ αληίζηνηρε επαλφξζσζε ή ε επαλφξζσζε είλαη πιεκκειήο, ν 
Γήκνο ζα έρεη ην δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κε απιή έγγξαθε δήισζε απεπζπλφκελε ζηελ 
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ κε δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη αδεκίσο γηα ην Γήκν. 
 
9.3. ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο -φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ζεσξνπκέλσλ 
σο νπζησδψλ- απφ ην Γήκν, ε ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ζα απεπζχλεη έγγξαθε δήισζε πξνο ην Γήκν, κε 
ηελ νπνία ζα ηνπ ηάζζεη πξνζεζκία δχν (2) κελψλ γηα λα ζεξαπεχζεη νινζρεξψο θαη πξνζεθφλησο ηε ζρεηηθή 
ζπκβαηηθή παξάβαζε. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνζεζκία παξέιζεη ρσξίο ν Γήκνο λα πξνβεί ζηελ αληίζηνηρε 
επαλφξζσζε ή ε επαλφξζσζε είλαη πιεκκειήο, ε ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ζα έρεη ην δηθαίσκα λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε κε απιή έγγξαθε δήισζε απεπζπλφκελε ζην Γήκν κε δηθαζηηθφ επηκειεηή θαη αδεκίσο γηα 
ηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ. 
 
9.4. Ζ χκβαζε ζα κπνξεί επίζεο λα ιχεηαη άκεζα ρσξίο πξνζεζκία κε απιή έγγξαθε δήισζε απφ ην Γήκν θαηά 
ηα αλσηέξσ, ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: (α) ζε πεξίπησζε θεξχμεσο ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ζε 
θαηάζηαζε πησρεχζεσο ή παχζεσο ησλ πιεξσκψλ ηεο ή ππνβνιήο αηηήζεσο πησρεχζεσο ελαληίνλ ηεο, (β) ζε 
πεξίπησζε πνπ ε ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε νπνηαδήπνηε κνξθήο. 
 
9.5. Ζ θαηαγγειία ζεσξείηαη φηη γίλεηαη εγθχξσο, κφλνλ φηαλ γίλεηαη  εγγξάθσο θαη θνηλνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα αλσηέξσ. 
 
9.6. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο επέξρνληαη απφ ηελ επίδνζε ηνπ εγγξάθνπ ηεο θαηαγγειίαο ζην 
άιιν κέξνο. 
 
9.7. Ρεηψο ζπλνκνινγείηαη φηη αθφκε θαη κεηά ηε ιχζε ή ιήμε ηεο παξνχζαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν θαη 
αλεμαξηήησο ηεο ηπρφλ ππαηηηφηεηαο θάπνηνπ κέξνπο, εμαθνινπζεί λα ηζρχεη ε ζην παξφλ ζπκθσλνχκελε ξήηξα 
εκπηζηεπηηθφηεηαο. 
 
9.8. Σν δηθαίσκα θαηαγγειίαο θαη ε άζθεζε απηνχ δελ απνθιείεη ην δηθαίσκα απνδεκηψζεσο. 
 
 
Άπθπο 10 - Ρήηπα Δσεμύθειαρ και Δμπιζηεςηικόηηηαρ 
 
10.1. Οη ζπκβαιιφκελνη ππνρξενχληαη ζηελ ηήξεζε πιήξνπο θαη απζηεξήο ερεκχζεηαο θαη εκπηζηεπηηθφηεηαο γηα ην 
πεξηερφκελν θαη ηελ χπαξμε ηνπ παξφληνο, πιελ αλ άιισο επηηάζζεηαη απφ ην λφκν ή αξκφδηα δηθαηνδνηηθά 
φξγαλα ή εάλ ππάξρεη πξνεγνχκελε ξεηή ζπκθσλία φισλ ησλ εδψ ζπκβαιινκέλσλ. 
 
10.2. Σα κέξε αλαιακβάλνπλ ακνηβαία κεηαμχ ηνπο ππνρξέσζε λα κελ θνηλνινγνχλ ζε νπνηνλδήπνηε ηξίηνλ 
νηηδήπνηε πιεξνθνξήζεθαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ή θαηά ην ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζρεηηθά 
ηνλ αληηζπκβαιιφκελν απηψλ, εθηφο αλ ππάξρεη πξνεγνχκελε ξεηή ζπκθσλία φισλ ησλ εδψ ζπκβαιινκέλσλ. 
 
10.3. Οη ζην παξφλ ππνρξεψζεηο θαηαιακβάλνπλ θαη δεζκεχνπλ, ππφ ηνπο απηνχο φξνπο, ηφζν ηνπο 
ζπκβαιιφκελνπο φζν θαη ηνπο αληηπξνζψπνπο θαη ηνπο ζπκβνχινπο ηνπο ή πιεξεμνπζίνπο ή εξγαδνκέλνπο ή 
ζπλεξγάηεο ή πξνζηεζέληαο απηψλ. 
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10.4. Οη ππνρξεψζεηο απφ ην παξφλ άξζξν εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαη κεηά ηε ιήμε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο ρσξίο ρξνληθφ πεξηνξηζκφ. 
 
 
Άπθπο 11 - Ρήηπα μη αποκλειζηικόηηηαρ 
 
πκθσλείηαη ξεηά φηη ν Γήκνο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα ζπλεξγαζηεί εληφο ηεο πεξηθέξεηάο ηνπ, φζνλ αθνξά ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη κε νπνηνδήπνηε άιινλ θνξέα ή άιιν ζχζηεκα ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο. 
 
 
Άπθπο 12 -Μη κηήζη δικαιωμάηων βιομησανικήρ ή πνεςμαηικήρ ιδιοκηηζίαρ 
 
Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην Πξφγξακκα Αλαθχθισζεο θαη ηελ εθηέιεζε ηεο 
παξνχζεο δελ απνθηά θαλέλα απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα πλεπκαηηθήο ή βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο. 
 
 
Άπθπο 13 - Γενικέρ Γιαηάξειρ  
 
13.1. Δθαξκνζηέν δίθαην – δσζηδηθία: Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά κεηαμχ ησλ κεξψλ απφ ή εμ αθνξκήο ηεο 
χκβαζεο αξκφδηα νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ θαη εθαξκνζηέν ην Διιεληθφ Γίθαην. 
 
13.2. Οπζηψδεηο φξνη – ηξνπνπνηήζεηο: Όινη νη φξνη ηεο παξνχζαο χκβαζεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο. Οπνηαδήπνηε 
ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο χκβαζεο πξέπεη λα είλαη έγγξαθε θαη λα ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν 
ζπκβαιιφκελα κέξε. 
 
13.3. πλνιηθή ζπκθσλία – ηζρχο λνκίκσλ δηαηάμεσλ: Ζ παξνχζα χκβαζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 
ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ κεξψλ θαη ππεξηζρχεη / αθπξψλεη νπνηαδήπνηε ηπρφλ πξνγελέζηεξε ζπκθσλία, πξνθνξηθή 
ή γξαπηή, κεηαμχ ησλ ζπκβαιινκέλσλ γηα ην ίδην ζέκα. πκθσλείηαη φκσο θαη δηεπθξηλίδεηαη ξεηψο θαη 
αλαγλσξίδεηαη απφ ηα κέξε θαη ηδίσο απφ ηελ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ, φηη νπνηεζδήπνηε λφκηκεο 
δηαηάμεηο ή ξπζκίζεηο, αθφκε θαη ηπρφλ κεηαγελέζηεξεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, νη νπνίεο ζα θαζηζηνχλ ηπρφλ 
αλεθάξκνζηε ή κε ζθφπηκε ή κε πξφζθνξε ελ φισ ή ελ κέξεη ηελ παξνχζα, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή ζα νδεγνχλ 
εμ αληηθεηκέλνπ ζε δηαθνξεηηθφ ηξφπν εθαξκνγήο θάπνηνπ ή θάπνησλ εθ ησλ φξσλ ηεο, δελ δχλαληαη λα 
ζεκειηψζνπλ νπνηαδήπνηε αμίσζε ηεο ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ θαηά ηνπ Γήκνπ, φπσο ηδίσο θαη φισο 
ελδεηθηηθψο δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο παξνχζαο ή απνδεκηψζεσο. Ζ αλσηέξσ δηάηαμε ζπκθσλείηαη ξεηψο απφ ηα 
κέξε, ιφγσ ηνπ αλαγλσξηδφκελνπ απφ ηα κέξε φισο εηδηθνχ ραξαθηήξα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο παξνχζαο χκβαζεο 
σο επαίζζεηνπ θνηλσληθνχ ραξαθηήξα ιφγσ ηνπ φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ δηεπφκελε απφ εηδηθέο δηαηάμεηο θαη ξπζκίζεηο 
δηαδηθαζία αλάπηπμεο κεζφδσλ βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
13.4. Δθρσξήζεηο:  
13.4.1. Ζ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ελ φισ ή ελ κέξεη ηηο εθ ηεο χκβαζεο 
απηήο δξαζηεξηφηεηεο θαη απνξξένπζεο  ππνρξεψζεηο ηεο θαη λα εθρσξήζεη ηελ άζθεζε φισλ ή κέξνπο ησλ εθ ηεο 
χκβαζεο απνξξεφλησλ δηθαησκάησλ ηεο θαη δξαζηεξηνηήησλ, ζε εμνπζηνδνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο ηεο, ζε ηξίην 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κε νπνηαζδήπνηε κνξθήο λφκηκε ζρέζε, ρσξίο φκσο απφ ηελ αλάζεζε απηή λα 
κεηψλεηαη ε επζχλε θαη νη ππνρξεψζεηο ηεο έλαληη ηνπ Γήκνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ζηηο ζπκβάζεηο πνπ ζα 
ππνγξάςεη ε ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ κε νπνηνδήπνηε  ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ζα πξέπεη λα 
αλαθέξνληαη ξεηά νη ππνρξεψζεηο, δεζκεχζεηο θαη επζχλεο ηεο έλαληη ηνπ Γήκνπ απφ ηελ παξνχζα σο 
ππνρξεψζεηο θαη ηνπ ηξίηνπ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ.  
13.4.2. Δίλαη επίζεο δπλαηή ζπκβαηηθψο ε εθρψξεζε κέξνπο ή φισλ ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γήκνπ ή ε αλαδνρή 
κέξνπο ή φισλ ησλ εθ ηεο χκβαζεο απνξξενπζψλ ππνρξεψζεσλ, απφ ην Γήκν πξνο ηξίην θνξέα ή επηρείξεζε 
απηνχ ή άιινλ, ηεξνπκέλσλ ησλ ζρεηηθψλ εθάζηνηε ηζρπνπζψλ λνκίκσλ δηαηάμεσλ. 
 
13.5. Γλσζηνπνηήζεηο – παξαγγειίεο: Σπρφλ θνηλνπνηήζεηο εγγξάθσλ κεηαμχ ησλ κεξψλ ζα γίλνληαη ζηηο 
δηεπζχλζεηο ηνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αξρή ηεο χκβαζεο. 
 
13.6. Με παξαίηεζε: Ζ κε άκεζε επηδίσμε ή ε κε επηδίσμε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεξψλ απφ ηε χκβαζε, θαη 
ηδηαίηεξα ηεο εθπιήξσζεο θάζε ππνρξεψζεσο ζπκβαιινκέλνπ απφ απηήλ, δελ ζα ζεκαίλεη ηελ κε νπνηνλδήπνηε 
ηξφπν παξαίηεζή ηνπο απφ ηα ελ ιφγσ δηθαηψκαηά ηνπο. 
 
13.7. Μεξηθή αθπξφηεηα: Ζ ηπρφλ αθπξφηεηα ελφο ή πεξηζζφηεξσλ φξσλ ηεο χκβαζεο δελ θαζηζηά άθπξε 
νιφθιεξε ηε χκβαζε θαηά ηε ξεηή δήισζε θαη βνχιεζε ησλ κεξψλ. Αλ νπνηνζδήπνηε φξνο ηεο χκβαζεο 
θεξπρζεί δηθαζηηθά άθπξνο, δελ ζίγεηαη ην θχξνο ηεο χκβαζεο. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δεζκεχνληαη ζε 
πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία φξνο ηεο χκβαζεο θεξπρζεί δηθαζηηθά άθπξνο ή αληηηίζεηαη ζε ξεηή κεηαγελέζηεξε 
λνκνζεηηθή πξφβιεςε, λα ηνλ αληηθαηαζηήζνπλ κε άιινλ φξν, ν νπνίνο ζα έρεη λφεκα φζν ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξν 
ζε απηφ ηνπ αληηθαηαζηαζέληνο φξνπ ηξνπνπνηψληαο ηε χκβαζε. 
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ε βεβαίσζε ησλ αλσηέξσ, ε παξνχζα ζπληάρζεθε ζε ηέζζεξα (4) πξσηφηππα, ηα νπνία δηαβάζηεθαλ 
κεγαιφθσλα θαη ππνγξάθηεθαλ απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο σο αθνινχζσο: 
 

Οη πκβαιιφκελνη 
 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΗΚΖ ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ 
 
 

Πξφεδξνο Γ.. 

ΓΗΑ ΣΟ ΓHMOΒΔΛΟΤ- ΒΟΥΑ 
 

Γήκαξρνο Γήκνπ …………………. 

 

Δξοςζιοδοηεί ηνλ Γήκαξρν Βέινπ- Βφραο θ. Αλλίβα Παπαθπξηάθν λα ππνγξάςεη ηελ αλσηέξσ ζρεηηθή 

ζχκβαζε ζπλεξγαζίαο. 

 

Ζ παξνχζα απφθαζε πήξε αχμ. αξηζ.  18/2020 

        Αθνχ ζπληάρζεθε θαη ππνγξάθεηαη 

O Πξφεδξνο              Σα Μέιε 

Αθξηβέο Απφζπαζκα 

Ο Ππόεδπορ ηος Γημοηικού ςμβοςλίος 

 

ΓΡΑΛΗ ΜΙΥΑΗΛ 
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