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Συμφωνητικό συνεργασίας για την αξιοποίηση ξύλινης παλέτας 

 

Σήμερα ……………………., στο Μαρούσι ,  

 
α) η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΑΑ Α.Ε.» που εδρεύει στο Μαρούσι 

Αττικής, οδός Χειμάρρας 5, με ΑΦΜ 999841409, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. ΓΕΜΗ- 4588201000  

και εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη Ραζή (στο εξής η «ΕΕΑΑ») και  

 

β) η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΧΧΧ» και διακριτικό τίτλο «ΧΧΧ», που εδρεύει 

στ… ΧΧΧΧ , ΧΧΧΧ , με ΑΦΜ ΧΧΧΧ,  ΔΟΥ ΧΧΧΧ  και εκπροσωπείται νόμιμα από τ… ΧΧΧΧ (στο 

εξής ο «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» και από κοινού με την «ΕΕΑΑ»  τα «Μέρη»),  συμφωνούν και 

συναποδέχονται τα παρακάτω: 

 

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα της διαχείρισης 

αποβλήτων και διαθέτει την κατάλληλη  υποδομή, οργάνωση και τεχνογνωσία καθώς και 

τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντικές και λοιπές  διοικητικές 

άδειες και άδειες λειτουργίας.  

Η ΕΕΑΑ βάσει της με αριθμό και ημερομηνία 106453/20-2-2003 απόφασης της Υπουργού 

ΠΕΧΩΔΕ, όπως αυτή έχει ανανεωθεί δυνάμει της με αριθμό και ημερομηνία 118019/19-03-

2009 απόφασης του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, έχει λάβει έγκριση του Συστήματος Συλλογικής 

Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που έχει οργανώσει και 

λειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της (εφεξής το «Σύστημα») και υλοποιεί το 

επιχειρησιακό της σχέδιο για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων αξιοποίησης-

ανακύκλωσης του Συστήματος.  

 

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ συλλέγει ή/και παραλαμβάνει στις εγκαταστάσεις του από δικές του 

εμπορικές πηγές υλικά ξύλινης συσκευασίας, τα οποία στη συνέχεια  οδηγεί προς 

εγκατάσταση αξιοποίησης (τελικός αποδέκτης-παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων με 

αερόβια χώνευση), την οποία θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην ΕΕΑΑ. Η πιστοποίηση θα 
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αφορά τα υλικά ξύλινης συσκευασίας που θα παραδίδονται από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ στην 

εγκατάσταση του τελικού αποδέκτη, σύμφωνα  με τις προδιαγραφές που θα έχουν τεθεί 

από τον αποδέκτη.  

 

ΙΙΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΕΑΑ 

Γενικά 

Η ΕΕΑΑ, για την εκτέλεση του αντικειμένου της παρούσας, αναλαμβάνει την υποχρέωση 

καταβολής αμοιβής προς τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, υπό τις απαραίτητες προϋποθέσεις ότι:  

α) η παραδοτέα ποσότητα αποβλήτων ξύλινης συσκευασίας καταλήγει στον τελικό 

αποδέκτη προς παραγωγή εδαφοβελτιωτικών προϊόντων με αερόβια χώνευση, σύμφωνα 

με τις συμφωνημένες προδιαγραφές που θα έχουν τεθεί από τον αποδέκτη , 

β) οι ποσότητες αυτές έχουν πιστοποιηθεί, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της 

παρούσας. 

γ) θα προσμετρηθούν στα αποτελέσματα του Συστήματος από τις αρμόδιες αρχές του 

ΥΠΕΠΑΝ.  

Η ΕΕΑΑ απαλλάσσεται της υποχρεώσεώς της προς καταβολή αμοιβής σε περίπτωση που 

δεν συντρέξει κάποια από τις άνω προϋποθέσεις. 

Αμοιβή 

H αμοιβή την οποία η ΕΕΑΑ θα καταβάλλει στον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ορίζεται σε ΧΧΧ€ ανά τόνο 

ξύλινης συσκευασίας που παραδίδεται στην εγκατάσταση του τελικού αποδέκτη, πλέον 

νομίμου ΦΠΑ.  

Οι πληρωμές θα πραγματοποιούνται σε 60 ημέρες, την  25ημέρα κάθε μήνα, μετά από την 

έκδοση του νόμιμου παραστατικού από το ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ και μετά από την πιστοποίηση των 

ποσοτήτων όπως ορίζεται στο άρθρο V της παρούσας. 

 

ΙV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ συλλέγει ή/και παραλαμβάνει ποσότητες ξύλινης συσκευασίας στην 

εγκατάστασή του, οι οποίες προέρχονται από δικές του εμπορικές συνεργασίες,  προβαίνει 

στην περαιτέρω επεξεργασία τους, με σκοπό τη μεταφορά τους στην εγκατάσταση του 

τελικού αποδέκτη. 
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Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ έχει την υποχρέωση να προσκομίζει επικυρωμένα αντίγραφα των 

παραστατικών/αποδεικτικών (δελτία αποστολής-ζυγολόγια) των εξερχόμενων ποσοτήτων 

ξύλινης συσκευασίας που παρέδωσε  στην εγκατάσταση του τελικού αποδέκτη εντός πέντε 

(5) ημερών μετά τη λήξη κάθε ημερολογιακού μήνα. Επίσης τα εν λόγω στοιχεία θα 

αποστέλλονται στην ΕΕΑΑ και σε  συγκεντρωτική λίστα (σε ηλεκτρονική μορφή και ως 

γνήσιο αντίγραφο). Επίσης, ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ έχει την υποχρέωση ανά τρίμηνο να προσκομίζει 

μια έγγραφη συγκεντρωτική ποσοτική βεβαίωση παραλαβής και αξιοποίησης των υλικών 

ξύλινης συσκευασίας που αφορούν στο εν λόγω τρίμηνο από τον τελικό αποδέκτη.  

Στην περίπτωση που οι παραληφθείσες ποσότητες που βεβαιώνει ο αποδέκτης είναι 

λιγότερες από την υποβολή του συνεργάτη τότε για την πιστοποίηση λαμβάνονται υπόψη 

ποσότητες που βεβαιώνει ο αποδέκτης.  

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ έχει την υποχρέωση, με δικές του δαπάνες και φροντίδα, να είναι πάντοτε 

εφοδιασμένη η επιχείρησή του αλλά και το προσωπικό του με τις απαιτούμενες από την 

κείμενη νομοθεσία περιβαλλοντικές και λοιπές διοικητικές άδειες λειτουργίας της 

εγκατάστασης και της επιχείρησής του. 

 

Στην παρούσα σύμβαση επισυνάπτονται τα ακόλουθα : 

• Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης αξιοποίησης του τελικού 

αποδέκτη.  

• Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας του τελικού αποδέκτη με τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ για την 

παραλαβή-αξιοποίηση των συμφωνηθέντων ποσοτήτων σε μηνιαία βάση 

 
V. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ 

 

Αντικείμενο της πιστοποίησης είναι οι ποσότητες ξύλινης συσκευασίας που αξιοποιούνται  

προς παραγωγή αξιοποιήσιμων προϊόντων εδαφοβελτιωτικών με  αερόβια χώνευση  

(κομποστοποίηση). 

 

Έλεγχοι-Καταγραφές 

Η ΕΕΑΑ έχει το δικαίωμα να διενεργεί κατά την κρίση της, μέσω στελεχών της ή τρίτων 

προσώπων- ελεγκτών, ποιοτική  και ποσοτική καταγραφή της εξερχόμενης ξύλινης 

συσκευασίας από την εγκατάσταση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ή και της εισερχόμενης ξύλινης 

συσκευασίας στην εγκατάσταση του τελικού αποδέκτη. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ έχει την υποχρέωση 

να εξασφαλίζει στους συνεργάτες της ΕΕΑΑ την πρόσβαση στην εγκατάσταση του τελικού 



 4  
 

αποδέκτη προς διευκόλυνση του ελέγχου. H καταγραφή των ποσοτήτων μπορεί να 

πραγματοποιείται σε ένα ή και περισσότερα από τα παρακάτω στάδια: 

 

§ Θρυμματισμός των ποσοτήτων στην εγκατάσταση όπου αυτός πραγματοποιείται 

προς επιβεβαίωση του ποσοστού συσκευασίας των υλικών που υποβάλλονται προς 

πιστοποίησηΦόρτωση των ποσοτήτων από την εγκατάσταση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

§ Εκφόρτωση των ποσοτήτων στην εγκατάσταση του τελικού αποδέκτη 

 

Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ είναι υποχρεωμένος, να ειδοποιεί με e-mail την ΕΕΑΑ ή συνεργάτες αυτής 

που η τελευταία θα του  γνωστοποιήσει,  τουλάχιστον μία ημέρα πριν την πραγματοποίηση 

της εκάστοτε φόρτωσης υλικών που προτίθεται να υποβάλει, άλλως η ΕΕΑΑ διατηρεί το 

δικαίωμα να εξαιρέσει τις συγκεκριμένες φορτώσεις από την πιστοποίηση. Στην περίπτωση 

που οι φορτώσεις πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση κατά δήλωση του ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ, 

τότε ο έλεγχος θα πραγματοποιείται απροειδοποίητα και ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ δεν υποχρεούται 

να ειδοποιεί εκ των προτέρων για κάθε φόρτωση ξεχωριστά. 

 

Το πρόγραμμα επεξεργασίας-θρυμματισμού της παλέτας καθώς και η εγκατάσταση που 

διεξάγεται ο θρυμματισμός θα κοινοποιείται εκ των προτέρων στην ΕΕΑΑ ώστε να 

διευκολύνεται ο έλεγχος. Ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ θα εξασφαλίσει ότι θα επιτρέπεται στην ΕΕΑΑ 

ή/και στους συνεργάτες αυτής να διενεργούν τον έλεγχο στις εγκαταστάσεις όπου 

διενεργείται ο θρυμματισμός. Κατ’ελάχιστον μία φορά ανά τρίμηνο θα πραγματοποιείται 

απροειδοποίητα δειγματοληψεία κατά βάρος στα αποθηκευμένα υλικά προς θρυμματισμό 

και το ποσοστό συσκευασίας που θα προκύπτει από τις εν λόγω δειγματοληψείες θα 

εφαρμόζεται στο σύνολο των υποβληθέντων ποσοτήτων. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 

του ελεγκτή θα αποτελούν πλήρη απόδειξη και θα είναι οριστικά για τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ.  

 

Οι προς πιστοποίηση ποσότητες ξύλινης συσκευασίας προκύπτουν ως εξής: Μηνιαίες 

αποδεκτές υποβληθείσες ποσότητες με την εφαρμογή του ποσοστού καθαρότητας, όπως 

αυτό προκύπτει από τον έλεγχο. 

 

Όριο πιστοποίησης 

Σε κάθε περίπτωση και υπό την επιφύλαξη των ανωτέρω αναφερομένων, η υποχρέωση της 

ΕΕΑΑ για καταβολή αμοιβής προς τον  ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ εξαντλείται στην αμοιβή που αντιστοιχεί 

σε πιστοποίηση ΧΧΧΧ τόνων ξύλινης συσκευασίας για το σύνολο του πρώτου έτους της 
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παρούσας σύμβασης και υπό την επιφύλαξη των κατωτέρω αναφερομένων. Η καταβολή 

αμοιβής εκ μέρους της ΕΕΑΑ προς τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ πέραν των προαναφερθέντων ορίων 

εναπόκειται στην αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της ΕΕΑΑ και ο ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ρητά 

δηλώνει ότι αποδέχεται πλήρως τους άνω ποσοτικούς περιορισμούς και αναγνωρίζει ότι, 

πέραν των ανωτέρω ορίων, ουδεμία αξίωση ή απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά της ΕΕΑΑ για 

καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής, οποιουδήποτε είδους ή αποζημίωσης, σε χρήμα ή κατ’ 

άλλο τρόπο, καθώς και ότι η αξίωση για καταβολή αμοιβής μέχρι των προαναφερόμενων 

ορίων για τη διάρκεια του πρώτου έτους της παρούσας σύμβασης  αποσβένεται με τη λήξη 

της παρούσας. 

 

Σε περίπτωση που οι πιστοποιημένες ποσότητες ανά τακτές περιόδους αποκλίνουν 

σημαντικά από την αναλογία της εκάστοτε περιόδου προς το σύνολο του έτους, η ΕΕΑΑ 

διατηρεί το δικαίωμα  ύστερα από απλή έγγραφη  ειδοποίηση προς τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ να 

αναπροσαρμόσει/μειώσει το εν λόγω ανώτατο όριο για το σύνολο του τρέχοντος έτους. Πιο 

συγκεκριμένα: 

 

I. Στην περίπτωση που ύστερα από την εκκαθάριση των πρώτων τεσσάρων (4) μηνών 

έτους της παρούσας σύμβασης δεν έχει καλυφθεί από το ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ το 25% του ανώτατου 

ορίου τόνων ξύλινης συσκευασίας που αναφέρεται παραπάνω για το σύνολο του έτους, η 

ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα  ύστερα από απλή έγγραφη  ειδοποίηση προς τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

να αναπροσαρμόσει/μειώσει το εν λόγω ανώτατο όριο για το σύνολο του έτους. Η 

αναπροσαρμογή του ορίου θα γίνεται βάσει του ακόλουθου τύπου: 

Πιστοποιημένη ποσότητα τετράμηνου /33% του ετήσιου ορίου*ετήσιο όριο 

 

II. Στην περίπτωση που ύστερα από την εκκαθάριση των πρώτων οκτώ (8) μηνών του 

έτους της παρούσας σύμβασης δεν έχει καλυφθεί από το ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ το 55% του ανώτατου 

ορίου τόνων ξύλινης συσκευασίας που αναφέρεται παραπάνω για το σύνολο του έτους, η 

ΕΕΑΑ επίσης διατηρεί δικαίωμα  ύστερα από απλή έγγραφη  ειδοποίηση προς τον 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ να αναπροσαρμόσει/μειώσει το εν λόγω ανώτατο όριο για το σύνολο του 

έτους. Η αναπροσαρμογή του ορίου θα γίνεται βάσει του ακόλουθου τύπου: 

Πιστοποιημένη ποσότητα οκταμήνου/66% του ετήσιου ορίου*ετήσιο όριο 
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VI. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1. Η παρούσα σύμβαση  λύεται οποτεδήποτε με συμφωνία των μερών ή μετά από 

καταγγελία μετά από προειδοποίηση  30 ημερών. 

2.  Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως, αυτοδικαίως και αζημίως για την ΕΕΑΑ, αν 

η ΕΕΑΑ απολέσει οριστικά και για οποιοδήποτε λόγο την έγκριση του Συστήματος ή 

εάν το ΥΠΕΠΑΝ ή άλλη τυχόν αρμόδια αρχή κατά τη διάρκεια της παρούσας 

καθορίσουν ή υποδείξουν διαφορετική κατανομή των διαθέσιμων χρηματοδοτικών 

πόρων από το Σύστημα που διαχειρίζεται η ΕΕΑΑ μεταξύ των εγκεκριμένων φορέων 

ή/και των  ενδιαφερομένων επιχειρήσεων με τις οποίες συμβάλλονται οι εν λόγω 

φορείς για την αξιοποίηση της ξύλινης συσκευασίας  ή εάν οι αρμόδιες υπηρεσίες 

του ΥΠΕΠΑΝ δεν πιστοποιούν- προσμετρούν στα αποτελέσματα του Συστήματος τις 

ποσότητες η αξιοποίηση των οποίων υπόκειται σε αμοιβή εκ μέρους της ΕΕΑΑ στο 

πλαίσιο της παρούσας σύμβασης ή εάν για οποιουσδήποτε λόγους το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΕΑΑ τροποποιηθεί, αναθεωρηθεί ή καταργηθεί έτσι 

ώστε να μην είναι εφικτή η χρηματοδότηση της δραστηριότητας που συμφωνείται 

με την παρούσα. 

 

3. Η παρούσα Σύμβαση τροποποιείται  αποκλειστικά και μόνον με έγγραφη συμφωνία 

των συμβαλλομένων μερών. 

 
4. Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους, άρχεται από  01/01/2023 και 

λήγει την 31/12/2023. Με έγγραφη συμφωνία των μερών είναι δυνατή η ανανέωση 

ή παράταση της σύμβασης. 

 
5. Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η από τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ εκχώρηση 

οποιουδήποτε δικαιώματος εκ της παρούσας Σύμβασης σε τρίτους, εάν δεν 

υπάρχει προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΕΕΑΑ. 

 

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη αυτής, 

κάθε συμβαλλόμενο μέρος έχει την υποχρέωση να τηρεί απολύτως εμπιστευτικές 

και να μην γνωστοποιεί σε τρίτους για οποιονδήποτε λόγο και αιτία, πλην σχετικής 

υποχρέωσής τους η οποία είναι δυνατόν να θεσπίζεται βάσει δικαστικής 

αποφάσεως ή αποφάσεως διοικητικής αρχής ή νόμου, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες περιέχονται σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης ή 
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απορρέουν από αυτήν και αφορούν το αντικείμενο αυτής ή/και γενικότερα τις 

δραστηριότητες, την εσωτερική δομή και οργάνωση των αντισυμβαλλομένων του, 

τις μεθόδους, πρακτικές και λοιπά στοιχεία της επαγγελματικής δράσης αυτών, 

χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση τους. 

 

7. Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων που τυχόν θα προκύψει σε σχέση με 

την εφαρμογή ή την ερμηνεία της παρούσας υπάγεται στην αποκλειστική 

αρμοδιότητα των καθ’ ύλην αρμόδιων δικαστηρίων της Αθήνας.  

 

VII. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

 
1. Η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, δηλώνει ρητά ότι θα επεξεργάζεται τα 

δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των (εκάστοτε) νόμιμων εκπροσώπων του 

ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ή των προσώπων που δηλώνονται από τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ ως σημείο 

επικοινωνίας και επαφής για λογαριασμό της (εφεξής από κοινού τα «Υποκείμενα»), 

σύμφωνα με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μόνο κατά τρόπο συμβατό με τους αρχικούς 

σκοπούς συλλογής τους, λαμβάνοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, στο 

πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης.  

2. Τα δεδομένα αυτά θα διατηρηθούν από την Εταιρεία για όσο διάστημα παραμένουν 

σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω. Η 

Εταιρεία ενδέχεται να διατηρεί τα δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών 

συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες 

περιπτώσεις και δη α) εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωση της Εταιρείας από σχετική 

διάταξη νόμου, β) για την χρήση ενώπιον φορολογικών αρχών καθώς και κάθε άλλης 

ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής, γ) εφόσον 

απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, δ) μέχρι την 

παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των 

έννομων συμφερόντων της Εταιρείας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε 

άλλης δημόσιας αρχής, καθώς και ε) εφόσον υφίσταται διοικητική ή δικαστική 

διαφορά, που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τα δεδομένα των Υποκειμένων, μέχρι την 

έκδοση αμετάκλητης δικαστικής απόφασης. 

3. Τα Υποκείμενα έχουν το δικαίωμα στην πρόσβαση, διόρθωση και διαγραφή των 

δεδομένων τους, καθώς και στον περιορισμό και στην εναντίωση στην επεξεργασία των 

δεδομένων τους από την Εταιρεία. Τα εν λόγω δικαιώματα μπορούν να ασκήσουν 
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επικοινωνώντας στο τηλέφωνο 210-8010962, ή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου privacy@herrco.gr. Τέλος, τα Υποκείμενα έχουν δικαίωμα υποβολής 

καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, δ/νση Λεωφ. 

Κηφισίας αρ. 1-3, 11523 Αθήνα, τηλ: 2106475628, email: (http://www.dpa.gr/). 

 

 
 

Η παρούσα Σύμβαση συντάχθηκε σε δύο (2)  πρωτότυπα για να λάβει κάθε μέρος από ένα 

(1) και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

  Για την ΕΕΑΑ          Για τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

 

 

Γενικός Διευθυντής 

Ιωάννης Ραζής 

 
 


