
1  

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
 

Στην Αθήνα σήμερα, την…………..……, μεταξύ: 
 

Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο « ΕΕΑΑ ΑΕ », που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, οδός Χειμάρρας 5, 

15125, με ΑΦΜ 999841409, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Αρ. ΓΕΜΗ- 4588201000, νομίμως 

εκπροσωπούμενης από τον κ. Ιωάννη Ραζή, Γενικό Διευθυντή (εφεξής «ΕΕΑΑ») 

 

και της εταιρείας με την επωνυμία «................................................................» που εδρεύει 

στο................................................, του δήμου ....................................., ΑΦΜ ..............................., 

ΔΟΥ .................................................., νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή της 

παρούσας από τον/την κ. ...................................................., (εφεξής «ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ» και από 

κοινού τα «ΜΕΡΗ») 

 

καταρτίζεται η παρούσα σύμβαση συνεργασίας έχοντας υπόψη: 
 

A. Τις διατάξεις του Ν.2939/01 
 

Β. Την υπ’ αριθμόν Η.Π. 50910/2727/2006 ΚΥΑ 

Γ. Τους κάτωθι όρους. 

 
 

1. Προοίμιο: 
 

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

ΠΕΚΑ έχει λάβει έγκριση του Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών 

ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ που έχει οργανώσει και λειτουργεί στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 

(εφεξής το «Σύστημα»), όπως αυτή (η έγκριση) ανανεώθηκε δυνάμει της με αριθμό και 

ημερομηνία 118019/18-3-2009 απόφασης της Υπουργού ΠΕΚΑ. Σύμφωνα με την ως άνω 

απόφαση και τις διατάξεις  του  Ν.  2939/2001,  η ΕΕΑΑ  έχει  αναλάβει  την υλοποίηση  του 

επιχειρησιακού σχεδίου που έχει υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ στα πλαίσια της επίτευξης των εθνικών 

στόχων σύμφωνα με το Ν. 2939/01 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες 94/62 και 04/12. 

 
1.2. Τα ΜΕΡΗ επιθυμούν να συνεργαστούν, για την προώθηση της ανακύκλωσης των αποβλήτων 

συσκευασίας, τα οποία προκύπτουν από σημαντικές ιδιωτικές και λοιπές πηγές (εστιατόρια, 

ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης κλπ.), εφεξής «συνεργαζόμενος παραγωγός αποβλήτων». 

 

2. Αντικείμενο της σύμβασης 

 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, είναι η συλλογή αποβλήτων συσκευασίας από γυαλί, 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ενδεικτικά Ν 2939/01 κλπ.)  από σημαντικούς 
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παραγωγούς (εστιατόρια, ξενοδοχεία, κέντρα διασκέδασης κλπ.) και η μεταφορά και παράδοση 

σε εγκεκριμένους αποδέκτες (σύμφωνα με το Παράρτημα VI). Για το σκοπό αυτό, θα 

δημιουργηθεί χωριστό ρεύμα συλλογής για τα απόβλητα συσκευασίας από γυαλί, όπως 

αναλυτικά ορίζεται στο Παράρτημα II. Τα μέσα αποθήκευσης (κάδοι, καμπάνες, 

απορριμματοκιβώτια, κλπ.) θα τοποθετoύνται από το Συνεργάτη σε χώρο παραγωγού ή σε 

κοινόχρηστους χώρους, χωριστά από το δημοτικό δίκτυο αποκομιδής. Στις περιπτώσεις όπου δεν 

είναι εφικτή η τοποθέτηση του εξοπλισμού σε ιδιωτικό χώρο, ο Συνεργάτης θα ενημερώνει την 

ΕΕΑΑ, η οποία θα δίνει στο Συνεργάτη γραπτώς την τελική έγκριση για την τοποθέτηση του 

εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους. 

 
 

Υποχρέωση του Συνεργάτη, αποτελεί η συλλογή  των υλικών με όλες τις μεθόδους συλλογής 

όπως αυτές προτείνονται από την ΕΕΑΑ στο Παράρτημα VIII. 

 
 

Ως περιοχή έργου ορίζονται τα σημεία που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας και 

αποτελούν αντικείμενο συμφωνίας μεταξύ της ΕΕΑΑ και του Συνεργάτη. 

 
 

Σε περίπτωση που είναι δυνατή έκτακτη συλλογή ποσοτήτων από περιοχή που δεν ορίζεται στο 
 

Παράρτημα Ι, ενημερώνεται γραπτώς η ΕΕΑΑ για να δώσει την έγγραφη έγκρισή της. 
 

 

Ο Συνεργάτης δηλώνει ότι είναι και θα παραμείνει καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, 

εφοδιασμένος με τις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία, διοικητικές άδειες (άδεια 

προσωρινής αποθήκευσης, ασφαλιστήριο περιβαλλοντικής ευθύνης κλπ.) για την εκτέλεση από 

αυτόν και το προσωπικό του, των αναφερομένων στην παρούσα σύμβαση εργασιών. 

 
 

3. Όροι συνεργασίας 
 

3.1. Δικαιώματα και Υποχρεώσεις της ΕΕΑΑ 
 

3.1.1. Η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει κατά την κρίση της να παραχωρήσει στο Συνεργάτη ή στον 

συνεργαζόμενο παραγωγό, μέσα προσωρινής αποθήκευσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: 

Τσάντες ανακύκλωσης πολλαπλών χρήσεων για προσωρινή αποθήκευση και μεταφορά των 

υλικών 

 

   Κάδους διαφόρων μεγεθών, ενδεικτικά από 60tl έως και 360lt (τροχοφόροι) 
 
   Κωδωνόσχημους κάδους (καμπάνες) έως 2,5 m3

 

 

και λοιπός εξοπλισμός κατά την κρίση της ΕΕΑΑ, εφεξής «ο εξοπλισμός», σε ποσότητες και είδος 

που θα καθορίζεται από την ΕΕΑΑ, ανάλογα με τις απαιτήσεις του προγράμματος και τις 

ποσότητες του συλλεγόμενου υλικού. Σημειώνεται ότι ο εξοπλισμός που παραχωρεί η ΕΕΑΑ στο 
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Συνεργάτη ή στο συνεργαζόμενο παραγωγό, είναι και παραμένει, ιδιοκτησία της ΕΕΑΑ. Τα Μέρη 

συμφωνούν ότι θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την προώθηση των δράσεων, 

νοουμένου ότι βασική επιδίωξη είναι η συλλογή καθαρού ρεύματος αποβλήτων (γυαλιού) από 

τους παραγωγούς. 

Η επίτευξη υψηλού βαθμού καθαρότητας των συλλεγόμενων υλικών (Παράρτημα ΙΙ) είναι 

πρωταρχικός στόχος και αποτελεί τη βασική συνιστώσα επιτυχίας του προγράμματος, αλλά και 

σημαντικό παράγοντα ο οποίος εκτιμήθηκε από τον Συνεργάτη για την κατάρτιση της παρούσας 

σύμβασης. 

 
 

3.1.2. Για τις υπηρεσίες της παρούσας σύμβασης, η ΕΕΑΑ θα καταβάλει αμοιβή στο Συνεργάτη 

ως ορίζεται στο Παράρτημα III. 

 
 

3.1.3. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της διαδικασίας συλλογής και μεταφοράς, 

αναλυτικά ως ορίζεται στο Παράρτημα IV. 
 

 
 

3.2. Υποχρεώσεις του Συνεργάτη 
 

3.2.1.  Ο τομέας ευθύνης συλλογής του Συνεργάτη, περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι. 

Ο κατάλογος των νέων σημείων συλλογής θα παραδίδεται στην ΕΕΑΑ προς έγκριση. Ο 

Συνεργάτης αναλαμβάνει να προτείνει στην ΕΕΑΑ και νέα σημεία συλλογής κατά τη διάρκεια του 

έργου. Σημεία συλλογής που δεν εγκρίνονται από την ΕΕΑΑ, δε θα συμμετέχουν στο έργο. Η 

ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την λίστα των σημείων του Παραρτήματος I κατά την 

κρίση της με την προϋπόθεση ότι οι τυχόν τροποποιήσεις δε θα δημιουργούν συνθήκες που 

δυσχεραίνουν την εκτέλεση του έργου. 

 
 

3.2.2. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει να τοποθετήσει τα μέσα προσωρινής αποθήκευσης που θα 

του παραχωρήσει η ΕΕΑΑ, σε ιδιωτικούς ή κοινόχρηστους χώρους, που θα έχουν συμφωνηθεί 

με τον ιδιώτη παραγωγό και το Δήμο, ξεχωριστά από το κοινόχρηστο δίκτυο κάδων. 

Οποιοσδήποτε άλλος εξοπλισμός πέραν των συμφωνηθέντων (τσάντες, καμπάνες, κάδοι 60- 

360lt), όπως απορριμματοκιβώτια τύπου Skip (ανοιχτού ή κλειστού τύπου), είναι στις 

υποχρεώσεις του Συνεργάτη. 

Ο Συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να αποστείλει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία 

τοποθέτησης του εξοπλισμού, τα νόμιμα παραστατικά παράδοσής του. 

Ο Συνεργάτης έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της τοποθέτησης των μέσων που 

εξυπηρετούν το συγκεκριμένο έργο σε ασφαλή θέση και σε κατάλληλους χώρους, υπέχων κάθε 

σχετική ευθύνη για την αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημίας τυχόν προκληθεί σε τρίτους. Στην 

περίπτωση τοποθέτησης του εξοπλισμού σε κοινόχρηστους χώρους κατόπιν έγγραφης έγκρισης 
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της ΕΕΑΑ, την ευθύνη που προκύπτει από τη χωροθέτηση του εξοπλισμού φέρει ο αρμόδιος ΟΤΑ, 

ενώ την ευθύνη που προκύπτει από τις εργασίες τοποθέτησης ή αποκομιδής φέρει ο 

Συνεργάτης. Μετά τη διαδικασία της αποκομιδής, ο εξοπλισμός θα πρέπει να μένει στην ίδια 

θέση (που έχει υποδείξει ο αρμόδιος ΟΤΑ). Σε περίπτωση που ο Συνεργάτης διαπιστώσει 

μετακίνηση του εξοπλισμού από το αρχικό σημείο τοποθέτησης, υποχρεούται να τον επαναφέρει 

στην αρχική συμφωνημένη θέση του. 

 

3.2.3 Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των κωδώνων σε κοινόχρηστο χώρο με 

ελάχιστη συχνότητα αποκομιδής μια φορά τις 15 ημέρες ανά κώδωνα. Επίσης η αποκομιδή ανά 

κώδωνα πρέπει να πραγματοποιείται πριν η πληρότητα φτάσει το 90%. Ο κώδωνας 

επανατοποθετείται στο ίδιο σημείο που βρίσκονταν πριν την αποκομιδή. 

 

3.2.4 Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει να εξασφαλίσει τη σύμφωνη γνώμη του ιδιώτη παραγωγού για 

την τοποθέτηση του εξοπλισμού στο χώρο του, καθώς και να συμφωνήσει με αυτόν τους όρους 

της συλλογής των υλικών.  

 

3.2.5. Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει να προβεί στη συλλογή των υλικών σε χρόνο που θα 

προκαθορίζεται σε συμφωνία με τον ιδιώτη παραγωγό, με κατάλληλο όχημα συλλογής 

ιδιοκτησίας του, οι ενδεικτικές τεχνικές προδιαγραφές του οποίου αναλύονται στο Παράρτημα 

VIΙI. Ο Συνεργάτης υποχρεούται στην καταγραφή όλων των δρομολογίων με σύστημα GPS που 

θα τοποθετηθεί από τον ίδιο. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί ελέγχους στο 

σύστημα GPS του εργολάβου, προς επιβεβαίωση των υποβαλλόμενων αναφορών. Στους 

κώδωνες στους οποίους είναι τοποθετημένες ετικέτες με κωδικοποίηση (RFID), ο Συνεργάτης 

αναλαμβάνει τη σάρωση με τη χρήση έξυπνου κινητού που διαθέτει NFC, κατά την διάρκεια των 

δρομολογίων ελέγχων ή αδειάσματος. 

 

3.2.6. Ο Συνεργάτης δεν δύναται να μεταβιβάσει τον εξοπλισμό που του παραχωρεί με την 

παρούσα η ΕΕΑΑ, οφείλει δε να τον διατηρεί σε καλή κατάσταση και να επιμελείται τη 

συντήρησή του. Για τους κώδωνες που χρήζουν καθαρισμού (graffiti, τοποθετημένα 

αυτοκόλλητα / αφίσες, αλλοίωση επιφάνειας από εξωτερικούς παράγοντες, κτλ.) ο Συνεργάτης 

ενημερώνει την ΕΕΑΑ και κατόπιν συνεννόησης, τους αντικαθιστά και τους μεταφέρει στην 

εγκατάσταση του για καθαρισμό. 

 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ζημιά που καθιστά τον εξοπλισμό μη λειτουργικό, ο Συνεργάτης 

ενημερώνει την ΕΕΑΑ και κατόπιν γραπτής έγκρισής της τον αποσύρει και τον αντικαθιστά 

άμεσα. Η ΕΕΑΑ αναλαμβάνει την ανάθεση επισκευής του και σε περίπτωση που η ζημία-βλάβη 
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οφείλεται σε αμέλεια ή υπαιτιότητα του Συνεργάτη, ο τελευταίος θα βαρύνεται με τη σχετική 

δαπάνη επισκευής. 

 

3.2.7. Η ΕΕΑΑ διατηρεί το δικαίωμα κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης,  να διενεργεί 

απογραφή του εξοπλισμού. 

Στο τέλος κάθε έτους και ειδικότερα 10 ημέρες πριν από την λήξη της Σύμβασης ,  διενεργείται 

από την ΕΕΑΑ φυσική απογραφή εξοπλισμού που βρίσκεται στην εγκατάσταση του Συνεργάτη, 

λαμβάνοντας υπόψη τα πρωτόκολλα παράδοσης των ιδιωτών παραγωγών και τον επιστραφέντα 

εξοπλισμό προς επισκευή ή καταστροφή (που δεν οφείλεται στο Συνεργάτη). Σε περίπτωση που 

η απογραφή είναι ελλειμματική σε σύγκριση με τον παραδοθέντα από την ΕΕΑΑ προς τον 

Συνεργάτη εξοπλισμό, ο Συνεργάτης θα επιβαρύνεται με την αξία του ελλείποντος εξοπλισμού, 

σε τιμές που έχει αγοράσει η ΕΕΑΑ βάση του πιο πρόσφατου χρονικά τιμολογίου. Ο απογραφείς 

εξοπλισμός που βρίσκεται στην εγκατάσταση του Συνεργάτη θα μεταφέρεται από τον Συνεργάτη 

κατά τη λήξη της Σύμβασης σε χώρο που θα υποδείξει η ΕΕΑΑ εντός του νομού. 

3.2.8 Ο Συνεργάτης αναλαμβάνει να εξοπλίσει το προσωπικό που εκτελεί τα δρομολόγια 

συλλογής γυαλιού, με την κατάλληλη ένδυση.  

Διευκρινίζεται ότι το προσωπικό που θα απασχολείται από το Συνεργάτη για την εκτέλεση της 

παρούσας σύμβασης, δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με την ΕΕΑΑ, ενώ ο Συνεργάτης είναι  

υποχρεωμένος  να  απασχολεί το κατάλληλο προσωπικό με  την  ανάλογη εκπαίδευση, πείρα 

και εάν απαιτείται, τις σχετικές άδειες για την εκτέλεση των εργασιών που προβλέπονται από 

την παρούσα, ενώ είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος (ο Συνεργάτης) για την καταβολή του μισθού 

και των ασφαλιστικών εισφορών του προσωπικού του. 

 
 

3.3. Αποδέκτης Γυαλιού 
 

Τελικός αποδέκτης των γυάλινων συσκευασιών, είναι οι νομίμως λειτουργούντες ανακυκλωτές 
 

/ επεξεργαστές, εντός χώρας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ενδεικτικός πίνακας 

αποδεκτών γυαλιού επισυνάπτεται στο Παράρτημα VI. Σε περίπτωση πώλησης σε ανακυκλωτή 

του εξωτερικού , θα υποβάλλονται τα παραστατικά εξαγωγών όπως αυτά αναφέρονται στο 

Παράρτημα ΙΙΙ. 

 
 

4. Διάρκεια 
 

Η παρούσα σύμβαση έχει διάρκεια ενός (1) έτους, από την 1/1/2023 έως την 31/12/2023. 

Δύναται να παραταθεί κατά μέγιστο για ένα ακόμη έτος, με σχετική έγγραφη συμφωνία των 

μερών. 
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5. Εκχώρηση της Σύμβασης 
 

Απαγορεύεται απολύτως και είναι άκυρη η από το Συνεργάτη εκχώρηση οποιουδήποτε 

δικαιώματος εκ της παρούσας Σύμβασης σε τρίτους, εάν δεν υπάρχει προηγούμενη έγγραφη 

συναίνεση της ΕΕΑΑ. 

 

 
6. Υπεργολαβία του έργου σε τρίτο 

 
Απαγορεύεται η παραχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων της παρούσας σύμβασης 

σε άλλο εργολάβο, εκτός εάν υπάρχει έγγραφη συναίνεση της ΕΕΑΑ. 

 

 
7. Λύση της σύμβασης 

 

7.1. Η παρούσα σύμβαση λύεται μετά την πάροδο της συμφωνηθείσας υπό 4  ανωτέρω διάρκειας 

αυτής. Η κατά τη λήξη της ορισμένης διάρκειάς της, λύση της σύμβασης, δεν παρέχει δικαίωμα ή 

αξίωση ανανέωσης ή παράτασης της διάρκειάς της ή αποκατάστασης κάθε τυχόν εξόδου ή 

απώλειας που υποστεί οποιοδήποτε από τα Μέρη λόγω λήξης της συνεργασίας. Η σύμβαση 

δύναται επίσης να λυθεί από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος και πριν από την πάροδο 

της ως άνω συμφωνηθείσας διάρκειάς της , εάν ένα συμβαλλόμενο μέρος παραβιάσει 

οποιονδήποτε όρο της παρούσας σύμβασης, οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί όλοι ως ουσιώδεις, η 

δε παραβίαση αν δεν θεραπευθεί εντός 15 ημερών, από την ημερομηνία που το μη παραβιάζον 

μέρος προειδοποίησε εγγράφως το παραβιάζον μέρος σχετικά με την παραβίαση, υποχρεουμένου 

περαιτέρω του υπαιτίου μέρους να αποκαταστήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που τυχόν θα 

υποστεί το αναίτιο μέρος από την εξ υπαιτιότητάς του πρόωρη λύση της σύμβασης. 

 
 

7.2. Ειδικά συμφωνείται ότι η ΕΕΑΑ, δύναται κατά πάντα χρόνο να διακόψει το Έργο, με μόνη την 

έγγραφη προειδοποίηση 15 ημερών προς τον Συνεργάτη, να λύσει μονομερώς και αζημίως για 

αυτήν την παρούσα σύμβαση, και να εκκαθαρίσει τον λογαριασμό με βάση τα δεδουλευμένα.  

 

8. Γενικοί Όροι 
 

8.1. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των συμβαλλομένων 

μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας μέχρι την υπογραφή της παρούσας 

γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των μερών. 

 

8.2. Όλοι οι όροι της παρούσας συμφωνούνται ως αναγκαίοι και ουσιώδεις και επιδέχονται 

τροποποίηση μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των συμβαλλομένων μερών.  Εάν κάποιος 

από τους παρόντες όρους κριθεί άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος δεν θα επηρεάζεται το κύρος 

των υπολοίπων που παραμένουν σε πλήρη ισχύ, ως εάν ο άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος όρος 

να μην είχε περιληφθεί στην παρούσα εξ' αρχής. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα αναλάβουν από 
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κοινού να εξεύρουν εναλλακτικό όρο με την ίδια νομική και εμπορική ισχύ με εκείνον που 

θεωρήθηκε άκυρος, ακυρώσιμος ή ανίσχυρος. Ανταπόδειξη κατά των όρων της παρούσας 

επιτρέπεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

 

8.3. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται  αποκλειστικά και μόνον με έγγραφη συμφωνία των 

συμβαλλομένων μερών. 

 

8.4. Τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια, ώστε κάθε διαφορά, 

αμφισβήτηση ή διαφωνία που τυχόν προκύψει είτε ως προς την ερμηνεία, είτε ως προς την 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης και τις αξιώσεις που γεννώνται από αυτή, να επιλύεται με 

διαπραγματεύσεις, σε πνεύμα καλής συνεργασίας, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, από 

την ημερομηνία της έγγραφης διατύπωσης της διαφωνίας. Σε περίπτωση μη επίλυσης διαφοράς 

με αυτόν το τρόπο, συμφωνείται ρητώς ότι η παρούσα σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο 

ενώ η διαφορά θα επιλύεται από τα αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών. 

 

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

από τα συμβαλλόμενα μέρη δεν συνεπάγεται παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά ή από την 

ενάσκησή τους. 

 

8.6. Όλες οι γνωστοποιήσεις των συμβαλλομένων μεταξύ τους, έγγραφες οχλήσεις, αιτήσεις, 

ειδοποιήσεις και πάσης φύσεως γνωστοποιήσεις, έγκυρα απευθύνονται και θα επιδίδονται στις 

διευθύνσεις, που στην αρχή του παρόντος τα συμβαλλόμενα μέρη δήλωσαν, εφόσον κανένα 

συμβαλλόμενο μέρος δεν κοινοποιήσει με έγγραφο βεβαίας χρονολογίας, προς το άλλο 

συμβαλλόμενο μέρος, νέα διεύθυνση. Μέχρι της γνωστοποιήσεως της νέας διεύθυνσης, όλες οι 

γνωστοποιήσεις έγκυρα γίνονται στην αρχή του παρόντος αναφερόμενες διευθύνσεις. 

 

8.7. Ρητά συμφωνείται ότι τόσο η παρούσα σύμβαση όσο και  η διαδικασία πιστοποίησης του 

Παραρτήματος ΙΙΙ, πρέπει να τύχουν της αποδοχής των αρμοδίων αρχών του ΥΠΕΚΑ. Τυχόν 

υπόδειξη ή απόφαση σχετικά με αυτές, θα εφαρμόζεται υποχρεωτικά. 

 

 
 

Η παρούσα σύμβαση καταρτίσθηκε σε δύο (2) όμοια πρωτότυπα, ένα (1) για κάθε συμβαλλόμενο μέρος και 

υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 
 
 

 
Για την ΕΕΑΑ                                                                        Για τον Συνεργάτη 

 

 
 

Γιάννης Ραζής 
 

Γενικός Διευθυντής
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Παράρτημα Ι 
 

 
 

Περιοχή Έργου Συνεργάτη 
 

Περιφερειακή  Ενότητα : ............................................ 
 

 
 

 
 

Σημείωση: 
 
Τα σημεία τοποθέτησης εξοπλισμού θα εγκρίνονται εγγράφως από την ΕΕΑΑ.   Ως λίστα 

σημείων κάθε Συνεργάτη, ορίζεται το σύνολο των σημείων που θα εξυπηρετούνται κάθε μήνα 

σύμφωνα με τις εκθέσεις από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ελέγχων.
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Παράρτημα  ΙI 

Ανακτώμενα Υλικά 

 

 
 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι τα απόβλητα συσκευασίας από γυαλί κατά την έννοια 

του ισχύοντος νομικού πλαισίου (π.χ. Οδηγίες ΕΕ 94/62, και 04/12, Ν. 2939/01). 

 

Πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία καθαρού & αμιγούς  (χωριστού) ρεύματος γυάλινων 

συσκευασιών. 

 

Όσον αφορά τους Συνεργάτες που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά με τη συλλογή ρεύματος 

γυαλιού, το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό συσκευασίας που παραδίδεται στον αποδέκτη είναι 

95%. 
 

Όσον αφορά τους Συνεργάτες που είναι παράλληλα και συλλέκτες και αποδέκτες γυαλιού δεν 

υπάρχει ελάχιστα αποδεκτό ποσοστό συσκευασίας.
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Παράρτημα ΙΙΙ 

Αμοιβή Συνεργάτη 

Διαδικασία πιστοποίησης ανακτώμενων ποσοτήτων 
 
 

 
Έναντι των υποχρεώσεων του Συνεργάτη που περιγράφονται στην παρούσα σύμβαση, η ΕΕΑΑ 

καταβάλλει αμοιβή υπολογιζόμενη για τις γυάλινες συσκευασίες, ανά τόνο πωλούμενου γυαλιού, 

όπως ορίζεται κατωτέρω: 

 

      Για τη συλλογή και μεταφορά γυαλιού με εξοπλισμό από  κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους,  

η αμοιβή είναι..................€ ανά τόνο πωλούμενου γυαλιού, πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η 

εν λόγω αμοιβή, περιλαμβάνει όλα τα κόστη του έργου (συλλογή και μεταφορά στον τελικό 

αποδέκτη σύμφωνα με το Παράρτημα VI). 

 

 Για την τοποθέτηση εξοπλισμού κωδώνων σε κοινόχρηστο ή ιδιωτικό χώρο εντός ή εκτός νομού 

ορίζεται αμοιβή (για μεταφορά και τοποθέτηση) 24,00€/τεμάχιο πλέον του αναλογούντος 

ΦΠΑ. 

 

 

Η αμοιβή καταβάλλεται σε 60 ημέρες μετά από την πιστοποίηση, όπως αυτή περιγράφεται στο 

παρόν κατωτέρω, και μετά από την έκδοση του νόμιμου παραστατικού από το Συνεργάτη. 

Πληρωμές πραγματοποιούνται την 25η κάθε μήνα. 

 
 

Τα ανακτώμενα υλικά πρέπει να ανταποκρίνονται πλήρως σε όλα τα σχετικώς με αυτά 

προβλεπόμενα στην παρούσα σύμβαση, περιλαμβανομένων και των παραρτημάτων της 

(περιγραφή, προδιαγραφές, υποβαλλόμενα αποδεικτικά/παραστατικά κλπ.). 

 
 

Ως την 5η ημέρα κάθε ημερολογιακού μήνα, ο Συνεργάτης πρέπει να παραδίδει στην ΕΕΑΑ υπό 

τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων τα δελτία αποστολής και τα ζυγολόγια που αφορούν τα υλικά 

που πουλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα, προς τους νόμιμους/πιστοποιημένους αποδέκτες 

όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI. Τα αρχεία αυτά πρέπει: 

 

 Να  φέρουν  σφραγίδα  και  υπογραφή  του  Συνεργάτη,  ως  ένδειξη  ακριβούς αντιγράφου. 

 

 Να είναι πλήρως συμπληρωμένα (επωνυμία, τίτλος, ΑΦΜ, διεύθυνση, ποσότητες, περιγραφή, 

υπογραφές εκδότη και παραλήπτη, κλπ.). 

 

 Τα ζυγολόγια & τα αντίστοιχα δελτία αποστολής να αναφέρουν τον αριθμό κυκλοφορίας των 

οχημάτων και στα δελτία αποστολής (επικυρωμένα) να αναγράφεται στο σκοπό διακίνησης 

«Δωρεάν Διάθεση»  & στην περιγραφή του δελτίου αποστολής: «Απόβλητα συσκευασίας από 

γυαλί, κατ’ εντολή της ΕΕΑΑ».
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    Να συνοδεύονται από την επιστολή του Παραρτήματος V και το ημερολόγιο κίνησης. 
 

     
 Τα ανακτώμενα υλικά πρέπει να παραδίδονται (πωλούνται) είτε σε εγχώριους ανακυκλωτές 

/ επεξεργαστές που λειτουργούν νομίμως, είτε σε ανακυκλωτές στο εξωτερικό υπό τους όρους 

και προϋποθέσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου όπως αναφέρονται στο Παράρτημα VI. 

Για διάθεση σε ανακυκλωτές εκτός της χώρας απαιτούνται όσα παραστατικά εξαγωγής 

προβλέπονται από τους εκάστοτε κανονισμούς και το ΥΠΕΚΑ . Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

αναφέρονται φορτωτικά έγγραφα, βεβαιώσεις τελικών αποδεκτών (ανακυκλωτών) για τις 

συγκεκριμένες ποσότητες. 

 

Υπογραμμίζεται ότι ο Συνεργάτης οφείλει να υποβάλει ως την 5η ημέρα κάθε ημερολογιακού 

μήνα και τα τυχόν πιστωτικά τιμολόγια ή άλλα στοιχεία που αφορούν κάθε είδους 

επιστροφές που σχετίζονται με τα υποβαλλόμενα αποδεικτικά/παραστατικά για ποσότητες 

που έχουν υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ώστε οι ανακτώμενες ποσότητες 

να εκκαθαρίζονται. 

 

Ρητά συμφωνείται ότι τα υποβαλλόμενα παραστατικά, δεν θα περιλαμβάνονται σε 

πιστοποιήσεις άλλων συμβάσεων που η ΕΕΑΑ τυχόν διατηρεί με το Συνεργάτη. 

 

Ο Συνεργάτης οφείλει επίσης να αποστέλλει στην ΕΕΑΑ ως την 5η ημέρα κάθε ημερολογιακού 

μήνα τα ακόλουθα στοιχεία, υπό τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων: 

 

• Ημερολόγιο κίνησης των εισερχομένων και εξερχομένων ποσοτήτων από το πρόγραμμα. 
 

• Λίστα  τοποθετημένων σημείων κωδώνων 
 

 

Όσον αφορά την εφαρμογή των ελέγχων στην πιστοποίηση, ισχύουν τα κάτωθι: 
 

Έλεγχος        στα  δρομολόγια  συλλογής: 
 

Η παρακάτω μεθοδολογία πιστοποίησης, αφορά την συλλογή σε αστικά κέντρα με μεγαλύτερη 

πύκνωση όπως η Αττική. 

 

Γίνεται χρήση της ποσότητας και του χρονικού διαστήματος καταγραφών των ελέγχων. 

Ακολουθεί ο υπολογιστικός τύπος: 

 

Ανώτατη θεωρητική ανάκτηση = Ποσότητα καταγραφής * (ημέρες καταγραφής/ημέρες μήνα) + 
 

10%, 
 

όπου ποσότητα καταγραφής = οι συνολικές καταγεγραμμένες ποσότητες τις ημέρες ελέγχου 
 

1ο στάδιο : Σύγκριση υποβαλλόμενης ανακτηθείσας με θεωρητική ανάκτηση 
 

Εάν  υποβαλλόμενη  ανάκτηση  <  θεωρητική  ανάκτηση,  τότε  ανάκτηση  =  υποβαλλόμενη 

ανάκτηση 
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Εάν   υποβαλλόμενη   ανάκτηση   >   θεωρητική ανάκτηση, τότε ανάκτηση   =   θεωρητική 

ανάκτηση 

 

2ο στάδιο : Σύγκριση της ως άνω υπολογιζόμενης ανάκτησης με τις πωλούμενες ποσότητες 
 

Εάν ανάκτηση + αποθήκη < πωλήσεις, τότε πιστοποιούμενη ποσότητα = ανάκτηση + αποθήκη 

Εάν ανάκτηση + αποθήκη >πωλήσεις, τότε πιστοποιούμενη ποσότητα = πωληθείσα και η 

διαφορά πιστώνεται στην αποθήκη για τον επόμενο μήνα. 

Στην περίπτωση που ο Συνεργάτης, είναι ορισμένος από την ΕΕΑΑ ως αποδέκτης γυάλινης 

συσκευασίας προς περαιτέρω επεξεργασία, για την πιστοποίηση, λαμβάνεται υπόψη μόνο το 

1ο στάδιο της διαδικασίας και συγκεκριμένα, η ανάκτηση ισούται με την πιστοποιημένη 

ποσότητα.
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Έλεγχος     στην  είσοδο  του  αποδέκτη 
 

Η παρακάτω μεθοδολογία πιστοποίησης, αφορά τη συλλογή στις αστικές περιοχές με 

μικρότερη πύκνωση. 

 

Ο Συνεργάτης είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει την ΕΕΑΑ, ή όποιον αυτή υποδείξει γραπτώς 

(email ή φαξ), τουλάχιστον 24 ώρες πριν (εργάσιμες ημέρες), για την πώληση του φορτίου που 

περιέχει γυάλινη συσκευασία, καθώς επίσης και για τον αποδέκτη που θα καταλήξει το φορτίο. 

Η πιστοποίηση θα στηρίζεται στις ποσότητες εκείνων των φορτίων, για τα οποία ο Συνεργάτης 

έχει ενημερώσει την ΕΕΑΑ εγκαίρως, για τον τόπο και χρόνο παράδοσης. 

 

Διευκρινίζεται, ότι ο Συνεργάτης σε κάθε περίπτωση, έχει την υποχρέωση ενημέρωσης της ΕΕΑΑ 

24 ώρες πριν (εργάσιμες ημέρες) για την πώληση του φορτίου και τον αποδέκτη αυτού, 

ανεξάρτητα από τη διαδικασία πιστοποίησης που θα επιλέξει η ΕΕΑΑ κατά τα ανωτέρω, δηλαδή 

είτε επιλεγεί από την ΕΕΑΑ η πρώτη διαδικασία πιστοποίησης, είτε η δεύτερη (έλεγχος στην 

είσοδο του αποδέκτη).
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Παράρτημα ΙV 
 

Έλεγχοι, δειγματοληψίες, αναλύσεις 
 

 
 

Η ΕΕΑΑ έχει το δικαίωμα μέσω στελεχών της ή ελεγκτών τρίτων, να διενεργεί  αιφνιδιαστικά ή 

κατόπιν συνεννόησης, κατά την κρίση της, δειγματοληψίες, ελέγχους και αναλύσεις, με σκοπό 

τη διερεύνηση της άρτιας εκτέλεσης των υπηρεσιών ανάκτησης & διαλογής (μόνο σε περίπτωση 

skip, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2.2.), καθώς και τον έλεγχο και τον προσδιορισμό των 

ανακτώμενων ποσοτήτων. Η διενέργεια ελέγχων από την ΕΕΑΑ δεν απαλλάσσει τον Συνεργάτη 

από οποιαδήποτε ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις αυτού ή/και των υπαλλήλων / 

προστηθέντων του. 

Ενδεικτικά, η ΕΕΑΑ έχει το δικαίωμα να οργανώνει δειγματοληψίες και αναλύσεις και ο 

Συνεργάτης την υποχρέωση να αποδέχεται και να εκτελεί τις σχετικές εντολές της ΕΕΑΑ, στα εξής 

σημεία της παραγωγικής διαδικασίας: 

• καταγραφή και ζύγιση στο σημείο συλλογής, με σκοπό τον προσδιορισμό των ποσοτήτων που 

συλλέγονται, 

• στο εισερχόμενο υλικό στην εγκατάσταση του Συνεργάτη και στη διαδικασία διαλογής 

(εφόσον απαιτείται), με σκοπό τον προσδιορισμό της μέσης σύνθεσης του εισερχόμενου 

ρεύματος, 

• στο τελικό (ανακτώμενο) προϊόν γυαλιού, με σκοπό τον προσδιορισμό της καθαρότητάς του, 
 

• καταγραφή  ποσότητας  γυάλινων  συσκευασιών  στην  εγκατάσταση  του  Συνεργάτη,  

που αποθηκεύεται το υλικό ή/και σε εγκατάσταση τρίτου, ανεξαρτήτως αν το υλικό αυτό 

προέρχεται από το πρόγραμμα συλλογής της παρούσας σύμβασης. 

 
 

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται κατά την κρίση της ΕΕΑΑ, ακόμη και σε 

όλα τα δρομολόγια συλλογής, ή/και στην είσοδο του αποδέκτη και τα αποτελέσματα τους θα 

χρησιμοποιούνται για τη μηνιαία πιστοποίηση.
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Παράρτημα V 

 
Βεβαίωση Ποσοτήτων Αποβλήτων Συσκευασίας 

 

που συλλέχθηκαν και πουλήθηκαν το μήνα ………………… 
 
 

Σε εφαρμογή της   Σύμβασης Συνεργασίας που υπογράφηκε την ……………….… μεταξύ της 

εταιρείας …………………………. και της ΕΕΑΑ, βεβαιώνω τα ακόλουθα στοιχεία που αφορούν στα 

απόβλητα συσκευασίας γυαλιού που συλλέχθηκαν από ιδιώτες παραγωγούς και πουλήθηκαν 

τον ανωτέρω μήνα στους κατωτέρω αποδέκτες με σκοπό να ανακυκλωθούν. 

Επισυνάπτονται   τα   σχετικά   παραστατικά/αποδεικτικά   ανακύκλωσης   σύμφωνα   με   τις 

προβλέψεις της σύμβασης. 

 
 
 
 
 

Ανακτηθέντα 

Απόβλητα 
Συσκευασίας 

Παραστατικά 

 Περιγραφή Ημερομηνία 
Αρ. Δελτίου 
αποστολής 

Αποδέκτης 
 Πωληθείσα 

Ποσότητα (τόνοι) 

Απόβλητα 
συσκευασίας 

από γυαλί 

    

    

    

    

    

    

ΣΥΝΟΛΟ  

 
 
 

Παρακαλώ όπως προβείτε σε δικές σας ενέργειες για την καταβολή της εργολαβικής αμοιβής όπως 

προβλέπει η Σύμβαση. 

Ημερομηνία 
 

 
 

Για τον ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ 

(σφραγίδα – υπογραφή)
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Παράρτημα VΙ 
 

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΑΛΙΟΥ 
 

 
 

Ενδεικτικά αναφέρονται: 
 

• BA  
 

• Βαλαβάνης Ηλίας (Λάρισα) 
 

• ΑΣΑ Α.Ε. (Μονάδα γυαλιού Ασπρόπυργου) 
 

• ΑΣΑ Α.Ε. ( Μονάδα γυαλιού Νεοχωρούδας) 
 

• Εξαγωγή προς ανακυκλωτές σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο 
 

 
 

Ο  παρών  κατάλογος  δύναται  να  συμπληρωθεί  από  την  ΕΕΑΑ  με  οποιονδήποτε  νομίμως  λειτουργούντα 

ανακυκλωτή, κατόπιν ενημέρωσης των αρμοδίων αρχών του ΥΠΕΚΑ.
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Παράρτημα VΙΙ 
 

Τεχνικές    προδιαγραφές  οχημάτων  συλλογής 
 

 
 

Όχημα  ειδικού        τύπου  για   συλλογή  γυάλινων  συσκευασιών 
 

1. Μηχανισμός   ανύψωσης  κωδωνόσχημων  κάδων 
 

Εργοστασιακός: με συγκεκριμένο τύπο ειδικά σχεδιασμένο για τους συγκεκριμένους 

κάδους επιτυγχάνουμε τα εξής: 
 

o Γρήγορο & επαγγελματικό άδειασμα των κάδων (λιγότερο από 5 λεπτά). 
 

o Χρήση από ένα άτομο. 
 

o Σταθερότητα κατά την ανύψωση & άδειασμα. 
 

o Δυνατότητα ζύγισης του κάδου & του περιεχομένου του. 
 

o Εξασφάλιση έναντι κινδύνων ασφάλειας. 
 

Μη  εργοστασιακός: με τοποθέτηση extra συρματόσκοινου στον υπάρχοντα γερανό του 

εκάστοτε εργολάβου. Ειδική μέριμνα για εξασφάλιση έναντι κινδύνου ασφάλειας γενικά ή ειδικά 

σε ότι αφορά την αντοχή και την προσαρμογή του συρματόσχοινου. 
 

Άδειασμα    φορτίου 
 

Αυτοδύναμη υδραυλική ανατροπή, υπό γωνία κατάλληλη, με δυνατότητα για εκκένωση και 
αδειάσματος σε μεγάλα απορριμματοφόρα οχήματα ή containers ανοιχτού τύπου (Δορυφορικό 

όχημα). 
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Παράρτημα VIII 
 

Περιγραφή     δραστηριοτήτων  ειδικών   δράσεων  συλλογής  γυαλιού 
 
 
 
 

1.   Τοποθέτηση Καμπάνας σε Κοινόχρηστο Χώρο 
 

 

 Προσωπικό της ΕΕΑΑ ή/και του Συνεργάτη μετά από έρευνα, εντοπίζει σημεία που είναι πιθανόν 

να παρέχουν μεγάλη ποσότητα συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών γυάλινης συσκευασίας. 

  Εφόσον ο παραγωγός εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής  στο πρόγραμμα, συμφωνείται εάν 

υπάρχει ανάγκη παράδοσης μικρότερων κάδων για εσωτερική διευκόλυνση, καθώς επίσης και 

το πρόγραμμα των δρομολογίων παραλαβής των ανακυκλώσιμων υλικών γυαλιού, ανάλογα με 

τις εκτιμώμενες ποσότητες. 

 To ιδανικό όχημα περισυλλογής των υλικών είναι ανοιχτού τύπου, με γερανό-παπαγαλάκι & με 

ελαστικό στεγανοποίησης στην πόρτα. 

       Πραγματοποίηση ελέγχου περιεκτικότητας συλλεγόμενου ρεύματος. 
 

 

2.   Τοποθέτηση Καμπάνας ή άλλου κατάλληλου εξοπλισμού σε Ιδιωτικό Χώρο 
 

 

 Προσωπικό της ΕΕΑΑ ή/και του Συνεργάτη   έρχεται σε επαφή με τους υπεύθυνος σε   Bar, 

Εστιατόρια, Ξενοδοχεία, Catering, κλπ. και συζητά τη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα 

ανακύκλωσης συσκευασιών. 
 

 

 Στη συνέχεια ερευνάται η δυνατότητα τοποθέτησης του εξοπλισμού στον ιδιωτικό χώρο του 

παραγωγού. Προσωπικό της ΕΕΑΑ αναλύει τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρεχόμενου 

εξοπλισμού (π.χ. διαστάσεις κάδων, τρόπος συλλογής, κατάλληλος χώρος τοποθέτησης). 
 

 

    Δύναται να χρησιμοποιηθούν 2 τύποι εξοπλισμού σε ιδιωτικό χώρο: 

• Είτε συλλεγόμενου με το γνωστό σύστημα του γερανού,   οπότε η συχνότητα της 

συλλογής εξαρτάται από τις ποσότητες γυαλιού. 

• Είτε εξοπλισμός τύπου skip container (ανοιχτό ή κλειστό), του οποίου η συλλογή 

περιορίζεται σε περίπου 1-2 δρομολόγια το μήνα. 

Εφόσον ο παραγωγός εκδηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής   στο πρόγραμμα, συμφωνείται το 

πρόγραμμα των δρομολογίων παραλαβής των ανακυκλώσιμων υλικών γυαλιού, ανάλογα με τον 

εξοπλισμό. Γενικά τα σημεία τοποθέτησης του εξοπλισμού, υποδεικνύονται από την ΕΕΑΑ ή 

εγκρίνονται από αυτήν, κατόπιν υπόδειξης του Συνεργάτη.



 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 
 
 
 
 

Ε.Ε.Α.Α. ΑΕ 
Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης Α.Ε. 
Χειμάρρας 5, Μαρούσι 151 25 
Τηλ.: 210 801 0962-3, Fax: 210 801 
2272 
e-mail: info@herrco.gr 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ  ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ  ΓΥΑΛΙΝΩΝ  ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:………………………………………….…………………………..................................................... 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:…………………………..………………………………………………………………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ:……………………………….……………………………………………………………………………. 

 

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:………………………………………..…ΦΑΞ:…………………………………………………………………. 

EMAIL: ……………………………………………..………………………………………………………………………………… 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:……………………………………………………………………………………………… 

ΤΗΛ. ΥΠΕΥΘ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:…………………………………………………………………………………………….. 
ΕΙΔΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ: 

 
ΚΑΔΟΙ πλαστικοί 60lt……………τμχ, 80lt….....……τμχ. 120lt……………τμχ, 360lt……………τμχ 

ΚΑΜΠΑΝΑ μεταλλική/πλαστική……………………………………… τμχ…………………………………………… 

Άλλος εξοπλισμός ………………………………………………………………………………………………………………. 

ΧΩΡΟΣ (ΣΗΜΕΙΟ) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ:……………………………………………………………… 
 

 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ: 
 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:………………………………………………………TΗΛ +30-………………………………………………. 
 

 
 

Ο ΠΑΡΑΔΙΔΩΝ                                                                         Ο ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΑΑ                                                                          ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
 
 
 
 

(Όνομα – Υπογραφή)                                                                (Όνομα - Υπογραφή - Σφραγίδα) 
 
 
 

 

Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος 

για  οποιοδήποτε  λόγο,  η  Επιχείρηση  θα 
διευκολύνει την επιστροφή του εξοπλισμού                                                                                             20 

στην ΕΕΑΑ.

mailto:info@herrco.gr


 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 
 

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 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/). 
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