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Πρακτικό της με αριθμό 14ης/09.10.2020,  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 9η του 
μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του έτους 2020.    
 
Στην Καισαριανή σήμερα, 09/10/2020 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:00μ.μ 
,το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης  ύστερα από την με 
αριθμό πρωτ. 9524(σχ.9679/7-10-20)//02.10.2020 πρόσκληση του 
Προέδρου του, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), 
όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του 
ν.4635/2019 . 
 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και 
ονομαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    
  1. Βούρλου Μαρία   
  2. Φασκιώτης Γεώργιος   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εμμανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδημος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατημερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθημανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  



20. Παρασκευά Δέσποινα  
21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση της σύναψης και υπογραφής συμφωνητικού συνεργασίας  
του Δήμου Καισαριανής με εταιρεία ανακύκλωσης Ενδυμάτων και 
Υποδημάτων 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθμ. πρωτ.: 
5098/12-06-2020  ομόφωνη απόφαση 9 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής η 
οποία έχει ως εξής:    
 
 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕIΡIΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 

ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

1) Σήμερα, την 13/ 10/ 2020, στο Δήμος Καισαριανής, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: Αφ΄ 
ενός η Ομόρρυθμη Εταιρεία με την επωνυμία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ - Ομόρρυθμη 
Εταιρεία Εμπορίας και Ανακύκλωσης» και διακριτικό τίτλο «RECYCOM», η οποία εδρεύει 
στο Κορωπί Αττικής, οδός Αγίου Γεωργίου 131, ΤΚ 19400 και εκπροσωπείται νόμιμα από το 
διαχειριστή της Βαγγέλη Αράπη, με ΑΦΜ 800388968, ΔΟΥ Παλλήνης, ως προκύπτει από το 
από 24/02/2012 καταστατικό της, το από 23/05/2019 και με αριθμό πρωτ. 812161.1171444 
γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ και το από 23/05/2019 και με αριθμό πρωτ. 
822527.1187312 πιστοποιητικό εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ (παραρτήματα 1-3), η οποία θα 
αποκαλείται στο εξής χάριν συντομίας «η Εταιρεία» και 

2) Αφ’ ετέρου ο Δήμος Καισαριανής με ΑΦΜ 09911602, ο οποίος εκπροσωπείται νόμιμα για 
την κατάρτιση της παρούσης από τον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και 
Αθλητισμού κ. Τσιροζίδη Ιωάννη σύμφωνα με την 2466/19 Απόφαση Δημάρχου, δυνάμει 
της από 125/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και θα αποκαλείται στο εξής χάριν 
συντομίας «ο Δήμος», 

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα: 

 

 

 



1. ΠΡΟΟIΜIΟ: 

Οι συμβαλλόμενοι καταρτίζουν το παρόν Συμφωνητικό, που έχει ως 
αντικείμενο τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης του Δήμος 
Καισαριανής, έχοντας υπόψη: 

α)Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος, 
Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». Ιδίως δε των διατάξεων του 
άρθρου 29 παράγραφοι 2 και 3 του Ν 4042/2012 «Ποινική προστασία του 
περιβάλλοντος, Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίσιο παραγωγής και 
διαχείρισης αποβλήτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (στο εξής ο 
«Νόμος»), σύμφωνα με το οποίο στη νομοθεσία και την πολιτική για την πρόληψη 
και τη διαχείριση των αποβλήτων, ισχύει κατά προτεραιότητα η ακόλουθη 
ιεράρχηση, όσον αφορά στα απόβλητα: α) πρόληψη, β) προετοιμασία για 
επαναχρησιμοποίηση, γ) ανακύκλωση, δ) άλλου είδους ανάκτηση, όπως ανάκτηση 
ενέργειας και ε) διάθεση. Κατά την εφαρμογή της ιεραρχίας αυτής πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα, τα οποία προωθούν εναλλακτικές δυνατότητες που παράγουν 
το καλύτερο, από περιβαλλοντικής απόψεως αποτέλεσμα.  

 Την υπ’ αρ. 9/29-05-2020 Απόφαση Ποιότητας. 

Ειδικότερα στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την πρόληψη δημιουργίας δημοτικών 
αποβλήτων, ο Δήμος Καισαριανής και η εταιρεία RECYCOM καταρτίζουν το παρόν 
Συμφωνητικό για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης του 
Δήμος Καισαριανής, με τους ακόλουθους ειδικότερους όρους και συμφωνίες: 

 

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Αντικείμενο του παρόντος Συμφωνητικού είναι ο καθορισμός των ειδικότερων όρων 
και προϋποθέσεων συνεργασίας των παραπάνω συμβαλλομένων για την οργάνωση 
και τη λειτουργία του προγράμματος πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων ειδών 
ένδυσης και υπόδησης του Δήμος Καισαριανής (εφεξής «το Έργο», το οποίο 
περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου). 

 

3. ΟΡΙΣΜΟΙ: 

Συμφωνητικό:  

Ως «Συμφωνητικό», εννοείται στο εξής το παρόν συμφωνητικό, με το Παράρτημά 
του, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις του. 

Ως «Εταιρεία», εννοείται στο εξής η πρώτη συμβαλλόμενη. 

Ως «Δήμος» εννοείται στο εξής ο υπογράφων την παρούσα Οργανισμός Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του. 



Ως «Τόπος» εννοείται στο εξής η τοποθεσία, όπου εγκαθίστανται οι κάδοι 
εναπόθεσης ανακυκλούμενων και επαναχρησιμοποιούμενων ειδών ένδυσης και 
υπόδησης. 

Ως «Έργο» εννοείται στο εξής η υπηρεσία προμήθειας και εγκατάσταση από την 
Εταιρεία ειδικών Κάδων ανακυκλούμενων και επαναχρησιμοποιούμενων ειδών 
ένδυσης και υπόδησης και το περιοδικό άδειασμα και αποκομιδή των 
εναποτεθέντων ειδών, προς το σκοπό είτε επανάχρησης είτε ανακύκλωσής τους. 

 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 

4.1. Η εταιρεία RECYCOM αποτελεί εταιρεία δραστηριοποιούμενη στο χώρο συγκέντρωσης και 
ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, τα οποία συλλέγει με δική της 
επιμέλεια και ευθύνη, όπως αυτά συγκεντρώνονται εντός καλαίσθητων κάδων της, διαστάσεων 
περίπου 1X1 μ., οι οποίοι φέρουν τα στοιχεία της και πληροφορίες σχετικά με τη δραστηριότητά της 
και το έργο της στην ανακύκλωση. Οι κάδοι ανακύκλωσης τοποθετούνται σε δημόσια σημεία, καθώς 
επίσης και σε ιδιωτικής χρήσης χώρους, προσιτούς στο κοινό. Έπειτα από τη διαλογή των 
περισυλλεγμένων υλικών η Εταιρεία προβαίνει στην κατάλληλη διαλογή με σκοπό τη διάθεση 
μέρους τους σε επανάχρηση και μέρους του προς ανακύκλωση για δημιουργία πανιών καθαρισμού, 
στουπιών, μονωτικού και συναφούς υλικού και ανάλογες χρήσεις, ενώ μπορεί να προσφέρει μέρος 
αυτών, που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και σε κοινωνικές δράσεις στην Ελλάδα, στα 
πλαίσια του δικού της προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. 

4.2. Ο Δήμος Καισαριανής στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 
πρόληψης δημιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης, 
επιθυμεί να ενταχθεί στο δίκτυο ανακύκλωσης μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και 
υπόδησης της εταιρείας RECYCOM, διαθέτοντας κατάλληλα, κεντρικά σημεία, της 
επιλογής του, βάσει της Απόφασης Ποιότητας Ζωής  για την εκτέλεση εκ μέρους της 
Εταιρείας του συμφωνημένου ως άνω Έργου.  

4.3. Από τη δράση αυτή για το Δήμο προκύπτει: 

α) Σημαντική δημόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα 
είδη θα αποτρέπονται από το ρεύμα των αστικών αποβλήτων, τα οποία ο Δήμος 
Καισαριανής οδηγεί μέχρι σήμερα, σε υγειονομική ταφή, με σημαντικό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα και οικονομικό κόστος διαχείρισης.  

β) Άμεση οικονομική ωφέλεια από την εξοικονόμηση των αναλογούντων ποσών 
περιβαλλοντικής εισφοράς, τα οποία θα κατέβαλλε ετησίως σύμφωνα με το άρθρο 
43 του ν. 4042/2012, για τις δια της παρούσης ποσότητες ανακυκλούμενων, 
ανακτωμένων και επαναχρησιμοποιημένων πλέον ενδυμάτων και υποδημάτων, τα 
οποία υπό άλλες συνθήκες θα απορρίπτονταν στο ΧΥΤΑ.  

γ) Άμεσο όφελος για το Δήμο από την προσφορά εκ μέρους της Εταιρείας του 
συμφωνηθέντος ανταποδοτικού ποσού. 

δ) Έμμεσο κοινωνικό όφελος από την εκπαίδευση των πολιτών του δήμου σε 
δράσεις και πολιτικές περιβαλλοντικού σεβασμού, κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας 
και πράσινης οικονομία. 

 



5. ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΔΩΝ - ΤΟΠΟΣ: 

5.1. Συμφωνείται ότι θα τοποθετηθούν 20 συνολικά κάδοι εντός διοικητικών ορίων 
του δήμου, διασπαρμένοι με βάση κριτήρια πληθυσμιακά. Παράλληλα, σε κάποια 
από τα επιλεγμένα σημεία τοποθέτησης των κόκκινων κάδων μπορεί να είναι 
τοποθετημένοι 2 κάδοι μαζί, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο από τα συμβαλλόμενα 
μέρη. Σε κάθε περίπτωση θα γίνεται αναφορά των εν λόγω κάδων (Παράρτημα 6). 

5.2. Συμφωνείται ότι αν υπάρξει ανάγκη οποιασδήποτε αλλαγής στην τοποθεσία 
των κάδων, είτε από πλευράς Δήμου είτε από πλευράς της Εταιρείας, αυτή θα 
γίνεται με συνεννόηση των δύο Μερών, καταρτιζόμενου σχετικού 
συμπληρωματικού παραρτήματος της παρούσης σύμβασης. Ορίζεται ως αρμόδιος 
για την κατά τα ανωτέρω υπόδειξη αλλαγής του τόπου τοποθέτησης των κάδων, ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος Ιωάννης Τσιροζίδης,  οι οποίοι θα υποδεικνύουν εγγράφως 
τη νέα αυτή θέση. Αν η Εταιρεία συμφωνεί θα  το δηλώνει επίσης εγγράφως, τα δε 
ανωτέρω έγγραφα θα αποτελούν σχετικό Παράρτημα της παρούσης. Το αυτό θα 
ισχύει και αντιστρόφως, αν δηλαδή την αλλαγή ζητά η Εταιρεία και συμφωνεί ο 
Δήμος.  

Αν οποιοσδήποτε εκ των συμβαλλομένων διαφωνεί με την πρόταση αλλαγής του 
τόπου, τότε θα μπορεί να προσέρχεται στην αρμόδια Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του 
Δήμου, στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή της, με πρόσκληση και πρόταση του 
αρμόδιου Αντιδημάρχου, η οποία θα πρέπει να γνωμοδοτήσει σχετικά, αφού λάβει 
υπ’ όψη της τα επιχειρήματα και των δύο μερών, ενώ η τελική απόφαση θα 
λαμβάνεται επίσης κατά τα ανωτέρω από το Δημοτικό Συμβούλιο, καθ’ υπόδειξη 
του οποίου θα τροποποιείται και το σχετικό Παράρτημα της παρούσης για την 
τοποθεσία των Κάδων.   

6. ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ – ΦΥΛΑΞΗΣ – ΑΔΕΙΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΔΩΝ: 

6.1. Η Εταιρεία φέρει αποκλειστικά την ευθύνη και το κόστος προμήθειας και 
τοποθέτησης των απαιτούμενων κάδων και το συνολικό κόστος του Έργου, ήτοι για 
τη συλλογή (αναλώσιμα, συντήρηση, κόστος προσωπικού κ.λπ.), την αποκομιδή, την 
τελική διάθεση, την επεξεργασία και διαχείριση των υλικών. 

6.2. Ο Δήμος Καισαριανής θα έχει την ευθύνη υπόδειξης κατάλληλων θέσεων και 
τροποποίησης αυτών κατά τη διάρκεια της παρούσης, με βάση τα ανωτέρω 
κριτήρια, τήρησης των κανόνων ευταξίας και ασφάλειας, ως επίσης και την υψηλή 
εποπτεία της αποκομιδής των κάδων, δηλαδή θα υποβοηθά την εταιρεία RECYCOM 
στο έργο της, ενημερώνοντας την εταιρεία για την ανάγκη αποκομιδής, σε 
περιπτώσεις ανάγκης έκτακτης αποκομιδής, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. 
Παράλληλα, θα υποβοηθά την εταιρεία RECYCOM, όποτε χρειαστεί, με την 
αποκομιδή ρουχισμού και υποδημάτων, που βρίσκεται εκτός του κάδου 
ανακύκλωσης και γύρω από αυτόν, σε συνεννόηση πάντα με την εταιρεία. Η 
RECYCOM με επόμενο ή έκτακτο δρομολόγιο, θα είναι υπεύθυνη για την αποκομιδή 
του εν λόγω ρουχισμού. 

 

 



7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ: 

7.1. Το παρόν Συμφωνητικό συνάπτεται για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, 
αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής του, χρονικό διάστημα που κρίνεται 
εύλογο για την απόσβεση εκ μέρους της εταιρείας RECYCOM του κόστους του Έργου 
και της επένδυσής της σε υλικά . Μετά το πέρας της πενταετίας θα επέρχεται η λύση 
του παρόντος χωρίς να απαιτείται οποιαδήποτε ειδοποίηση (έγγραφη ή 
προφορική).  

Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να παρατείνουν τη συνεργασία τους με κοινή 
συμφωνία τους, με τροποποίηση του χρόνου ισχύος του παρόντος συμφωνητικού. 
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να ειδοποιούνται εγγράφως όλα τα συμβαλλόμενα 
μέρη για την πρόθεση συνέχισης της συνεργασίας, τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες 
πριν από τη λήξη της συνεργασίας. 

7.2. Η RECYCOM μπορεί να προχωρήσει σε καταγγελία και λύση του Συμφωνητικού 
για λόγους βιωσιμότητας του Έργου, πριν από το συμφωνημένο χρόνο των πέντε (5) 
ετών, αλλά σε καμία περίπτωση πριν την έλευση ενός (1) έτους, από την υπογραφή 
του παρόντος. Θα πρέπει όμως σχετικά να ειδοποιήσει εγγράφως το Δήμο, 
τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν από τη λήξη της συνεργασίας και να φροντίσει κατά 
την αποχώρησή της να παραδώσει τα κοινόχρηστα σημεία, όπως αρχικώς τα 
παρέλαβε. Η έγγραφη ειδοποίηση μπορεί να γίνει με οποιοδήποτε τρόπο, ως 
ενδεικτικά με έγγραφο που κατατίθεται και πρωτοκολλείται στο Δήμο, με e-mail στο 
υποδεικνυόμενο για τις ανάγκες της παρούσης  σχετικό e-mail του Δήμου 
dimos@kessariani.gr, με fαx στο 2107292621 και με εξώδικη δήλωση που θα 
επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή. 

Σε κάθε περίπτωση λύσης του παρόντος και το αργότερο εντός πέντε (5) μηνών από 
αυτήν, η RECYCOM υποχρεούται να παραλάβει όλους τους κάδους της από τα 
αναφερόμενα στην καταγγελία σημεία. Μέχρι την παραλαβή τους η RECYCOM έχει 
το δικαίωμα να συνεχίζει το έργο αποκομιδής και ανακύκλωσης, μέσω των κάδων, 
που απομένουν στα σημεία που έχουν από κοινού, κατά τα ανωτέρω καθοριστεί. 

Αν η RECYCOM δεν παραλάβει τους κάδους της εντός της ως άνω τασσόμενης 
προθεσμίας, τότε ο Δήμος μπορεί να αποθηκεύσει τους κάδους με έξοδα της 
RECYCOM. Μετά την πάροδο ενός (1) επιπλέον μήνα από την πάροδο της άνω 
προθεσμίας, και εφόσον η RECYCOM δεν έχει παραλάβει τους κάδους της, ο Δήμος 
δικαιούται να τους χρησιμοποιήσει κατά την απόλυτη κρίση του και χωρίς 
οποιαδήποτε αξίωση εκ μέρους της RECYCOM, ειδοποιώντας προς τούτο την 
τελευταία, οπότε και παύει κάθε άλλη υποχρέωση της RECYCOM για την 
αποθήκευση των κάδων. 

 

8. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟ ΠΟΣΟ: 

8.1. Η RECYCOM θα καταβάλει ετησίως στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, εις ανταπόδοση του 
προγράμματος ανακύκλωσης ενδυμάτων & υποδημάτων  και όλες τις λοιπές υπηρεσίες του, το ποσό 
των χιλίων (1,000€) ευρώ σε δωροεπιταγές ή για κάλυψη βασικών αναγκών του Δήμου. 



8.2. Η RECYCOMμπορεί κατά την ελεύθερη κρίση της να προσφέρει όποτε επιθυμεί, ρούχα που έχει 
ανάγκη το Κοινωνικό Παντοπωλείο ή η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής, κατόπιν 
συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία. 

8.3.Ο Δήμος θα πρέπει με κάθε παραλαβή τροφίμων ή δωροεπιταγών να αποστέλλει στη 
RECYCOMευχαριστήρια επιστολή για επικοινωνιακούς λόγους. 

 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

9.1. Ο Δήμος Καισαριανήςυποχρεούται να περιλαμβάνει το ανωτέρω Έργο στην 
ιστοσελίδα του, ως επίσης και να προβαίνει σε λοιπές κατάλληλες τακτικές δράσεις 
ενημέρωσης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των δημοτών, για το πρόγραμμα 
ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων, αλλά και για τα πολλαπλά οφέλη 
(οικονομικά, περιβαλλοντικά κ.λπ.), που προκύπτουν από την υπεύθυνη διαχείριση 
των αποβλήτων - απορριμμάτων. 

9.2. Η Εταιρεία RECYCOM οφείλει να ενημερώνει και να παραχωρεί στατιστικά 
στοιχεία προόδου του προγράμματος και στοιχεία συλλογής – αξιοποίησης των 
περισυλλεγμένων υλικών στο τέλος κάθε έτους. 

 

10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΑΡΕΚΤΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ: 

10.1. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η αθέτηση των συμβατικών 
υποχρεώσεων των Μερών θα έχει ως συνέπεια την λύση του παρόντος 
Συμφωνητικού, με έγγραφη καταγγελία του ενός μέρους επιδιδόμενη προς το άλλο, 
των μερών, επιφυλασσόμενων παντός νόμιμου δικαιώματός τους στην περίπτωση 
αυτή. 

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών διαπιστώσει παράβαση οιουδήποτε 
όρου του παρόντος συμφωνητικού από το έτερο μέρος, το θιγόμενο μέρος ειδοποιεί 
εγγράφως το παραβαίνον μέρος, τάσσοντας σε αυτό προθεσμία δεκαπέντε (15) 
ημερών για επανόρθωση της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του, άλλως το 
συμφωνητικό λύεται θα αυτομάτως με την παρέλευση απράκτου της ανωτέρω 
προθεσμίας και αζημίως για το μη παραβαίνον μέρος. 

10.2. Το παρόν Συμφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Αρμόδια για την 
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από αυτό είναι τα 
Δικαστήρια των Αθηνών. 

11. ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ: 

11.1. Το παρόν Συμφωνητικό με τα Παραρτήματά του, το οποίο αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού αυτού, αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας 
μεταξύ των μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, η οποία τυχόν 
καταρτίστηκε μέχρι την υπογραφή του παρόντος, γραπτής ή προφορικής ,μεταξύ 
των Μερών.  

11.2. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις, παράβαση δε έστω 
και ενός εξ αυτών παρέχει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσης. 



11.3. Η παρούσα σύμβαση επιδέχεται τροποποίηση μόνο με νεότερη έγγραφη 
συμφωνία των μερών. Ανταπόδειξη κατά των όρων του παρόντος επιτρέπεται μόνο 
εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

11.4. 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 
στο παρόν εξ αρχής. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στην περίπτωση διαπίστωσης μερικής 
ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας 
παραγράφου ή άρθρου ή την τροποποίησή του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή 
άρθρου, που θα θεραπεύει την ακυρότητα και ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το 
συνολικό περιεχόμενο του συμφωνητικού, με όσο το δυνατόν προσομοιάζουσα ως 
προς τα αποτελέσματα λειτουργία προς τον άκυρο όρο. 11.5. Όλες οι 
γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κ.λπ. μεταξύ των μερών θα γίνονται εγγράφως και θα 
αποστέλλονται στις διευθύνσεις, που προσδιορίζονται στην αρχή του παρόντος ή θα 
γνωστοποιούνται με ισοδύναμα μέσα ως ανωτέρω αναφέρεται, ήτοι ενδεικτικά 
παράδοση επιστολή και πρωτοκόλλησή της, αποστολή e-mail στα ακόλουθα 
προσδιοριζόμενα για τα μέρη, ήτοι για την εταιρεία στο 210 6625181 και για το 
Δήμο στο 2107292621 αποστολή faxστα ακόλουθα προσδιοριζόμενα για τα μέρη, 
ήτοι για την εταιρεία στο 210 6625181 και για το Δήμο στο 
2107292621Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται εγγράφως. 

11.6. Η μη άσκηση δικαιωμάτων από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή 
καταστάσεων αντίθετων προς το Συμφωνητικό, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη 
μέτρων, που προβλέπει το Συμφωνητικό, δεν μπορεί να θεωρηθούν ως παραίτηση 
των Συμβαλλομένων Μερών από τα αντίστοιχα δικαιώματα ή ως αναγνώριση στα 
Συμβαλλόμενα Μέρη δικαιωμάτων, τα οποία δεν έχουν αναγνωριστεί ρητά στο 
Συμφωνητικό. 

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη και προς απόδειξη 
αυτών συντάχθηκε και υπογράφηκε το παρόν σε τέσσερα (4) πρωτότυπα ως 
ακολούθως και έλαβε κάθε μέρος από δύο (2) : 

 

 

Για την Εταιρεία RECYCOM                           Δήμος Καισαριανής 

 
O ΑΝΤΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

& ΑΘΚΗΤΙΣΜΟΥ 
 
 
                                                                                              ΤΖΙΡΟΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 
 



Αφού  έλαβε υπόψη την απόφαση 9 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  , το 
σχέδιο συμφωνητικού συνεργασίας ,την σχετική νομοθεσία , μετά από 
διαλογική συζήτηση  

Μειοψηφούντος του δημοτικού συμβούλου κ. Μιλτσακάκη Μιχάλη ο οποίος 
ψηφίζει ΚΑΤΑ 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την σύναψη και υπογραφή του συμφωνητικού συνεργασίας, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας μεταξύ του Δήμου Καισαριανής 
και της εταιρείας με την επωνυμία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ – Ομόρρυθμη 
Εταιρεία Εμπορίας και Ανακύκλωσης» και διακριτικό τίτλο «RECYCOM». 

 

 
 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  , 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά Δέσποινα  22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων 25)Μιλτσακάκης Μιχάλης, 26) 
Χατζησάββας Μηνάς 27)Καγιαμπάκη Ειρήνη 
 

 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  09/10/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 


