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   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το Πρακτικό 33/12.12.2019 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης  519/2019

Θέμα 2ο Ε.Η.Δ.:  «Συνεργασία του Δήμου Κορινθίων με την εταιρεία  RECYCOM για το σύστημα ΄΄ανακύκλωσης
ενδυμάτων και υποδημάτων΄΄ και την εφαρμογή του στο Δήμο Κορινθίων με την τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών
κάδων (1.00 μέτρο Χ 1 μέτρο) κόκκινου χρώματος»  

Στην  Κόρινθο  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  σήμερα  την  12η του  μηνός Δεκεμβρίου του  έτους   2019, ημέρα  της
εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση  σύμφωνα με το Ν.
4555/2018 άρθρο 74, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 44058/06-12-2019 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
κ.  Αντωνίου Κυριαζή,  που επιδόθηκε  σύμφωνα με τις  διατάξεις  του  Ν.  4555/2018,  άρθρο  74 § 1 σε κάθε έναν των
Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ο οποίος  ήταν παρών. 
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33)
μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) μέλη, δηλαδή: 

           ΠΑΡΟΝΤΑ                          ΑΠΟΝΤΑ

1. Κυριαζής Αντώνιος -Πρόεδρος
2. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Παπαδημητρίου Σωτήριος
6. Καρσιώτης Παναγιώτης
7. Πνευματικός Αλέξανδρος
8. Κεφάλας Σταύρος 
9. Ταγαράς Βασίλειος, 
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα
11. Μπουρσέ Ηλίας
12. Σταυρέλης Νικόλαος
13. Στριμενοπούλου Γεωργία - Γραμματέας
14. Μουρούτσος Γεώργιος 
15. Κονδύλης Μαρίνος 
16. Μανωλάκης Δημήτριος
17. Δόντης Μιχαήλ
18. Λαμπρινός Παναγιώτης
19. Καλλίρης Πελοπίδας, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2ου ΗΔΘ
20. Παπαϊωάννου Ευάγγελος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2ου ΗΔΘ 

21. Πιέτρης Γεώργιος, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2ου ΗΔΘ, 
22. Πλατής Σπυρίδων, αποχώρησε πριν τη ψήφιση του 2ου ΗΔΘ
23. Πιέτρης Τιμολέων
24. Ασημακόπουλος Μάριος
25. Γκερζελής Ιωάννης

1.Ζαχαριάς Σπυρίδων
2.Πούρος Γεώργιος, προσήλθε στο μέσον του 1ου ΕΗΔΘ
3.Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
4.Μελέτης  Χρήστος,  προσήλθε  στο  μέσον  του  1ου ΕΗΔΘ  και

αποχώρησε στη διακοπή του 2ου ΗΔΘ
5.Ζώγκος Ανδρέας - Αντιπρόεδρος
6.Καρασάββας Ιωάννης
7.Κορδώσης Χρήστος
8.Τζέκου Παρασκευή
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, δέκα (10) Πρόεδροι Κοινοτήτων που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση.  

                        ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζούζας  Γεώργιος - Στεφανίου
2. Καραμπέτσος Ιωάννης - Αγγελοκάστρου
3. Κίννας Νικόλαος – Ξυλοκέριζας
4. Λίτσας Παναγιώτης – Κουταλά
5. Παπαϊωάννου Κων/νος– Αρχαίας Κορίνθου
6. Πούλος Ανδρέας -Λεχαίου
7. Ρωτίδης Γρηγόριος – Σοφικού
8. Σκούρτης Μενέλαος – Αγιονορίου
9. Στέφης Αναστάσιος – Αγίου Ιωάννη
10. Τζετζούμης Ιωάννης – Κόρφου

1. Αμπαδιωτάκη Μαργαρίτα-Κορίνθου
2. Ανδριανόπουλος Βασίλειος –Κάτω Άσσου
3. Βλάσσης Αλέξανδρος – Εξαμιλίων
4. Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων-΄Ασσου
5. Καραβοκύρης Αναστάσιος -Σολομού
6. Κελάμης Δημήτριος – Περιγιαλίου
7. Μαρινός Αναστάσιος -Αθικίων 
8. Μπακλώρης Παναγιώτης – Κλένιας
9. Μποζίκης Κων/νος – Γαλατακίου
10. Κανέλλος Ιωάννης – Χιλιομοδίου
11. Χατζής Στέργιος – Κατακαλίου
12. Παπαχαραλάμπους Κων/νος –Αγ. Βασιλείου

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η δημοτική υπάλληλος Δελή Ευτυχία για τη τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έδωσε το
λόγο στο Δήμαρχο , ο οποίος πρότεινε  τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον, του θέματος «Συνεργασία
του Δήμου Κορινθίων με την εταιρεία  RECYCOM για το σύστημα ΄΄ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων΄΄ και την
εφαρμογή  του  στο  Δήμο  Κορινθίων  με  την  τοποθέτηση  ειδικών  μεταλλικών  κάδων (1.00  μέτρο  Χ  1  μέτρο)  κόκκινου
χρώματος»  επειδή πλησιάζουν οι εορτές των Χριστουγέννων, να ξεκινήσει η διαδικασία υλοποίησής της. Το Δημοτικό
Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει την πρόταση του Δημάρχου εκτός ημερήσιας διάταξης , ως κατεπείγον και ν΄
αποφασίσει επ΄ αυτού. 
Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Σώμα ότι η εταιρεία  RECYCOM  είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία, η οποία εφαρμόζει στην
Ελλάδα με οργανωμένο και επαγγελματικό τρόπο ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των μεταχειρισμένων ειδών
ένδυσης και υπόδησης, με την τοποθέτηση ειδικών κόκκινων μεταλλικών κάδων , κάλυψης 1μΧ1μ.  Το σύστημα αυτό
εφαρμόζεται   ήδη  σε  35  Δήμους  και  7  οργανισμούς  /επιχειρήσεις  σε  όλη  την  Ελλάδα (Δήμοι  Αθηναίων,  Κηφισιάς,
Καλαμάτας, Λουτρακίου-Περαχώρας –Αγ. Θεοδώρων, Χαλκιδέων, Χανίων). Τα στάδια που περνούν τα απορριπτόμενα
υλικά (ρούχα, παπούτσια, λευκά είδη, ζώνες τσάντες, κ.α) είναι τα εξής:
1ο : Μετά από διαλογή η εταιρεία προσφέρει τα καλύτερα είδη σε απόρους, σε συνεννόηση με τους συνεργαζόμενους
Δήμους.
2ο: Τα μέτριας ποιότητας δύναται να διατεθούν σε περιοχές με φυσικές καταστροφές.
3ο: Τα κακής ποιότητας υλικά οδηγούνται προς ανακύκλωση.
Η εταιρεία διατίθεται  να μας τοποθετήσει  20 κάδους σε κεντρικά σημεία του Δήμου που θα της υποδείξουμε (όχι σε
χωριά).  Η  τοποθέτηση,  συντήρηση,  φθορές,  κλοπές,  πιθανή  αντικατάσταση,  καταστροφές  των  κάδων,  καθώς  και  η
συλλογή  –μεταφορά  υλικών βαραίνει  αποκλειστικά  την  εταιρεία.   Οι  κοινωνικές  υπηρεσίες  του  Δήμου  θα  έχουν  ως
ανταποδοτικά  οφέλη,  εκτός  από  μέρος  του  ρουχισμού,  και  100 ευρώ ανά  μήνα  για  αγορά  τροφίμων  κτλ  (κοινωνικό
παντοπωλείο)  με μηδενικό κόστος για το Δήμο.  
Τα οφέλη από το έργο αυτό είναι: 
Περιβαλλοντικά: Μείωση του όγκου των υλικών που οδηγούνται προς ταφή, εξοικονόμηση ενέργειας κτλ.
Κοινωνικά:  Διανομή ειδών σε απόρους και βρισκόμενους σε πληγείσες από ακραία φαινόμενα περιοχές κτλ.
Οικονομικά  για  τον  Δήμο:  Ανταποδοτικά  οφέλη,  μείωση  εργατοωρών  για  την  καθαριότητα  από  την  συλλογή  των
ανεξέλεγκτα απορριπτέων , μείωση καυσίμων για την συλλογή –μεταφορά των αυτών υλικών κτλ.
 Προτείνω να εγκρίνετε τη συνεργασία του Δήμου μας με την ανωτέρω εταιρεία και να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο για
την σχετική υπογραφή της σύμβασης. 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σχέδιο συμφωνητικού συνεργασίας του
Δήμου μας με την ανωτέρω εταιρεία και ζήτησε την έγκρισή του από το Σώμα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση που έχει τηρηθεί λεπτομερώς στα ηχογραφημένα πρακτικά και
λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα, από το Δήμαρχο, το σχέδιο του συμφωνητικού συνεργασίας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έναρξη συνεργασίας  του Δήμου Κορινθίων με την  Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ –
Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας  και Ανακύκλωσης» και διακριτικό τίτλο «RECYCOM», για το σύστημα «ανακύκλωσης
ενδυμάτων και υποδημάτων» και την εφαρμογή του στο Δήμο Κορινθίων με την τοποθέτηση ειδικών μεταλλικών κάδων
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(1.00 μέτρο Χ 1 μέτρο) κόκκινου χρώματος και τη σύναψη και υπογραφή του Συμφωνητικού Συνεργασίας, το οποίο έχει ως
εξής: 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕIΡIΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Βαγγέλης Αράπης και ΣΙΑ - Ομόρρυθμη Εταιρεία Εμπορίας και Ανακύκλωσης»
και διακριτικό τίτλο «RECYCOM» (Αγίου Γεωργίου 131, Κορωπί, ΤΚ 19400), με ΑΦΜ: 800388968, ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗ,
όπως εκπροσωπείται από τον Διαχειριστή κ. Αράπη Βαγγέλη.
Ο  Δήμος  Κορινθίων  (Κολιάτσου  32,  Κόρινθος,  ΤΚ  20  131),  με  ΑΦΜ:  997860951,  ΔΟΥ:  Κορίνθου  (Ο.Τ.Α.),  που
εκπροσωπείται νόμιμα στο παρόν από τον Δήμαρχο κ. Νανόπουλο Βασίλειο του Δημητρίου. 

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” 

β)  Τις  διατάξεις  του  Ν.  3852  /  2010  “Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –
Πρόγραμμα Καλλικράτης” 

γ) Τις διατάξεις του Ν. 3861 / 2010 “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις.

ε) Τη με αρ. ……………… Απόφαση  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ……….

ΠΡΟΟIΜIΟ

I. Δυνάμει 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»),
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.

ΙΙ.  Στο  πλαίσιο  αυτό  και  με  γνώμονα  την  πρόληψη  δημιουργίας  δημοτικών  αποβλήτων,  ο  Δήμος  Κορινθίων  και  η
RECYCOM καταρτίζουν το παρών Συμφωνητικό για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης του
Δήμου Κορινθίων.

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 στην περιοχή του Δήμου Κορινθίων (εφεξής «το Έργο», το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος
άρθρου).

I. ΟΡΙΣΜΟΙ

Συμφωνητικό: Το παρόν συμφωνητικό, με το Παράρτημά του, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις.

II. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η RECYCOM αποτελεί εταιρεία δραστηριοποιούμενη στον 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.

Ο Δήμος Κορινθίων 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,  σύμφωνα  με  τη  με  αριθμό   ……………………….. Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου
διαθέτοντας κατάλληλα κεντρικά σημεία της επιλογής του για την τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης της RECYCOM. Ο
αριθμός των κάδων ανακύκλωσης που θα τοποθετηθούν είναι είκοσι (20). 
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Από τη δράση αυτή για τον Δήμο προκύπτει:

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

β)  Έμμεση οικονομική ωφέλεια  από την εκτροπή από τη συλλογή και  διάθεση στο  ΧΥΤΑ ποσότητας  ενδυμάτων και
υποδημάτων ετησίως. 

γ) Άμεσο όφελος για τον Δήμο από την προσφορά μέρους των περισυλλεγμένων υλικών μετά τη διαλογή στο Κοινωνικό
Παντοπωλείο, όποτε ζητηθεί. 

δ) Η εταιρεία θα συμμετέχει σε δράσεις που αφορούν την Ανακύκλωση του Δήμου.

ΟΡΟΙ

1. Ο Δήμος, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης και βιώσιμης ανάπτυξης, θα ενταχθεί στο
δίκτυο ανακύκλωσης ειδών ένδυσης της εταιρείας RECYCOM, διαθέτοντας κατάλληλα κεντρικά σημεία για την απόθεση
των κάδων ανακύκλωσης της RECYCOM.

2. Ο Δήμος θα έχει 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  συνεννόησης.  Παράλληλα,  θα  υποβοηθά  την  εταιρεία  RECYCOM  όποτε  χρειαστεί  με  την  αποκομιδή
ρουχισμού 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.

3. Ο Δήμος υποχρεούται να περιλαμβάνει το ανωτέρω έργο στην ιστοσελίδα του, ενημερώνοντας τακτικά τους δημότες για
το πρόγραμμα ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων αλλά και για τα πολλαπλά οφέλη της συνεργασίας (οικονομικά,
περιβαλλοντικά κ.λπ.).

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

5. Η RECYCOM έπειτα από τη διαλογή των περισυλλεγμένων υλικών προσφέρει μέρος αυτών σε απόρους στην Ελλάδα,
ένα μέρος αυτών στη Δημοτική Ιματιοθήκη στον  Δήμο Κορινθίων ενώ το άλλο μέρος εξάγεται με σκοπό την επανάχρηση.
Μέρος  του  υλικού,  τα  ακατάλληλα  για  επανάχρηση  ρούχα,  ανακυκλώνονται  για  δημιουργία  ρούχων  καθαρισμού,
στουπιών, μονωτικού και άλλου υλικού.

6. Το  κόστος  προμήθειας  και  τοποθέτησης  των  απαιτούμενων  κάδων,  το  κόστος  του  έργου,  δηλαδή  η  συλλογή
(αναλώσιμα, συντήρηση, κόστος προσωπικού κ.λ.π.), η τελική διάθεση, η επεξεργασία και η διαχείριση των υλικών θα
ρυθμίζεται, αφορά και θα βαρύνει αποκλειστικά την εταιρεία RECYCOM.

7. Η RECYCOM θα προσφέρει κάθε μήνα δωροεπιταγή/ές συνολικής αξίας εκατό (100,00€) ευρώ για την κάλυψη βασικών
αναγκών του κοινωνικού παντοπωλείου ή της αρμόδιας υπηρεσίας.

8. Ο  Δήμος  θα  πρέπει  με  κάθε  παραλαβή  τροφίμων  ή  δωροεπιταγών  να  αποστέλλει  στη  RECYCOM ευχαριστήρια
επιστολή για επικοινωνιακούς λόγους.

9. Η προσφορά των μηνιαίων δωροεπιταγών θα ξεκινήσει ένα μήνα μετά την υπογραφή του παρόντος συμφωνητικού.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ/ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Το παρόν Συμφωνητικό συνάπτεται  για χρονική διάρκεια τέσσερα (4) ετών, αρχόμενη από την ημερομηνία υπογραφής
του, χρονικό διάστημα που κρίνεται εύλογο για την απόσβεση εκ μέρους της εταιρείας RECYCOM του κόστους επένδυσής
της  σε  υλικά.  Μετά  το  πέρας  της  τετραετίας  θα  επέρχεται  η  λύση  του  παρόντος  χωρίς  να  απαιτείται  οποιαδήποτε
ειδοποίηση (έγγραφη ή προφορική). Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να παρατείνουν τη συνεργασία τους κατά κοινή
αποδοχή,  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.

Η RECYCOM μπορεί να προχωρήσει σε λύση του Συμφωνητικού για λόγους βιωσιμότητας της δράσης πριν από τον
συμφωνημένο  χρόνο  των  τεσσάρων (4)  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 τρεις (3) μήνες πριν
από τη λήξη της συνεργασίας και να φροντίσει κατά την αποχώρηση της να παραδώσει τα κοινόχρηστα σημεία χωρίς
βλάβες και προβλήματα όπως αρχικώς τα παρέλαβε. Σε κάθε περίπτωση λύσης του παρόντος και το αργότερο εντός
τεσσάρων (4) μηνών από αυτήν, η RECYCOM υποχρεούται να παραλάβει όλους τους κάδους της από τα αναφερόμενα
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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.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η μη τήρηση των όρων της παρούσας ή η αθέτηση των συμβατικών υποχρεώσεων των Μερών θα έχει ως συνέπεια τη
λύση του παρόντος Συμφωνητικού των Μερών, επιφυλασσόμενων παντός νόμιμου δικαιώματός τους.

Σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών διαπιστώσει παράβαση ουσιώδους όρου παρόντος Συμφωνητικού από το
έτερο  Μέρος  (π.χ.  η  RECYCOM δεν  φροντίζει  επιμελώς  το  άδειασμα  των κάδων της  και  αποδεδειγμένα  δημιουργεί
προβλήματα  υγιεινής  και  ασφάλειας  στα  σημεία  που  είναι  εγκαταστημένοι  οι  κάδοι  της),  ειδοποιεί  εγγράφως  το
παραβαίνων  Μέρος,  τάσσοντας  σε  αυτό  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών  για  επανόρθωση  της  αντισυμβατικής
συμπεριφοράς του, άλλως το συμφωνητικό λύεται αυτομάτως και αζημίως για το μη παραβαίνων Μέρος.

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.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν Συμφωνητικό με το Παράρτημά του, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συμφωνητικού αυτού, αποτελεί
το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ των Μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας μέχρι την υπογραφή του
παρόντος γραπτής ή προφορικής συμφωνίας μεταξύ των Μερών. Όλοι οι όροι του παρόντος συμφωνούνται ως ουσιώδεις
και επιδέχονται τροποποίηση μόνο με νεότερη έγγραφη συμφωνία των 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 στο παρόν εξ αρχής. Ανταπόδειξη κατά των όρων
του παρόντος επιτρέπεται μόνο εγγράφως, αποκλειομένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Όλες οι γνωστοποιήσεις, αιτήσεις κ.λπ. μεταξύ των Μερών θα γίνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται στις διευθύνσεις
που προσδιορίζονται στην αρχή του παρόντος. Οποιαδήποτε αλλαγή διεύθυνσης θα κοινοποιείται εγγράφως.

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 δε 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.

Η ακυρότητα μέρους του Συμφωνητικού δεν επιφέρει την ακυρότητα του συνόλου αυτού. Τα Συμβαλλόμενα Μέρη, στην
περίπτωση διαπίστωσης μερικής ακυρότητας, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να βρουν τη διατύπωση νέας παραγράφου
ή άρθρου ή την τροποποίηση του ή την προσθήκη νέας παραγράφου ή άρθρου που θα θεραπεύει την ακυρότητα και
ταυτόχρονα θα είναι συμβατό με το συνολικό περιεχόμενο του Συμφωνητικού.

Αυτά συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα Συμβαλλόμενα Μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε και υπογράφηκε
σε τέσσερα (4) πρωτότυπα για να λάβει κάθε μέρος από δύο (2) και υπογράφεται ως ακολούθως:

Ημερομηνία: 20/12/2019

Για τη RECYCOM                                                                                           Για τον Δήμο

Εξουσιοδοτεί τον  Δήμαρχο  Κορινθίων  κ.  Βασίλειο  Νανόπουλο  να  υπογράψει  το  σχετικό  ανωτέρω  συμφωνητικό
συνεργασίας.  
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Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
                  Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  33 / 519/ 2019.

              
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                            ΤΑ  ΜΕΛΗ 

        ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 30 - 12 - 2019

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αντώνιος Κυριαζής
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