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Α Π Ο  Π Α  Κ Α 

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 7/2023 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 
Αξηζ. Απόθαζεο : 33/2023                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Δ Ρ Η Ι Ζ Φ Ζ 
                                                                                                                                                             

«Έγθξηζε εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ 
πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ 
έλδπζεο θαη ππόδεζεο ηνπ Γήκνπ κε ηε ζπλεξγαζία 
ηεο εηαηξείαο “RECYCOM” -Δμνπζηνδόηεζε 
Γεκάξρνπ». 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν 
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ηελ 22α   ηνπ κήλα Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2023, εκέξα Ρεηάξηε 
θαη ώξα 9.30 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο 
Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 4179/7/17-2-2023 έγγξαθε 
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε 
λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο 
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
 
ΠΑΡΟΛΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο, 
Αληηπξόεδξνο 3) Θνπηζάθεο Κηραήι 4) Ράθαο Ζιίαο 5) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 6) 
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 7) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 8) Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο 
θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ 
ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΛΣΔ  
 
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, ν νπνίνο δελ πξνζήιζε, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθε, έρνληαο 
πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά. 
 
Ν θ. Ξξόεδξνο έζεζε ππόςε ηεο Ν.Δ. ην 2ο Θέκα Ζ.Γ. ηεο ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο θαη 
κε βάζε ην ππ΄αξηζκ. πξση. 4114/16-2-2023 δηαβηβαζηηθό έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 
Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ αλέθεξε πξνο ην 
Πώκα, κεηαμύ άιισλ, ηα αθόινπζα:  
 
Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέμα: Έγκπιζη εθαπμογήρ ολοκληπωμένος ππογπάμμαηορ διασείπιζηρ 
μεηασειπιζμένων ειδών ένδςζηρ και ςπόδηζηρ ηος Γήμος με ηη ζςνεπγαζία 
ηηρ εηαιπείαρ «RECYCOM» - Δξοςζιοδόηηζη Γημάπσος 

 

Θύξηε Ξξόεδξε,  

Πύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4042/2012 «Ξνηληθή πξνζηαζία ηνπ 
πεξηβάιινληνο, Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 2008/99/ΔΘ - Ξιαίζην παξαγσγήο θαη 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ - Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 2008/98/ΔΘ - Ούζκηζε ζεκάησλ 
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο», ηδίσο δε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ Λ 4042/2012 «Ξνηληθή πξνζηαζία 
ηνπ πεξηβάιινληνο, Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 2008/99/ΔΘ - Ξιαίζην παξαγσγήο θαη 
δηαρείξηζεο απνβιήησλ - Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 2008/98/ΔΘ - Ούζκηζε ζεκάησλ 
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο», ζηε λνκνζεζία θαη 
ηελ πνιηηηθή γηα ηελ πξόιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ, ηζρύεη θαηά 
πξνηεξαηόηεηα ε αθόινπζε ηεξάξρεζε, όζνλ αθνξά ζηα απόβιεηα: α) πξόιεςε, β) 
πξνεηνηκαζία γηα επαλαρξεζηκνπνίεζε, γ) αλαθύθισζε, δ) άιινπ είδνπο αλάθηεζε, 
όπσο αλάθηεζε ελέξγεηαο θαη ε) δηάζεζε. Θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ηεξαξρίαο απηήο 
πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα, ηα νπνία πξνσζνύλ ελαιιαθηηθέο δπλαηόηεηεο πνπ 
παξάγνπλ ην θαιύηεξν, από πεξηβαιινληηθήο απόςεσο απνηέιεζκα. 

Κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4113/16-2-23 γίλεηαη πξόηαζε 
ζπλεξγαζίαο από ηελ εηαηξεία «RECYCOM» πξνο ηνλ Γήκν καο κε ηελ νπνία ε 
«RECYCOM» ζα αλαιάβεη έλαληη ηνπ Γήκνπ, ηε ζπιινγή κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ 
έλδπζεο θαη ππόδεζεο από 30 μοβ θαιαίζζεηνπο κάδοςρ νη νπνίνη ζα 
ηνπνζεηεζνύλ (θαηόπηλ έγθξηζεο ησλ ζέζεώλ ηνπο από ηελ ΔΞΕ) ζε δεκόζηα ζεκεία 
εύθνια πξνζβάζηκα ζην θνηλό. Από ηε δξάζε απηή γηα ην Γήκν πξνθύπηεη: 

α) Πεκαληηθή δεκόζηα σθέιεηα πεξηβαιινληηθνύ ραξαθηήξα, αθνύ ηα 
ζπιιερζέληα είδε ζα απνηξέπνληαη από ην ξεύκα ησλ αζηηθώλ απνβιήησλ, ηα νπνία 
ν Γήκνο νδεγεί κέρξη ζήκεξα, ζε πγεηνλνκηθή ηαθή, κε ζεκαληηθό πεξηβαιινληηθό 
απνηύπσκα θαη νηθνλνκηθό θόζηνο δηαρείξηζεο.  
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β) Άκεζε νηθνλνκηθή σθέιεηα από ηελ εμνηθνλόκεζε ησλ αλαινγνύλησλ πνζώλ 
πεξηβαιινληηθήο εηζθνξάο, ηα νπνία ζα θαηέβαιιε εηεζίσο ζύκθσλα κε ην άξζξν 43 
ηνπ λ. 4042/2012, γηα ηηο δηα ηεο παξνύζεο πνζόηεηεο αλαθπθινύκελσλ, 
αλαθησκέλσλ θαη επαλαρξεζηκνπνηεκέλσλ πιένλ ελδπκάησλ θαη ππνδεκάησλ, ηα 
νπνία ππό άιιεο ζπλζήθεο ζα απνξξίπηνληαλ ζην ΣΡΑ.  

γ) Άκεζν όθεινο γηα ην Γήκν από ηελ πξνζθνξά, εθ κέξνπο ηεο Δηαηξείαο 
αληαπνδνηηθνύ πνζνύ ύςνπο πενηακοζίων εςπώ (500€) εηεζίσο ζε δσξνεπηηαγέο 
ή θαηάζεζε ζε ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ Γήκνπ, γηα θάιπςε βαζηθώλ αλαγθώλ ηνπ 
Γήκνπ. 

δ) Έκκεζν θνηλσληθό όθεινο από ηελ εθπαίδεπζε ησλ πνιηηώλ ηνπ δήκνπ ζε 
δξάζεηο θαη πνιηηηθέο πεξηβαιινληηθνύ ζεβαζκνύ, θνηλσληθήο επζύλεο, αεηθνξίαο θαη 
πξάζηλεο νηθνλνκίαο. 

Ξαξαθαινύκε όπσο εηζεγεζείηε ζηελ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα: 

α. Δγθξίλεη ηελ εθαξκνγή νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 
κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ έλδπζεο θαη ππόδεζεο ηνπ Γήκνπ κέζσ ζύλαςεο ζύκβαζεο 
κε ηελ εηαηξεία «RECYCOM» θαζώο θαη ηνπο όξνπο απηήο. 

β. Δμνπζηνδνηήζεη ηνλ Γήκαξρν γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο 
ζπλεξγαζίαο θαζώο θαη γηα όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 
όξσλ ηεο.  

 

ςν.: Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4113/16-2-23 πξόηαζε ζπλεξγαζίαο από 
εηαηξεία «RECYCOM» ζπλνδεπόκελε από ζρέδην Πύκβαζεο γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ έλδπζεο θαη ππόδεζεο κεηαμύ Γήκνπ θαη 
εηαηξείαο «RECYCOM» 

 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ 
ηεο Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην 
αξηζ. 7/2023 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. 
λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Θαηά ηνπ ζέκαηνο δήισζε όηη ηάζζεηαη ην κέινο ηεο Ν.Δ. θ. 
Θ.Ρνκπνύινγινπ, ζεσξώληαο δεζκεπηηθό θαη κεγάιν ην ρξνληθό δηάζηεκα (5 
έηε) ηεο δηάξθεηαο ηνπ ζρεηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ, αληηπξνηείλνληαο ηα 2 έηε, 
επηειέο ην πξνζθεξόκελν από ηελ εηαηξεία αληαπνδνηηθό πνζό ησλ 500,00 € 
εηεζίσο θαη ππνζηεξίδνληαο όηη πξέπεη ν Γήκνο λα έιζεη ζε ζπλελλόεζε κε 
ηελ εηαηξεία γηα κεγαιύηεξν πνζό ή λα πξνβεί ζε δηαγσληζκό πξνο επίηεπμε 
κεγαιύηεξνπ νθέινπο. 

 
Ζ Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Ξξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
άξζξνπ 72 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10, όπσο αληηθαηαζηάζεθαλ από απηέο ηνπ άξζξνπ 
40 παξ. 1ζ ηνπ Λ. 4735/20 θαη εθ λένπ από απηέο ηνπ άξζξνπ 31 ηνπ Λ. 5013/23, ηα 
ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ θαη : 
 

 Ρηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4042/2012 «Ξνηληθή πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, 
Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 2008/99/ΔΘ - Ξιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο 
απνβιήησλ - Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 2008/98/ΔΘ - Ούζκηζε ζεκάησλ 
πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη Θιηκαηηθήο Αιιαγήο», ηδίσο δε ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 29 παξάγξαθνη 2 θαη 3 ηνπ Λ 4042/2012 «Ξνηληθή 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 2008/99/ΔΘ - 
Ξιαίζην παξαγσγήο θαη δηαρείξηζεο απνβιήησλ - Δλαξκόληζε κε ηελ Νδεγία 
2008/98/ΔΘ - Ούζκηζε ζεκάησλ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο θαη 
Θιηκαηηθήο Αιιαγήο». 
 

ΑΔΑ: 6ΚΘ146ΜΩ0Ι-30Τ



 4 

 Ρελ ππ’ αξηζκ. πξση. Γ.Λ.Φ.Λ.Σ. 4113/16-2-23 πξόηαζε ζπλεξγαζίαο από 
εηαηξεία «RECYCOM» ζπλνδεπόκελε από ζρέδην Πύκβαζεο γηα ηε δηαρείξηζε 
ησλ κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ έλδπζεο θαη ππόδεζεο κεηαμύ Γήκνπ θαη 
εηαηξείαο «RECYCOM» 
 

θαη έπεηηα από δηαινγηθή ζπδήηεζε 
 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ   ΘΑΣΑ ΠΙΔΗΟΦΖΦΗΑ 

(8 ΤΠΔΡ-1 ΘΑΣΑ) 
 

1. Ρελ έγκπιζη εθαξκνγήο νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο δηαρείξηζεο 
κεηαρεηξηζκέλσλ εηδώλ έλδπζεο θαη ππόδεζεο ηνπ Γήκνπ κέζσ ζύλαςεο ζύκβαζεο 
κε ηελ εηαηξεία «RECYCOM» θαζώο ηελ έγκπιζη ησλ όπων απηήο, όπσο 
επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνύζα. 

2. Ρελ εξοςζιοδόηηζη ηνπ Γεκάξρνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο θ. 
Ηωάννη Βούπος όπσο πξνβεί ζηελ ςπογπαθή ηεο ζρεηηθήο ζύκβαζεο 
ζπλεξγαζίαο θαζώο θαη λα πξνβεί ζε όιεο ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ 
πινπνίεζε ησλ όξσλ απηήο.  

 
Ζ απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό   33/2023. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί. 

                            Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 

ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 
 

Ο ΓΖΚΑΡΥΟ ΘΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ 
ΣΖ ΟΗΘ. ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

 
 

ΗΧΑΛΛΖ ΒΟΤΡΟ 
 
Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 
Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή :  
 

- Γ/λζε Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
- Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ 
- Αληηδήκαξρν Θαζαξηόηεηαο, Αλαθύθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνύ 
- Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
- Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
- Γ/λζε Νηθ. πεξεζηώλ 
- Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκνζίσλ Πρέζεσλ 
- Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  

 
 
ςνημμένο: Πρέδην Ππκθσλεηηθνύ Ππλεξγαζίαο κεηαμύ Γήκνπ Λ.Φ.-Λ.Σ. θαη 
εηαηξείαο «RECYCOM» 
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ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΤΝΕΡΓΑΙΑ  
ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΧΕIΡIΗ ΜΕΣΑΧΕΙΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΤΗ ΚΑΙ 

ΤΠΟΔΗΗ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ 
ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΣΟΝ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ – ΝΕΑ 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ 

 

ιμερα,  … /…. / 2023, ςτον ΔιμοΝζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασ οι κάτωκι 
ςυμβαλλόμενοι, ιτοι:  

1. Αφϋενόσ θ Ομόρρυκμθ Εταιρεία με τθν επωνυμία «Βαγγζλθσ Αράπθσ και 
ΙΑ - Ομόρρυκμθ Εταιρεία Εμπορίασ και Ανακφκλωςθσ» και διακριτικό 
τίτλο «RECYCOM», θ οποία εδρεφει ςτο Κορωπί Αττικισ, οδόσ Αγίου 
Γεωργίου 131, Σ.Κ.19400, με ΑΦΜ 800388968 ΔΟΤ Κορωπίου, και 
εκπροςωπείται νόμιμα από το διαχειριςτι τθσ Βαγγζλθ Αράπθ,  ωσ 
προκφπτει από το από 23/01/2012 καταςτατικό τθσ, θ οποία κα αποκαλείται 
ςτο εξισ χάριν ςυντομίασ «θ Εταιρεία» και 

2. Αφ’ ετζρου ο Διμοσ Νζασ Φιλαδζλφειασ – Νζασ Χαλκθδόνασμε ΑΦΜ 
997588217 ο οποίοσ εκπροςωπείται νόμιμα για τθν κατάρτιςθ τθσ παροφςθσ 
από τον Διμαρχο Ιωάννθ Βοφρο και κα αποκαλείται ςτο εξισ χάριν 
ςυντομίασ «ο Διμοσ», 

ςυμφϊνθςαν, ςυνομολόγθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα ακόλουκα: 

 

1. ΠΡΟΟIΜIΟ: 

Οι ςυμβαλλόμενοι καταρτίηουν το παρόν υμφωνθτικό, που ζχει ωσ 
αντικείμενο τθ διαχείριςθ μεταχειριςμζνων ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ του Διμου 
ζχοντασ υπόψθ: 

α) Σισ διατάξεισ του Ν. 4042/2012 «Ποινικι προςταςία του περιβάλλοντοσ, 
Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και διαχείριςθσ 
αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων Τπουργείου 
Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ». Ιδίωσ δε των διατάξεων του 
άρκρου 29 παράγραφοι 2 και 3 του Ν 4042/2012 «Ποινικι προςταςία του 
περιβάλλοντοσ, Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/99/ΕΚ - Πλαίςιο παραγωγισ και 
διαχείριςθσ αποβλιτων - Εναρμόνιςθ με τθν Οδθγία 2008/98/ΕΚ - Ρφκμιςθ κεμάτων 
Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ» (ςτο εξισ ο 
«Νόμοσ»), ςφμφωνα με το οποίο ςτθ νομοκεςία και τθν πολιτικι για τθν πρόλθψθ 
και τθ διαχείριςθ των αποβλιτων, ιςχφει κατά προτεραιότθτα θ ακόλουκθ 
ιεράρχθςθ, όςον αφορά ςτα απόβλθτα: α) πρόλθψθ, β) προετοιμαςία για 
επαναχρθςιμοποίθςθ, γ) ανακφκλωςθ, δ) άλλου είδουσ ανάκτθςθ, όπωσ ανάκτθςθ 
ενζργειασ και ε) διάκεςθ. Κατά τθν εφαρμογι τθσ ιεραρχίασ αυτισ πρζπει να 
λαμβάνονται μζτρα, τα οποία προωκοφν εναλλακτικζσ δυνατότθτεσ που παράγουν 
το καλφτερο, από περιβαλλοντικισ απόψεωσ αποτζλεςμα.  
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β) Σθν υπ’ αρ. 33/2023 απόφαςθ Οικονομικισ Επιτροπισ. 

γ) Σθν υπ’ αρ. ………/23 απόφαςθ τθσ Επιτροπισ Ποιότθτασ Ηωισ. 

 

2. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Αντικείμενο του παρόντοσ υμφωνθτικοφ είναι ο κακοριςμόσ των ειδικότερων όρων 
και προχποκζςεων ςυνεργαςίασ των παραπάνω ςυμβαλλομζνων για τθν οργάνωςθ 
και τθ λειτουργία του προγράμματοσ πρόλθψθσ δθμιουργίασ αποβλιτων ειδϊν 
ζνδυςθσ και υπόδθςθσ του Διμου (εφεξισ «το Ζργο», το οποίο περιγράφεται ςτθ 
ςυνζχεια του παρόντοσ άρκρου). 

3. ΟΡΙΜΟΙ: 

Ωσ «υμφωνθτικό», εννοείται ςτο εξισ το παρόν ςυμφωνθτικό, με το Παράρτθμά 
του, κακϊσ και τισ τυχόν τροποποιιςεισ του. Ωσ «Εταιρεία», εννοείται ςτο εξισ θ 
πρϊτθ ςυμβαλλόμενθ.Ωσ «Διμοσ» εννοείται ςτο εξισ ο υπογράφων τθν παροφςα 
Οργανιςμόσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, με τα αρμόδια όργανα και υπθρεςίεσ του. Ωσ 
«Σόποσ» εννοείται ςτο εξισ θ τοποκεςία, όπου εγκακίςτανται οι κάδοι εναπόκεςθσ 
ανακυκλοφμενων και επαναχρθςιμοποιοφμενων ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ. Ωσ 
«Ζργο» εννοείται ςτο εξισ θ υπθρεςία προμικειασ και εγκατάςταςθ από τθν 
Εταιρεία ειδικϊν Κάδων ανακυκλοφμενων και επαναχρθςιμοποιοφμενων ειδϊν 
ζνδυςθσ και υπόδθςθσ και το περιοδικό άδειαςμα και αποκομιδι των 
εναποτεκζντων ειδϊν, προσ το ςκοπό είτε επανάχρθςθσ είτε ανακφκλωςισ τουσ. 

4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ: 

4.1. Θ εταιρεία RECYCOM αποτελεί εταιρεία δραςτθριοποιοφμενθ ςτο χϊρο 
ςυγκζντρωςθσ και ανακφκλωςθσ μεταχειριςμζνων ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ, τα 
οποία ςυλλζγει με δικι τθσ επιμζλεια και ευκφνθ, όπωσ αυτά ςυγκεντρϊνονται 
εντόσ καλαίςκθτων κάδων τθσ, διαςτάςεων περίπου 1X1 μ., οι οποίοι φζρουν τα 
ςτοιχεία τθσ, του ςυνεργαηόμενου διμου και πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ 
δραςτθριότθτά τθσ και το ζργο τθσ ςτθν ανακφκλωςθ. Οι κάδοι ανακφκλωςθσ 
τοποκετοφνται ςε δθμόςια ςθμεία, κακϊσ επίςθσ και ςε ιδιωτικισ χριςθσ χϊρουσ, 
προςιτοφσ ςτο κοινό. Ζπειτα από τθ ςυλλογι των περιςυλλεγμζνων υλικϊν θ 
Εταιρεία προβαίνει ςτθν κατάλλθλθ διαλογι με ςκοπό τθ διάκεςθ μζρουσ τουσ ςε 
επανάχρθςθ και μζρουσ του προσ ανακφκλωςθ για δθμιουργία πανιϊν κακαριςμοφ, 
ςτουπιϊν, μονωτικοφ και ςυναφοφσ υλικοφ και ανάλογεσ χριςεισ, ενϊ μπορεί να 
προςφζρει μζροσ αυτϊν, που μποροφν να επαναχρθςιμοποιθκοφν και ςε 
κοινωνικζσ δράςεισ ςτθν Ελλάδα, ςτο πλαίςιο του δικοφ τθσ προγράμματοσ 
εταιρικισ κοινωνικισ ευκφνθσ. 

4.2. Ο Διμοσ ςτο πλαίςιο ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ πρόλθψθσ 
δθμιουργίασ αποβλιτων, ανακφκλωςθσ και βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, επικυμεί να 
ενταχκεί ςτο δίκτυο ανακφκλωςθσ μεταχειριςμζνων ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ 
τθσ εταιρείασ RECYCOM, διακζτοντασ κατάλλθλα, κεντρικά ςθμεία, τθσ επιλογισ του 
για τθν εκτζλεςθ εκ μζρουσ τθσ Εταιρείασ του ςυμφωνθμζνου ωσ άνω Ζργου.  

4.3. Από τθ δράςθ αυτι για το Διμο προκφπτει: 

α) θμαντικι δθμόςια ωφζλεια περιβαλλοντικοφ χαρακτιρα, αφοφ τα ςυλλεχκζντα 
είδθ κα αποτρζπονται από το ρεφμα των αςτικϊν αποβλιτων, τα οποία ο Διμοσ 
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οδθγεί μζχρι ςιμερα, ςε υγειονομικι ταφι, με ςθμαντικό περιβαλλοντικό 
αποτφπωμα και οικονομικό κόςτοσ διαχείριςθσ.  

β) Άμεςθ οικονομικι ωφζλεια από τθν εξοικονόμθςθ των αναλογοφντων ποςϊν 
περιβαλλοντικισ ειςφοράσ, τα οποία κα κατζβαλλε ετθςίωσ ςφμφωνα με το άρκρο 
43 του ν. 4042/2012, για τισ δια τθσ παροφςθσ ποςότθτεσ ανακυκλοφμενων, 
ανακτωμζνων και επαναχρθςιμοποιθμζνων πλζον ενδυμάτων και υποδθμάτων, τα 
οποία υπό άλλεσ ςυνκικεσ κα απορρίπτονταν ςτο ΧΤΣΑ.  

γ) Άμεςο όφελοσ για το Διμο από τθν προςφορά, εκ μζρουσ τθσ Εταιρείασ 
ανταποδοτικοφ ποςοφ. 

δ) Ζμμεςο κοινωνικό όφελοσ από τθν εκπαίδευςθ των πολιτϊν του διμου ςε 
δράςεισ και πολιτικζσ περιβαλλοντικοφ ςεβαςμοφ, κοινωνικισ ευκφνθσ, αειφορίασ 
και πράςινθσ οικονομίασ. 

5. ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΔΩΝ - ΣΟΠΟ: 

5.1. υμφωνείται ότι κα τοποκετθκοφν 30 ςυνολικά μοβ κάδοι εντόσ διοικθτικϊν 
ορίων του Διμου. τθν περίπτωςθ που ο Διμοσ κρίνει αναγκαία τθν επζκταςθ του 
προγράμματοσ με τθν τοποκζτθςθ επιπλζον κάδων ανακφκλωςθσ, ςε ςυνεννόθςθ 
με τθν εταιρεία μπορεί να τοποκετιςει επιπλζον κάδουσ. 

5.2. υμφωνείται ότι αν υπάρξει ανάγκθ οποιαςδιποτε αλλαγισ ςτθν τοποκεςία 
των κάδων, είτε από πλευράσ Διμου είτε από πλευράσ τθσ Εταιρείασ, αυτι κα 
γίνεται με ςυνεννόθςθ των δφο Μερϊν. Θ υπόδειξθ και θ αποδοχι αλλαγισ τθσ 
κζςθσ μποροφν να γίνουν και δι’ ανταλλαγισ ςχετικϊν μθνυμάτων θλεκτρονικοφ 
ταχυδρομείου. 

 

6. ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ – ΦΤΛΑΞΗ – ΑΔΕΙΑΜΑΣΟ ΚΑΔΩΝ: 

6.1. Θ Εταιρεία φζρει αποκλειςτικά τθν ευκφνθ και το κόςτοσ προμικειασ και τθσ 
δωρεάν τοποκζτθςθσ των απαιτοφμενων ειδικϊν κάδων και το ςυνολικό κόςτοσ του 
Ζργου, ιτοι για τθ ςυλλογι (αναλϊςιμα, ςυντιρθςθ, κόςτοσ προςωπικοφ κ.λπ.), τθν 
αποκομιδι, τθν τελικι διάκεςθ, τθν επεξεργαςία και διαχείριςθ των υλικϊν. 

6.2. Ο Διμοσ κα ζχει τθν ευκφνθ υπόδειξθσ κατάλλθλων κζςεων και τροποποίθςθσ 
αυτϊν κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςθσ, με βάςθ τα ανωτζρω κριτιρια, τιρθςθσ των 
κανόνων ευταξίασ, αςφάλειασ και αποτροπισ βανδαλιςμϊν των κάδων, ωσ επίςθσ 
και τθν υψθλι εποπτεία τθσ αποκομιδισ των κάδων, δθλαδι κα υποβοθκά τθν 
εταιρεία RECYCOM ςτο ζργο τθσ, ενθμερϊνοντασ τθν εταιρεία για τθν ανάγκθ 
αποκομιδισ, ςε περιπτϊςεισ ανάγκθσ ζκτακτθσ αποκομιδισ, κατόπιν τθλεφωνικισ 
ςυνεννοιςεωσ. Παράλλθλα, κα υποβοθκά τθν εταιρεία RECYCOM, όποτε χρειαςτεί, 
με τθν αποκομιδι ρουχιςμοφ και υποδθμάτων, που βρίςκεται εκτόσ του κάδου 
ανακφκλωςθσ και γφρω από αυτόν, ςε ςυνεννόθςθ πάντα με τθν εταιρεία. Θ 
RECYCOM με επόμενο ι ζκτακτο δρομολόγιο, κα είναι υπεφκυνθ για τθν αποκομιδι 
του εν λόγω ρουχιςμοφ. 

7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΟΤ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟΤ / ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ: 

7.1. Σο παρόν υμφωνθτικό ςυνάπτεται για χρονικι διάρκεια πζντε (5) ετϊν, 
αρχόμενθ από τθν θμερομθνία υπογραφισ του, χρονικό διάςτθμα που κρίνεται 
εφλογο για τθν απόςβεςθ εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ RECYCOM του κόςτουσ του Ζργου 
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και τθσ επζνδυςισ τθσ ςε υλικά. Σο ςυμφωνθτικό, παρατείνεται μετά το πζρασ τθσ 
πενταετίασ για επιπλζον δυο (2) ζτθ εφόςον κανζνα από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ 
δεν διαμαρτυρθκεί εγγράφωσ τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ πριν από τθ λιξθ τθσ 
χρονικισ διάρκειασ του ςυμφωνθτικοφ.  

7.2 Θ Εταιρεία μπορεί να προχωριςει ςε καταγγελία και λφςθ του υμφωνθτικοφ, 
πριν από το ςυμφωνθμζνο χρόνο των πζντε (5) ετϊν και ςε οποιαδιποτε χρονικι 
ςτιγμι τθσ ςυνεργαςίασ κρίνει αναγκαίο αλλά ςε καμία περίπτωςθ πριν τθν ζλευςθ 
ζξι (6) μθνϊν. Θα πρζπει όμωσ ςχετικά να ειδοποιιςει εγγράφωσ το Διμο, 
τουλάχιςτον ζνα (1) μινα πριν τθ λφςθ του υμφωνθτικοφ και να φροντίςει κατά τθν 
αποχϊρθςι τθσ να παραδϊςει τα κοινόχρθςτα ςθμεία, όπωσ αρχικϊσ τα παρζλαβε. 
Θ ζγγραφθ ειδοποίθςθ μπορεί να γίνει με οποιοδιποτε τρόπο. ε κάκε περίπτωςθ 
λφςθσ του παρόντοσ και το αργότερο εντόσ πζντε (5) μθνϊν από αυτιν, θ RECYCOM 
υποχρεοφται να παραλάβει όλουσ τουσ κάδουσ τθσ από τα αναφερόμενα ςτθν 
καταγγελία ςθμεία. Μζχρι τθν παραλαβι τουσ θ RECYCOM ζχει το δικαίωμα να 
ςυνεχίηει το ζργο αποκομιδισ και ανακφκλωςθσ, μζςω των κάδων, που απομζνουν 
ςτα ςθμεία που ζχουν από κοινοφ, κατά τα ανωτζρω κακοριςτεί. 

8. ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΟ ΠΟΟ: 

8.1.Θ RECYCOM κα καταβάλει ετθςίωσ ςτθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου, εισ 
ανταπόδοςθ του προγράμματοσ ανακφκλωςθσ ενδυμάτων και υποδθμάτων  και 
όλεσ τισ λοιπζσ υπθρεςίεσ του,  το ποςό των πεντακοςίων ευρϊ (500€) ςε 
δωροεπιταγζσ ι κατάκεςθ ςε τραπεηικό λογαριαςμό του Διμου, για κάλυψθ 
βαςικϊν αναγκϊν του Διμου. Με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα δοκοφν ωσ 
προκαταβολι τα ανταποδοτικά του πρϊτου ζτουσ. τθ ςυνζχεια κα καταβάλλονται 
κάκε τζλοσ του ζτουσ.  

8.2.Ο Διμοσ κα πρζπει με κάκε παραλαβι δωροεπιταγϊν ι άλλων ειδϊν να 
αποςτζλλει ςτθ RECYCOMευχαριςτιρια επιςτολι για ςτατιςτικοφσ και 
επικοινωνιακοφσ λόγουσ. 

9. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 

9.1. Ο Διμοσ υποχρεοφται να περιλαμβάνει το ανωτζρω Ζργο ςτθν ιςτοςελίδα του, 
ωσ επίςθσ και να προβαίνει ςε λοιπζσ κατάλλθλεσ τακτικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ, 
εκπαίδευςθσ και επιμόρφωςθσ των δθμοτϊν, ςε ςυνεργαςία με τθν εταιρεία, για το 
πρόγραμμα ανακφκλωςθσ ενδυμάτων και υποδθμάτων, αλλά και για τα πολλαπλά 
οφζλθ (οικονομικά, περιβαλλοντικά κ.λπ.), που προκφπτουν από τθν υπεφκυνθ 
διαχείριςθ των αποβλιτων - απορριμμάτων. 

9.2. Θ Εταιρεία RECYCOM οφείλει να ενθμερϊνει και να παραχωρεί ςτατιςτικά 
ςτοιχεία προόδου του προγράμματοσ και ςτοιχεία ςυλλογισ – αξιοποίθςθσ των 
περιςυλλεγμζνων υλικϊν ςτο τζλοσ κάκε ζτουσ. 

10. ΕΠΙΛΤΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ – ΙΧΤΟΝ ΔΙΚΑΙΟ - ΠΑΡΕΚΣΑΗ ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ: 

10.1. Θ μθ τιρθςθ των όρων τθσ παροφςασ ι θ ακζτθςθ των ςυμβατικϊν 
υποχρεϊςεων των Μερϊν κα ζχει ωσ ςυνζπεια τθν λφςθ του παρόντοσ 
υμφωνθτικοφ, με ζγγραφθ καταγγελία του ενόσ μζρουσ επιδιδόμενθ προσ το άλλο, 
επιφυλαςςόμενων παντόσ νόμιμου δικαιϊματόσ τουσ ςτθν περίπτωςθ αυτι. 

10.2. Σο παρόν υμφωνθτικό διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο. Αρμόδια για τθν 
επίλυςθ οποιαςδιποτε διαφοράσ που τυχόν κα προκφψει από αυτό είναι τα 
Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

 

ΑΔΑ: 6ΚΘ146ΜΩ0Ι-30Τ



 9 

11. ΣΕΛΙΚΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ: 

11.1. Σο παρόν υμφωνθτικό με τα Παραρτιματά του, τα οποία αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ του ςυμφωνθτικοφ αυτοφ, αποτελεί το ςφνολο τθσ ςυμφωνίασ 
μεταξφ των μερϊν και υπεριςχφει οποιαςδιποτε άλλθσ ςυμφωνίασ, θ οποία τυχόν 
καταρτίςτθκε μζχρι τθν υπογραφι του παρόντοσ, γραπτισ ι προφορικισ ,μεταξφ 
των Μερϊν.  

11.2. Όλοι οι όροι του παρόντοσ ςυμφωνοφνται ωσ ουςιϊδεισ, παράβαςθ δε ζςτω 
και ενόσ εξ αυτϊν παρζχει δικαίωμα καταγγελίασ τθσ παροφςθσ. 

11.3. Θ παροφςα ςφμβαςθ επιδζχεται τροποποίθςθ μόνο με νεότερθ ζγγραφθ 
ςυμφωνία των μερϊν. Ανταπόδειξθ κατά των όρων του παρόντοσ επιτρζπεται μόνο 
εγγράφωσ, αποκλειομζνου κάκε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. 

11.4. Εάν κάποιοσ από τουσ παρόντεσ όρουσ κρικεί άκυροσ, ακυρϊςιμοσ ι 
ανίςχυροσ, δεν κα επθρεάηεται το κφροσ των υπολοίπων, που παραμζνουν ςε 
πλιρθ ιςχφ, ωσ εάν ο άκυροσ/ακυρϊςιμοσ ι ανίςχυροσ όροσ να μθν είχε περιλθφκεί 
ςτο παρόν εξ αρχισ. Σα υμβαλλόμενα Μζρθ, ςτθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ μερικισ 
ακυρότθτασ, αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να βρουν τθ διατφπωςθ νζασ 
παραγράφου ι άρκρου ι τθν τροποποίθςι του ι τθν προςκικθ νζασ παραγράφου ι 
άρκρου, που κα κεραπεφει τθν ακυρότθτα και ταυτόχρονα κα είναι ςυμβατό με το 
ςυνολικό περιεχόμενο του ςυμφωνθτικοφ, με όςο το δυνατόν προςομοιάηουςα ωσ 
προσ τα αποτελζςματα λειτουργία προσ τον άκυρο όρο.  

11.5. Όλεσ οι γνωςτοποιιςεισ, αιτιςεισ κ.λπ. μεταξφ των μερϊν κα γίνονται 
εγγράφωσ και κα αποςτζλλονται ςτισ διευκφνςεισ, που προςδιορίηονται ςτθν αρχι 
του παρόντοσ ι κα γνωςτοποιοφνται με ιςοδφναμα μζςα ωσ ανωτζρω αναφζρεται, 
ιτοι ενδεικτικά παράδοςθ επιςτολι και πρωτοκόλλθςι τθσ, αποςτολι e-mail ςτα 
ακόλουκα προςδιοριηόμενα για τα μζρθ, ιτοι για τθν εταιρεία ςτο info@recycom.gr 
και για το Διμο ςτο dnsi_kathariotitas@dimosfx.gr. Οποιαδιποτε αλλαγι 
διεφκυνςθσ κα κοινοποιείται εγγράφωσ. 

11.6. Θ μθ άςκθςθ δικαιωμάτων από κάποιο ςυμβαλλόμενο μζροσ ι θ ανοχι 
καταςτάςεων αντίκετων προσ το υμφωνθτικό, κακϊσ και θ κακυςτζρθςθ ςτθ λιψθ 
μζτρων, που προβλζπει το υμφωνθτικό, δεν μπορεί να κεωρθκοφν ωσ παραίτθςθ 
των υμβαλλομζνων Μερϊν από τα αντίςτοιχα δικαιϊματα ι ωσ αναγνϊριςθ ςτα 
υμβαλλόμενα Μζρθ δικαιωμάτων, τα οποία δεν ζχουν αναγνωριςτεί ρθτά ςτο 
υμφωνθτικό. 

Αυτά ςυμφϊνθςαν και ςυναποδζχκθκαν τα υμβαλλόμενα Μζρθ και προσ απόδειξθ 
αυτϊν ςυντάχκθκε και υπογράφθκε το παρόν ςε τζςςερα (4) πρωτότυπα ωσ 
ακολοφκωσ και ζλαβε κάκε μζροσ από δφο (2). 

 

Για τθν Εταιρεία RECYCOM 
 
 
 

Ο διαχειριςτισ 
Αράπθσ Βαγγζλθσ 

Για τον Διμο Νζασ Φιλαδζλφειασ–
Νζασ Χαλκθδόνασ 
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