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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 6/5-4-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 87/2017 

Έγκριση συµφωνητικού συνεργασίας για την 
διαχείριση µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και 

υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης 
δηµιουργίας αποβλήτων στον ∆ήµο Μεγαρέων 

µε την Α.Ε «RECYCOM». 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Απριλίου 2017 
ηµέρα Τετάρτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 5757/31-3-2017 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Βογιατζή Εµµανουέλα 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Πιλίλης Σωτήριος 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σταµούλης Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Σωτηρίου Γεώργιος Μαργέτης Παναγιώτης 
∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος Γρίβα Παναγιώτα 
Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης  
Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων.  
Καράµπελας Κων/νος Ζάλης Αθανάσιος  
Παπανίκος ∆ηµήτριος Κόττας Βασίλειος  
Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης  
Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος  
Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος  
Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  Λιώτας ∆ηµοσθ.-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµοτ.Κοινότητας Ν.Περάµου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συµβουλίου της  ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο µέσον τη υπ’ αριθ. 65/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Χοροζάνης Αντώνιος. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 67/2017 αποφάσεως απεχώρησε ο ∆ηµοτικός 
Σύµβουλος κ. Μαρινάκης Ιωάννης και προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. 
Πιλίλης Σωτήριος,  Μαργέτης Παναγιώτης και Παπαλευθέρης Ελευθέριος. 
………………………………………………………………………………………….. 
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Ακολούθως  η κα. Πρόεδρος εισηγείται το 24ο θέµα της ηµερησίας ∆/ξεως 

περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών του του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου την από 29-3-2017  εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου, που έχει ως 
ακολούθως: 

“Ο ∆ήµος Μεγαρέων στο πλαίσιο της επέκτασης των πρωτοβουλιών του σχετικά 
µε την εφαρµογή των προγραµµάτων εναλλακτικής διαχείρισης των διαφόρων κατηγοριών 
απορριµµάτων, έχει  έλθει σε επαφή µε την εταιρεία «RECYCOM», ιδιοκτησίας Ευάγγελου 
Αράπη, που εδρεύει στην Αττική, για την εφαρµογή του προγράµµατος Συλλογής και 
∆ιαχείρισης Αποβλήτων Ενδυµάτων και Υποδηµάτων. Ως γνωστόν περίπου 10 
εκατοµµύρια τόνοι υφασµάτων σε Αµερική και Ευρώπη καταλήγουν στα σκουπίδια κάθε 
χρόνο. Κάθε Ευρωπαίος πολίτης αποσύρει από την ντουλάπα του περίπου 15 κιλά 
ρουχισµού κάθε χρόνο. ∆υστυχώς ένα µικρό µόνο µέρος επαναχρησιµοποιείται, είτε για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς, είτε γίνεται εµπορεύσιµο προϊόν, είτε πωλείται στα 
καταστήµατα ρούχων  από δεύτερο χέρι. 

Τοποθετώντας ιδιαίτερα καλαίσθητους κάδους ανακύκλωσης ρούχων και 
υποδηµάτων, σε πολλά σηµεία του ∆ήµου Μεγαρέων, καλλιεργείται  η σωστή νοοτροπία 
αναφορικά µε τα ζητήµατα ανακύκλωσης και προσκαλεί τον καθένα να πάψει ν’ αδιαφορεί. 
Μειώνοντας τον όγκο των σκουπιδιών που καταλήγουν στις χωµατερές, εξοικονοµούµε 
πόρους και ενέργεια. Συµβάλλουµε στη δηµιουργία ενός καθαρότερου και υγιεινότερου 
περιβάλλοντος.  
 Η ανακύκλωση ρούχων που προτείνεται συνεπάγεται την διαχείρισή τους, έτσι 
ώστε να καταλήγει στα σκουπίδια µόνο το 2 %, ενώ το υπόλοιπο προωθείται στις αγορές 
µεταχειρισµένων ειδών, εξασφαλίζοντας φθηνά ή δωρεάν ήδη ρουχισµού για τις µη 
προνοµιούχες οµάδες πληθυσµού. Από τα παλιά ρούχα µπορούν επίσης να φτιαχτούν 
φόρµες εργασίας, υλικό για ηχοµόνωση και θερµοµόνωση, γέµιση για τα καθίσµατα των 
αυτοκινήτων. Κρίνεται απαραίτητο να υιοθετήσει ο ∆ήµος µας το συγκεκριµένο 
πρόγραµµα, καθώς η υλοποίησή του θα συµβάλει στη µείωση του όγκου των αστικών 
απορριµµάτων. 
 Το πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ της εταιρείας RECYCOM και του ∆ήµου Μεγαρέων 
αναλύεται ως ακολούθως: 
1. Η συλλογή θα γίνεται σε ειδικούς κάδους που η εταιρεία µε δαπάνες της θα 

κατασκευάσει και θα τοποθετήσει στα ειδικά σηµεία περισυλλογής που θα 
καθορισθούν µε τη συνεργασία του ∆ήµου Μεγαρέων και της εταιρείας RECYCOM και 
οι οποίοι σε πρώτη φάση θα είναι 26. Τα σηµεία αυτά θα αυξηθούν µετά από 
συνεννόηση των δύο παραπάνω συνεργαζόµενων φορέων. 

2. Το κόστος του έργου, ήτοι η συλλογή (αναλώσιµα, συντήρηση), η τελική διάθεση του 
υπολείµµατος, η επεξεργασία (προσωπικό, ηλ. ενέργεια, αναλώσιµα κ.λ.π) και η 
διαχείριση των υλικών, θα βαρύνει την εταιρεία RECYCOM. Η επιχείρηση θα συλλέγει 
τα είδη σε τουλάχιστον δεκαπενθήµερη βάση ή ανάλογα µε την κίνηση, θα συντηρεί, 
ελέγχει και φροντίζει καθηµερινά την καθαριότητα αυτών.  

3. Ο ∆ήµος Μεγαρέων δύναται να ενηµερώσει την εταιρεία για την ανάγκη αποκοµιδής, 
κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. 

4. Η εταιρεία οφείλει να ενηµερώνει και να παραχωρεί στατιστικά στοιχεία προόδου του 
προγράµµατος και στοιχεία διάθεσης-αξιοποίησης των περισυλλεγµένων υλικών.  

5. Η RECYCOM µετά από διαλογή, κάποια ρούχα προσφέρει δωρεάν σε άπορα άτοµα. 
Περαιτέρω ο ρουχισµός διατίθεται για αποστολή σε χώρες, όπου υπάρχει επείγουσα 
ανάγκη, όπως φυσική καταστροφή, πόλεµος κ.ο.κ. Το µεγαλύτερο ποσοστό εξάγεται 
µε σκοπό την επανάχρηση. Μέρος του υλικού, τα ακατάλληλα για επανάχρηση ρούχα, 
ανακυκλώνονται για δηµιουργία ρούχων καθαρισµού, στουπιών, µονωτικού και άλλου 
υλικού.   

6. Η RECYCOM  θα προσφέρει κάθε µήνα το ποσό των 150,00€ για την αγορά τροφίµων 
και άλλων ειδών που έχει ανάγκη το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου µας. Επίσης 
κατά την διάρκεια των εορτών (Χριστούγεννα, Πάσχα), η εν λόγω εταιρεία θα κάνει 
δωρεά το ποσό των 500,00 € (ανά έτος) για την αγορά επιπλέον τροφίµων. 
Κατόπιν των παραπάνω προτείνεται η συνεργασία του ∆ήµου µας µε την υπόψη 

εταιρεία”. 
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Στη συνέχεια η κα. Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού 

Σ/λίου  το κατατεθέν σχέδιο συµφωνητικού συνεργασίας του ∆ήµο Μεγαρέων µε 
την Α.Ε «RECYCOM» το οποίο έχει ως ακολούθως: 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕIΡIΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ 
ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
1) Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Βαγγέλης Αράπης και ΣίΑ - Οµόρρυθµη Εταιρία 

Εµπορίας και Ανακύκλωσης» και διακριτικά τίτλο «RECYCOM»  
2)  Ο ∆ήµος Μεγαρέων 
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) Την υπ' αριθµ.  ……..Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
ΠΡΟΟIΜIΟ 
I. ∆υνάµει 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 
∆ήµος Μεγαρέων και η RECYCOM καταρτίζουν το παρόν Συµφωνητικό για τη διαχείριση 
µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και υπόδησης του ∆ήµου Μεγαρέων. 
 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 ∆ήµου Μεγαρέων (εφεξής «το Έργο», το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια 
του παρόντος άρθρου). 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Συµφωνητικό: Το παρόν συµφωνητικό 
II, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η RECYCOM αποτελεί εταιρία 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 δραστηριότητα της και το έργο της στην ανακύκλωση. Οι κάδοι ανακύκλωσης 
τοποθετούνται σε δηµόσια σηµεία (π.χ. µέχρι σήµερα το πρόγραµµα ανακύκλωσης έχει 
εφαρµοστεί µε τοποθέτηση κάδων σε υποδειχθέντα δηµόσια σηµεία στους ∆ήµους 
Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερµίου, Παλλήνης - Γέρακα, Κηφισιάς, ∆ιονύσου, Ωρωπού, 
Θήβας, Χαλκίδας και Καλαµάτας), καθώς επίσης και σε ιδιωτικής χρήσης χώρους 
προσιτούς στο κοινό. 
Ο ∆ήµος Μεγαρέων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος πρόληψης 
δηµιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και βιώσιµης ανάπτυξης, επιθυµεί να ενταχθεί στο 
δίκτυο ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και υπόδησης της εταιρίας 
RECYCOM, βάση της Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου ……………διαθέτοντας 
κατάλληλα κεντρικά σηµεία της επιλογής του, για την τοποθέτηση των κάδων 
ανακύκλωσης της RECYCOM. 
 
Από τη δράση αυτή για το ∆ήµο προκύπτει: 
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α) Σηµαντική δηµόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα είδη θα 
αποτρέπονται από το ρεύµα των αστικών αποβλήτων, τα οποία ο ∆ήµος Μεγαρέων 
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 ∆ήµο από την προσφορά 
µέρος των περισυλλεγµένων υλικών µετά την διαλογή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δ) Η 
εταιρία θα συµµετέχει σε δράσεις που αφορούν την Ανακύκλωση του ∆ήµου. 
1. Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ανακύκλωσης και βιώσιµης 
ανάπτυξης, θα ενταχθεί στο δίκτυο ανακύκλωσης ειδών ένδυσης της εταιρίας RECYCOM, 
διαθέτοντας κατάλληλα κεντρικά σηµεία για την απόθεση των κάδων ανακύκλωσης της 
RECYCOM. 
2. 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 συνεννοήσεως. 
3. Θα υποχρεούται να περιλαµβάνει το ανωτέρω έργο στην ιστοσελίδα του ενηµερώνοντας 
τακτικά τους δηµότες για το πρόγραµµα αυτό. 
4. Η εταιρία οφείλει να ενηµερώνει και να παραχωρεί στατιστικά στοιχεία προόδου του 
προγράµµατος και στοιχεία διάθεσης – αξιοποίησης των περισυλλεγµένων υλικών. 
5) Η RECYCOM έπειτα από την διαλογή των περισυλλεγµένων υλικών προσφέρει µέρος 
αυτών σε απόρους στην Ελλάδα, ένα µέρος αυτών σε απόρους στον ∆ήµο Μεγαρέων, 
ενώ άλλο µέρος διατίθεται σε καταστήµατα ρουχισµού για  επανάχρηση ή στο εξωτερικό.  
6. Το κόστος προµήθειας και τοποθέτησης των απαιτούµενων κάδων, το κόστος του 
έργου, ήτοι η συλλογή (αναλώσιµα, συντήρηση, κόστος προσωπικού κλπ), η τελική 
διάθεση, η επεξεργασία και η διαχείριση των υλικών θα ρυθµίζεται, αφορά και θα βαρύνει 
αποκλειστικά από την εταιρεία RECYCOM, 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Το παρόν Συµφωνητικό συνάπτεται για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, αρχοµένη από 
την ηµεροµηνία υπογραφής της, χρονικό διάστηµα που κρίνεται εύλογο για την απόσβεση 
εκ µέρους της εταιρείας RECYCOM του κόστους επένδυσης τη 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 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 30 ηµέρες 
πριν από τη λήξη της συνεργασίας. 
Η RECYCOM µπορεί να προχωρήσει σε λύση του Συµφωνητικού για λόγους 
βιωσιµότητας της δράσης πριν από το συµφωνηµένο χρόνο των 5 ετών, αλλά σε καµία 
περίπτωση πριν την έλευση 1 έτους από την υπογραφή του παρόντος. Θα πρέπει όµως 
σχετικά να ειδοποιήσει εγγράφως το ∆ήµο, τουλάχιστον 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 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 ∆ήµος µπορεί να αποθηκεύσει τους κάδους µε έξοδα της RECYCOM. 
Μετά την πάροδο (1) επιπλέον µήνα από την πάροδο της άνω προθεσµίας και εφόσον η 
RECYCOM δεν έχει παραλάβει τους κάδους της, ο ∆ήµος 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 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η µη τήρηση των όρων της παρούσας ή η αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων των 
µερών θα έχει ως συνέπεια την λύση του παρόντος συµφωνητικού των µερών 
επιφυλασσοµένων παντός νοµίµου δικαιώµατος τους. 
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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 θα εγκαταστήσει τους κάδους της), ειδοποιεί εγγράφως το 
παραβαίνον Μέρος, τάσσοντας σε αυτό προθεσµία δέκα πέντε (15) ηµερών για 
επανόρθωση της αντισυµβατικής συµπεριφοράς του, άλλως το συµφωνητικό λύεται 
αυτοµάτως και αζηµίως για το µη παραβαίνον Μέρος. 
Το παρόν Συµφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αρµόδια για την επίλυση 
οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από αυτό είναι τα ∆ικαστήρια των 
Αθηνών. 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Το παρόν Συµφωνητικό 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 νεώτερη 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 κλπ. 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 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. 
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: 
Για την RECYCOM                                     ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
 

Ακολούθως η κα Πρόεδρος θέτει υπ’ όψη των µελών του ∆ηµοτικού Σ/λίου  
την υπ’ αριθ. 27/2017 απόφαση του Συµβουλίου της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΓΑΡΕΩΝ  περί: «Πρότασης για έναρξη συνεργασίας του ∆ήµου Μεγαρέων µε την 
εταιρία "RECYCOM Α.Ε.", για την εφαρµογή Ολοκληρωµένου Προγράµµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Μεταχειρισµένων Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στο 
∆ήµο µας» µε την οποία οµόφωνα αποφάσισε και:  

«Α) Εγκρίνει την έναρξη συνεργασίας του ∆ήµου Μεγαρέων µε την εταιρία 
"RECYCOM Α.Ε.", για την εφαρµογή Ολοκληρωµένου Προγράµµατος 
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Μεταχειρισµένων Ειδών Ένδυσης και Υπόδησης στο 
∆ήµο µας, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης. 

Β) Προτείνει όπως τα σηµεία τοποθέτησης των κόκκινων κάδων στην ∆ηµοτική 
Ενότητα Μεγάρων, να είναι τα εξής: 
• Πλατεία Λυτάρα 
• Κεντρική Πλατεία 
• Πλατεία Σκουλούδη 
• Πλατεία Αγ. Ιωάννου Χορευταρά 
• Πλατεία Ολυµπιονικών (ΕΡΚΙΣ) 
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• Πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως 
• Πλατεία Ηρώων 
• Πλατεία Σωτήρος 
• Πλατεία επί της συµβολής των οδών Μινώας κα ∆ιογένους. 
• Πλατεία περιοχής Έξω Πηγάδια 
• Πλατεία Κύπρου, 
• Πλατεία Εξω Βρύσης 
• Κ.Χ. ή Κ. Νησίδες πλησίον surer market  LIDL – ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ (είσοδος πόλης) 
• Οικισµό Πάχης 
• Συνοικισµό Μελί (εκκλησία Αγ. Ιωάννου Θεολόγου) 
• Περιοχή Λιακοί (σε Κ.Χ. πλησίον 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου). 
• Επί της συµβολής των οδών Σπ. Καραγιώργου και Στρατήγη ( σε Κ.Χ. πλησίον 

5ου ∆ηµοτικού Σχολείου) 
• ∆ηµαρχείο 
• Στάδιο Μεγαρέων Ολυµπιονικών 
• Σταθµό ΟΣΕ 
• Πλησίον της κεντρικής εισόδου των σχολικών συγκροτηµάτων Γυµνασίων – 

Λυκείου. 
• Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου (πλησίον εκκλησίας Αγ. Παρασκευής). 

 Η ακριβής χωροθέτηση θα γίνει σε συνεργασία των ∆/νσεων Τεχνικής 
Υπηρεσίας και  Εξωτερικών Συνεργείων του ∆ήµου µας και της «RECYCOM Α.Ε.» 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη  την εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου,  
την υπ’ αριθ. 27/2017 απόφαση της ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ και 
συζήτησε και αντάλλαξε απόψεις επί του κατατεθέντος σχεδίου συµφωνητικού  
συνεργασίας.  
        Αφού είδε και  τις ∆/ξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
ΚΑΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  

 
 Α) Εγκρίνει το συµφωνητικού συνεργασίας για την διαχείριση µεταχειρισµένων 
ειδών ένδυσης και υπόδησης στο πλαίσιο της πρόληψης δηµιουργίας αποβλήτων 
στον ∆ήµο Μεγαρέων µε την Α.Ε «RECYCOM».,  ως  εξής: 
 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕIΡIΣΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ ΕΝ∆ΥΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
1) Η Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «Βαγγέλης Αράπης και ΣίΑ - Οµόρρυθµη 

Εταιρία Εµπορίας και Ανακύκλωσης» και διακριτικά τίτλο «RECYCOM»  
2)  Ο ∆ήµος Μεγαρέων 
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) Την υπ' αριθµ. 
87/2017 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
ΠΡΟΟIΜIΟ 
I. ∆υνάµει 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 
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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 ∆ήµος Μεγαρέων και η RECYCOM καταρτίζουν το παρόν 
Συµφωνητικό για τη διαχείριση µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και υπόδησης του 
∆ήµου Μεγαρέων. 
  
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 ∆ήµου Μεγαρέων (εφεξής «το 
Έργο», το οποίο περιγράφεται στη συνέχεια του παρόντος άρθρου). 
 
ΟΡΙΣΜΟΙ 
Συµφωνητικό: Το παρόν συµφωνητικό 
 
II, ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
Η RECYCOM αποτελεί εταιρία 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 δραστηριότητα της και το έργο της στην ανακύκλωση. 
Οι κάδοι ανακύκλωσης τοποθετούνται σε δηµόσια σηµεία (π.χ. µέχρι σήµερα το 
πρόγραµµα ανακύκλωσης έχει εφαρµοστεί µε τοποθέτηση κάδων σε υποδειχθέντα 
δηµόσια σηµεία στους ∆ήµους Πεντέλης, Ραφήνας - Πικερµίου, Παλλήνης - 
Γέρακα, Κηφισιάς, ∆ιονύσου, Ωρωπού, Θήβας, Χαλκίδας και Καλαµάτας), καθώς 
επίσης και σε ιδιωτικής χρήσης χώρους προσιτούς στο κοινό. 
Ο ∆ήµος Μεγαρέων στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος πρόληψης 
δηµιουργίας αποβλήτων, ανακύκλωσης και βιώσιµης ανάπτυξης, επιθυµεί να 
ενταχθεί στο δίκτυο ανακύκλωσης µεταχειρισµένων ειδών ένδυσης και υπόδησης 
της εταιρίας RECYCOM, βάση της Απόφασης ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
87/2017διαθέτοντας κατάλληλα κεντρικά σηµεία της επιλογής του, για την 
τοποθέτηση των κάδων ανακύκλωσης της RECYCOM. 
 
Από τη δράση αυτή για το ∆ήµο προκύπτει: 
α) Σηµαντική δηµόσια ωφέλεια περιβαλλοντικού χαρακτήρα, αφού τα συλλεχθέντα 
είδη θα αποτρέπονται από το ρεύµα των αστικών αποβλήτων, τα οποία ο ∆ήµος 
Μεγαρέων 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 ∆ήµο από την προσφορά µέρος των περισυλλεγµένων υλικών µετά 
την διαλογή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο δ) Η εταιρία θα συµµετέχει σε δράσεις 
που αφορούν την Ανακύκλωση του ∆ήµου. 
1. Ο ∆ήµος, στο πλαίσιο ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος ανακύκλωσης και 
βιώσιµης ανάπτυξης, θα ενταχθεί στο δίκτυο ανακύκλωσης ειδών ένδυσης της 
εταιρίας RECYCOM, διαθέτοντας κατάλληλα κεντρικά σηµεία για την απόθεση των 
κάδων ανακύκλωσης της RECYCOM. 
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2. 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 
συνεννοήσεως. 
3. Θα υποχρεούται να περιλαµβάνει το ανωτέρω έργο στην ιστοσελίδα του 
ενηµερώνοντας τακτικά τους δηµότες για το πρόγραµµα αυτό. 
4. Η εταιρία οφείλει να ενηµερώνει και να παραχωρεί στατιστικά στοιχεία προόδου 
του προγράµµατος και στοιχεία διάθεσης – αξιοποίησης των περισυλλεγµένων 
υλικών. 
5) Η RECYCOM έπειτα από την διαλογή των περισυλλεγµένων υλικών προσφέρει 
µέρος αυτών σε απόρους στην Ελλάδα, ένα µέρος αυτών σε απόρους στον ∆ήµο 
Μεγαρέων, ενώ άλλο µέρος διατίθεται σε καταστήµατα ρουχισµού για  
επανάχρηση ή στο εξωτερικό.  
6. Το κόστος προµήθειας και τοποθέτησης των απαιτούµενων κάδων, το κόστος 
του έργου, ήτοι η συλλογή (αναλώσιµα, συντήρηση, κόστος προσωπικού κλπ), η 
τελική διάθεση, η επεξεργασία και η διαχείριση των υλικών θα ρυθµίζεται, αφορά 
και θα βαρύνει αποκλειστικά από την εταιρεία RECYCOM, 
 
 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ / ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
Το παρόν Συµφωνητικό συνάπτεται για χρονική διάρκεια πέντε (5) ετών, αρχοµένη 
από την ηµεροµηνία υπογραφής της, χρονικό διάστηµα που κρίνεται εύλογο για 
την απόσβεση εκ µέρους της εταιρείας RECYCOM του κόστους επένδυσης τη 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 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 30 ηµέρες πριν από τη λήξη της 
συνεργασίας. 
Η RECYCOM µπορεί να προχωρήσει σε λύση του Συµφωνητικού για λόγους 
βιωσιµότητας της δράσης πριν από το συµφωνηµένο χρόνο των 5 ετών, αλλά σε 
καµία περίπτωση πριν την έλευση 1 έτους από την υπογραφή του παρόντος. Θα 
πρέπει όµως σχετικά να ειδοποιήσει εγγράφως το ∆ήµο, τουλάχιστον 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 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 ∆ήµος µπορεί να αποθηκεύσει τους κάδους µε έξοδα της 
RECYCOM. Μετά την πάροδο (1) επιπλέον µήνα από την πάροδο της άνω 
προθεσµίας και εφόσον η RECYCOM δεν έχει παραλάβει τους κάδους της, ο 
∆ήµος 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. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 
Η µη τήρηση των όρων της παρούσας ή η αθέτηση των συµβατικών 
υποχρεώσεων των µερών θα έχει ως συνέπεια την λύση του παρόντος 
συµφωνητικού των µερών επιφυλασσοµένων παντός νοµίµου δικαιώµατος 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 θα εγκαταστήσει τους κάδους 
της), ειδοποιεί εγγράφως το παραβαίνον Μέρος, τάσσοντας σε αυτό προθεσµία 
δέκα πέντε (15) ηµερών για επανόρθωση της αντισυµβατικής συµπεριφοράς του, 
άλλως το συµφωνητικό λύεται αυτοµάτως και αζηµίως για το µη παραβαίνον 
Μέρος. 
Το παρόν Συµφωνητικό διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο. Αρµόδια για την επίλυση 
οποιασδήποτε διαφοράς που τυχόν θα προκύψει από αυτό είναι τα ∆ικαστήρια 
των Αθηνών. 
 
ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Το παρόν Συµφωνητικό 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 νεώτερη 
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 κλπ. 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 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. 
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: 

Για την RECYCOM                                     ΓΙΑ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΡΕΩΝ  
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Β) Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 87/2017 
 

…………………………………………………………………………………….…….      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος 
Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος ∆ρένης Αθανάσιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μπερδελής Γεώργιος 
 Κολάτας Ιωάννης Μαργέτης Παναγιώτης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


