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Σελίδα 1 

 

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη» 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι:29-06-2020 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.24765 

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΏΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

Πληροφορίες: κ. Β. Αγγελόπουλος 

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Βασιλείου 62 

       Περιστέρι 12135 

Τηλ. 210 5701606 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

 

 

Περιστέρι σήμερα την 29η   Ιουνίου 2020 οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι, 

 

α) η Μαρία Τσιώτα Μάρκου Αντιδήμαρχος Περιστερίου ενεργούσα στην περίπτωση 

αυτή ως νόμιμη εκπρόσωπος του Δήμου, 

 

και 

 

β) η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΕΒΕ) (δ.τ.: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ) με έδρα Αίγιο 

Αχαΐας, οδός : Αγ. Ιωάννου 19, ΤΚ: 25100 με ΑΦΜ: 094270233 ΔΟΥ: ΑΙΓΙΟΥ, 

εκπροσωπούμενη νόμιμα από τον Αθανάσιο Ανδριανόπουλο του Ανδρέα, 

αποκαλούμενη εφεξής «Προμηθευτής», 

 

έχοντας υπ' όψιν: 

- Ν.4555/2018(Α’133), Ν.4412/2016(Α'147), Ν.4314/2014(Α’265) 

Ν.4270/2014(Α'143), Ν.4250/2014(Α'74), Ν.4129/2013(Α’52), της παρ. Ζ του 

Ν.4152/2013(Α'107), Ν.4013/2011(Α’204), Ν.3861/2010(Α’112), 

Ν.3852/2010(Α’87), Ν.3614/2007(Α’267), Ν.3548/2007(Α’68), 

Ν.3463/2006(Α'114), Ν.2690/1999(Α'45), Ν.2121/1993 (Α'25), 

π.δ.39/2017(Α’64), π.δ.80/2016(Α΄145), π.δ.28/2015(Α'34), Υ.Α.57654/22-5-

2017(Β’1781/23-5-2017), Υ.Α.56902/215/19-5-2017(Β’1924/2-6-2017), του άρθρου 

5 της Υ.Α. 11389/1993(Β΄185), 

όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν, καθώς και 

- την με αρ. 203/26-07-2016 (ΑΔΑ: 6Θ6ΑΩΞ2-Ω9Υ) πράξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί έγκρισης υλοποίησης προγράμματος χωριστής συλλογής 

 

 

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ 
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Σελίδα 2 

 

βιοαποβλήτων και κινητών πράσινων σημείων στο Δήμο και υποβολή πρότασης για 

χρηματοδότηση, της πράξης «Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητό 

πράσινο σημείο Δήμου Περιστερίου» στο πλαίσιο της υπ. αρ. πρ. οικ. 

5101/28.04.2016 (ορθή επανάληψη 10.5.2016) (ΑΔΑ:75ΛΙ4653Ο7-ΦΓ0) πρόσκλησης 

της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. ΕΤΠΑ και ΤΣ του Υπουργείου 

Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με κωδικό 14.6i.26-27.1 του Άξονα 

Προτεραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της 

αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)», του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», το 

οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, 

- την με αρ. πρωτ. 6348/28-06-2019 (ΑΔΑ:62Ρ8465ΧΙ8-Π7Ε) Απόφαση της 

Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ ΕΤΠΑ και ΤΣ, του Υπουργείου 

Οικονομίας και Ανάπτυξης,  περί ένταξης της Πράξης «Δίκτυο χωριστής συλλογής 

βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου», με Κωδικό ΟΠΣ 

5002254, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

- την με αρ. πρωτ. 4947/11-06-2020 (ΑΔΑ: Ω3ΡΠ46ΜΤΛΡ-ΣΥΒ) Απόφαση της 

Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ, ΤΣ και ΕΚΤ, του Υπουργείου 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων, περί 1ης Τροποποίησης της Πράξης «Δίκτυο χωριστής 

συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου Περιστερίου», με 

Κωδικό ΟΠΣ 5002254, στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 

- την με αρ. 250/25-07-2019 (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΩΞ2-Μ69) πράξη του Δημοτικού 

Συμβουλίου περί έγκρισης της αποδοχής χρηματοδότησης 1.250.398,60€ για την 

Πράξη «Δίκτυο χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων και κινητά πράσινα σημεία Δήμου 

Περιστερίου», στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Ε.Π. 

«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 

- την απόφαση οικ.40144/2-09-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΩΗΩΞ2-Δ5Ω) του Δημάρχου 

Περιστερίου Α. Παχατουρίδη περί ορισμού αντιδημάρχων, 

- την με αρ. πρωτ. 56986/2-12-2019 Απόφαση (ΑΔΑ: 7Χ7ΥΩΞ2-ΘΔΑ) Ανάληψης 

Πολυετούς Υποχρέωσης Αντιδημάρχου για δέσμευση εγγραφής των απαιτούμενων 

πιστώσεων της προμήθειας για το έτος 2020 σε συγκεκριμένους Κ.Α., στον 

προϋπολογισμό του έτους 2020, 

- τις 2773/21-01-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΑΜΩΞ2-8ΟΧ) και 2780/21-01-2020 (ΑΔΑ: 

9ΚΝΙΩΞ2-Π5Ο) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης Αντιδημάρχου με Α/Α: Α179 και 

Α182, με τις οποίες εγκρίθηκε η δαπάνη και δέσμευση των πιστώσεων στους υπό 

Κ.Α.: 62.7341.201 (210.895,31€) και 20.7341.201 (1.305,89€) προϋπολογισμού 

έτους 2020 και με αντίστοιχη καταχώρηση στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Δήμου με 

Α/Α Α179 και Α182. 

- την 413/2019 πράξη της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 9Ο0ΔΩΞ2-Κ0Ο), με 

την οποία εγκρίθηκαν α) οι τεχνικές προδιαγραφές (45/2019 μελέτη) του 

Διαγωνισμού, β) ο τρόπος ανάθεσης και γ) καθορίσθηκαν οι όροι του 

Διαγωνισμού, 

- την 38/2020 (ΑΔΑ: 6ΦΥΗΩΞ2-Λ9Β) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής περί 

ανάδειξης προσωρινών αναδόχων, 

- την 87/2020 (ΑΔΑ: ΨΜ9ΙΩΞ2-Ν5Ψ) πράξη της Οικονομικής Επιτροπής περί 

κατακύρωσης του διαγωνισμού, 

 

συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα: 

 

1. ο Προμηθευτής αναλαμβάνει, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια 

διαφόρων κάδων συλλογής βιοαποβλήτων (κατασκευής της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Α.Ε.Β.Ε.) ως εξής: 
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Σελίδα 3 

 

 

ΤΜΗΜΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Άρθρο 
Ειδικής 

συγγραφής 
υποχρεώσεων 

45/2019 μελέτης 

α/α 
ΣΥΣΤ. 

ΕΣΗΔΗΣ 

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΙΔΟΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ/ 
Μ/Μ 

ΤΙΜΗ (€) 
ΜΟΝΑΔΟΣ 

ΕΙΔΟΥΣ  
ΠΡΟ ΦΠΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

(€) 
ΠΡΟ ΦΠΑ 

24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ (€)  
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 

ΤΜΗΜΑ 1 

1. 

78790 

Κάδοι 240 λίτρων 
560 

ΤΕΜ. 
44,00 24.640,00 30.553,60 

2. 
Κάδοι 240 λίτρων  

με κλειδί 
100 

ΤΕΜ. 
49,00 4.900,00 6.076,00 

3. Κάδοι 770 λίτρων 
160 

ΤΕΜ. 
180,00 28.800,00 35.712,00 

4. Κάδοι 1100 λίτρων 
73 

ΤΕΜ. 
195,00 14.235,00 17.651,40 

5. Κάδοι κουζίνας 50-60 lt  
200 

ΤΕΜ. 
24,00 4.800,00 5.952,00 

6. Κάδοι κουζίνας 7-10 lt 
10.700 
ΤΕΜ. 

5,40 57.780,00 71.647,20 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€) 
ΠΡΟ ΦΠΑ 24% 

135.155,00€ 

ΦΠΑ 24% (€) 32.437,20€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (€) 
ΜΕ ΦΠΑ 24% 

167.592,20€ 

 

2. Οι κάδοι βιοαποβλήτων θα παραδοθούν τμηματικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 13 

και 14 της Γενικής και 1 έως και 6 της Ειδικής αντίστοιχα συγγραφής υποχρεώσεων της 45/2019 

μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, καθώς και των άρθρων 32 και 33 της με 

αρ. 59763/17-12-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού εντός χρονικού διαστήματος:  

α) ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής του παρόντος 

συμφωνητικού για τους κάδους των άρθρων 1. έως και 5. της Ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 

45/2019 μελέτης και 

β) εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της ημερομηνίας υπογραφής του παρόντος 

συμφωνητικού για τους κάδους του άρθρου 6. της Ειδικής συγγραφής υποχρεώσεων της 45/2019 

μελέτης. 

Τόπος παράδοσης: Δημοτικός Σταθμός Οχημάτων (αμαξοστάσιο) Δήμου Περιστερίου, οδός Αγίου 

Βασιλείου 62. 

3. Οι τεχνικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια κάδων βιοαποβλήτων είναι αυτές που 

περιγράφονται στην 45/2019 μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής του Δήμου 

και στην σχετική προσφορά του Προμηθευτή. 

4. Η παραλαβή των κάδων θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 της γενικής 

συγγραφής υποχρεώσεων της 45/2019 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής και 

του άρθρου 33 της με αρ. 59763/17-12-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού, από την αρμόδια 

επιτροπή. 

5. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο Προμηθευτής τηρεί τις υποχρεώσεις του που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν.4412/2016. 

6. Οι ποινικές ρήτρες για εκπρόθεσμη παραλαβή των ειδών ορίζονται στο άρθρο 35 της με 

αρ. 59763/17-12-2019 διακήρυξης του διαγωνισμού. 

7. Η πληρωμή του Προμηθευτή θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με την περίπτωση α’, παραγρ. 2 

και παραγρ. 3 του άρθρου 200 του Ν.4412/2016, μετά την παράδοση και οριστική παραλαβή των 

ειδών, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά 

πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την προμήθεια υπηρεσία και 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016 και σε εναρμόνιση με τα οριζόμενα 

στο άρθρο πρώτο, παρ.Ζ § Ζ5.3 του Ν.4152/2013/A’107 όπως έχει τροποποιηθεί και σήμερα 

ισχύει. 
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Σελίδα 4 

 

8. Παράβαση οποιουδήποτε όρου της σύμβασης αυτής, που όλοι θεωρούνται ουσιώδεις, καθώς 

και εφόσον συντρέξουν μία ή περισσότερες των περιπτώσεων α), β) ή και γ) της παραγράφου 1 

του άρθρου 133 του Ν.4412/2016, θα χορηγεί το δικαίωμα στον Δήμο για τη λύση της με 

καταγγελία που θα κοινοποιείται με Δικαστικό Επιμελητή. 

9. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα, αρμόδια ορίζονται αποκλειστικά 

τα Δικαστήρια Αθηνών (η παρούσα πρόβλεψη αφορά και την περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν και 

άλλοι διάδικοι με διαφορετική έδρα). 

10. Οι όροι της με αριθμό πρωτοκόλλου 59763/17-12-2019 διακήρυξης και της 45/2019 

μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής, τους οποίους ο Προμηθευτής αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα, καθώς και η προσφορά του Προμηθευτή, αποτελούν όρους και αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας σύμβασης. 

11. Ο Προμηθευτής κατέθεσε την με αριθμό 850ILG2080407 εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης η οποία εκδόθηκε από την τράπεζα: «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» ύψους 6.757,75€. 

12. Η εγγύηση καλής λειτουργίας των κάδων ανέρχεται σε: 

δύο (2) έτη από την ημερομηνία παραλαβής τους. 

Ο Προμηθευτής θα παρέχει για το παραπάνω χρονικό διάστημα της εγγύησης, δωρεάν κάλυψη 

service και ανταλλακτικών, καθώς και δωρεάν τεχνικό έλεγχο. Η εγγύηση δεν ισχύει για 

περιπτώσεις κακής χρήσης, σύγκρουσης με αυτοκίνητο, βανδαλισμού και πυρκαγιάς. 

Ο Προμηθευτής επίσης δεσμεύεται και αναλαμβάνει την προμήθεια ανταλλακτικών για τους υπό 

προμήθεια κάδους βιοαποβλήτων στο Δήμο για τα επόμενα δεκαπέντε (15) έτη. 

13. Ο Προμηθευτής επιβαρύνεται επί της αξίας κάθε πληρωμής με όλους τους φόρους, τα τέλη 

και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά την πληρωμή του, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός 

του ΦΠΑ ο οποίος βαραίνει το Δήμο. 

14. Η ανωτέρω σύμβαση - απαίτηση δεν ενεχυριάζεται ούτε εκχωρείται. 

15. Αυτό το συμφωνητικό συντάχτηκε σε τέσσερα αντίγραφα και υπογράφεται από τους 

συμφωνούντες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για τη Νομική Υπηρεσία 

Η 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΩΤΑ ΜΑΡΚΟΥ 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
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