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      ΣΥΜΒΑΣΗ   

 

Στην Αγία Παρασκευή  σήµερα 21, του µηνός Οκτωβρίου, του έτους 2016, ηµέρα  

Παρασκευή και ώρα 10.00 π. µ., στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, οι κάτωθι υπογεγραµµένοι:  

1. O ∆ήµος Αγίας Παρασκευής που εδρεύει στο ∆ήµο Αγίας Παρασκευής επί της οδού 

Μεσογείων Αρ. 415-417 µε ΑΦΜ 090085626 της ∆ΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ νοµίµως 

εκπροσωπούµενος από τον κο Σταθόπουλο Ιωάννη, µε την ιδιότητα του ∆ηµάρχου, που 

θα αποκαλείται εφεξής « ∆ΗΜΟΣ» και  

2. Η εταιρεία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ ΕΠΕ µε 

διακριτικό τίτλο «ΟΙΚΑΝΟ Ε.Π.Ε.» που εδρεύει στο ∆ήµο Ασπροπύργου, στη Θέση 

«∆ΥΟ ΠΕΥΚΑ» µε Α.Φ.Μ. 997762054 της ∆.Ο.Υ. ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, νοµίµως 

εκπροσωπούµενη, σύµφωνα µε το µε αριθ. 9370 καταστατικό της Συµβ. Αθηνών 

Ουρανίας Καϋµενάκη (δηµοσιεύτηκε σε ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ και ΓΕΜΗ µε αρ. 4053/24-4-

2014), από τον Αδαµόπουλο ∆ηµήτρη, κάτοχο του µε αριθµ. ΑΚ662234 ∆ελτίου 

Αστυνοµικής Ταυτότητας, διαµένων στον ΑΛΙΜΟ, στην οδό Μεγίστης 21 που θα 

αποκαλείται εφεξής στην παρούσα «ΠΑΡΟΧΟΣ», συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα 

παρακάτω: 
 
Ο πρώτος των συµβαλλοµένων, µε την ιδιότητα που παρίσταται, έχοντας υπόψη:  

• Τις διατάξεις των άρθρων 186 και 199 του Ν. 3463/2006 

• Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1ε Ν. 3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο αρµόδιο 

όργανο για τον καθορισµό των όρων της δηµοπρασίας είναι η οικονοµική επιτροπή. 

• Τις διατάξεις του Π.∆. 270/81 «Περί καθορισµού των οργάνων της διαδικασίας 

και των όρων διενέργειας δηµοπρασιών για εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των 

∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Τις διατάξεις του Π∆ 116/2004 για την εναλλακτική διαχείριση οχηµάτων τέλους 

κύκλου ζωής.  

• Το άρθρο 64 του Ν. 4257/14 σύµφωνα µε το οποίο επιτρέπεται στους ΟΤΑ 

σύναψη σύµβασης µε εταιρείες που τηρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις, µε βάση τα 

οριζόµενα στο Π∆ 270/81, για την περισυλλογή εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 

εντός των διοικητικών τους ορίων. 

• Απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩ∆Ε (οικ. 105136, ΦΕΚ 907/Β΄/2004) για τη σύσταση 

της Ε.∆.Ο.Ε. (Εναλλακτική ∆ιαχείριση Οχηµάτων Ελλάδας). 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
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• Ν. 3861/2010 Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια». 

• Την υπ’ αριθµ. 33/2016 (Α∆Α 7ΡΒΕΩ6Υ-ΟΝΝ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε την οποία εγκρίνεται η συµµετοχή του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής σε 

σύστηµα συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) για την περισυλλογή 

των εγκαταλειµµένων οχηµάτων  εντός των ορίων του ∆ήµου µας.  

• Την υπ’ αριθµ. 141/2016 (Α∆Α ΩΗ2ΡΩ6Υ-ΞΝΛ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε την οποία ορίζει επιτροπή µε τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη για 

τη διεξαγωγή των δηµοπρασιών για την εκποίηση ή εκµίσθωση πραγµάτων των 

∆ήµων σύµφωνα µε το Π.∆. 270/81. 

• Την υπ’ αριθµ. 173/2016 (Α∆Α 66ΚΩΩ6Υ-ΘΝΕ) απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής, που αφορά την ακύρωση της υπ’ αριθµ. 49/2016 απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής και εκ νέου λήψη απόφασης για την έγκριση όρων 

διακήρυξης για την εκποίηση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που βρίσκονται εντός 

των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής. 

• Την µε αριθµ. πρωτ. 17644/03-06-2016 απόφασης ∆ηµάρχου 191/2016 στην 

οποία προκηρύσσει ανοικτή φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία για την εκποίηση 

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων. 

• Την µε αριθµ. πρωτ. 17641/03-06-2016 περίληψη διακήρυξης. 

• Το από 16/06/2016 πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας φανερού πλειοδοτικού 

διαγωνισµού για την «Εκποίηση Εγκαταλελειµµένων Οχηµάτων που βρίσκονται 

εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής». 

• Την υπ’ αριθµ. 229/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Α 6ΤΚΝΩ6Υ-

Ε8Ω) που αφορά την έγκριση ή µη του πρακτικού, και την κατακύρωση πλειοδότη 

για τον ανοικτό πλειοδοτικό διαγωνισµό για την «Εκποίηση Εγκαταλελειµµένων 

Οχηµάτων που βρίσκονται εντός των ∆ιοικητικών ορίων του ∆ήµου Αγίας 

Παρασκευής». 

• Την µε αρ. πρωτ. 66768/25806 απόφαση της αποκεντρωµένης διοίκησης Αττικής 

που αφορά στην κατακύρωση του αποτελέσµατος του πλειοδοτικού διαγωνισµού για 

την περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής. 

 

 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

Στο δεύτερο των συµβαλλοµένων «ΠΑΡΟΧΟ», την περισυλλογή των 

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου, µε το ποσό των 199,00 € για κάθε όχηµα. Ο 

«ΠΑΡΟΧΟΣ» αναλαµβάνει την περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων µε τους 

παρακάτω όρους: 

 

Άρθρο 1 

Η περισυλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων θα γίνεται στα γεωγραφικά όρια 

του ∆ήµου θα τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:  
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α) Η αρµόδια υπηρεσία του «∆ΗΜΟΥ» θα εντοπίζει και θα καταγράφει τα 

χαρακτηριζόµενα ως «εγκαταλελειµµένα οχήµατα» ή «οχήµατα στο τέλος κύκλου ζωής», 

τα οποία βρίσκονται µέσα στα διοικητικά όρια του ∆ήµου και θα επικολλά σε εµφανές 

σηµείο του οχήµατος ειδικό αυτοκόλλητο, που χαρακτηρίζει αυτό εγκαταλελειµµένο. Μέσα 

σε 15 ηµέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, η ως άνω αρµόδια υπηρεσία 

ενηµερώνει τις Υπηρεσίες Ασφάλειας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση 

περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εµπλοκής σε εγκληµατική πράξη. Οι Υπηρεσίες 

Ασφαλείας υποχρεούνται να ενηµερώσουν το ταχύτερο δυνατόν το «∆ΗΜΟ» σχετικά µε 

τα αποτελέσµατα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ηµέρες από την επικόλληση αυτού του 

ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχηµα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχηµα 

περιέρχεται στην κατοχή του «∆ΗΜΟΥ».  

β) Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα φέρουν πινακίδες 

κυκλοφορίας, ο «∆ΗΜΟΣ» υποχρεούται πέραν των αναφεροµένων στη προηγούµενη 

παράγραφο, να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ηµερών από την επικόλληση του ειδικού 

σήµατος (αυτοκόλλητου) µέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία 

ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενηµερώσουν καθώς και να ενηµερώσουν και 

την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ).  

γ) Όταν το εγκαταλελειµµένο όχηµα περιέλθει στην κατοχή του «∆ΗΜΟΥ», 

υποχρεούται να υποδεικνύει τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα προς αποµάκρυνση, θα 

επιβλέπει τις διαδικασίες παράδοσης των οχηµάτων και θα εκδίδει εις τριπλούν τα 

απαραίτητα παραστατικά (πρακτικά παράδοσης – παραλαβής οχηµάτων).  

Τα ανωτέρω παραστατικά θα περιέχουν τα παρακάτω στοιχεία: 

• Χρόνος και τόπος παράδοσης (οδός, αριθµός) 

• Στοιχεία οχήµατος: είδος (ΕΙΧ,ΦΙΧ) µάρκα του οχήµατος (εργοστάσιο 

κατασκευής), µοντέλο, χρώµα, αριθµός πινακίδων, αρι. πλαισίου (εφ’ όσον αυτό 

είναι εφικτό), αλλιώς οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ικανό να διευκολύνει τον 

εντοπισµό ΟΤΚΖ ( Όχηµα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής του) 

• Περιγραφή της κατάστασης του οχήµατος 

• Στοιχεία του γερανού και του οδηγού της αναδόχου εταιρείας 

Για το παραδοθέν όχηµα ο ∆ήµος θα πρέπει να τηρεί φωτογραφικό αρχείο. 

Τα παραστατικά, αφού συµπληρωθούν από τους αρµόδιους υπάλληλους, 

υπογράφονται και σφραγίζονται από τον εκπρόσωπο του ∆ήµου και τον οδηγό της 

αναδόχου εταιρείας. Στη συνέχεια η ανάδοχος εταιρεία εκδίδει βεβαίωση παραλαβής 

οχήµατος και ένα αντίγραφο κοινοποιείται στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου εντός 

αποκλειστικού χρονικού διαστήµατος δεκαπέντε ηµερών από την παράδοση του οχήµατος. 

Η ανάδοχος εταιρεία δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί να µεταφέρει στις 

εγκαταστάσεις της οχήµατα που υποδεικνύει ο ∆ήµος ως ΟΤΚΖ ανεξαρτήτως αριθµού. Τα 

οχήµατα παραµένουν στο σηµείο για 10 ηµέρες από την ηµέρα περισυλλογής τους. Εάν 

µέσα στο διάστηµα αυτό το όχηµα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε παραδίδεται σε 

αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλλει την δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης που 

ανέρχεται στο ποσό των 100,00€. Εάν δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω 

επεξεργασία, αξιοποίηση, τεµαχισµό και διάθεση, όπως προβλέπεται. Εφόσον πρόκειται 
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για οχήµατα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, αυτές κατατίθενται στην αρµόδια 

υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας. 

δ) Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειµµένου οχήµατος εντός των 

ανωτέρω προθεσµιών και συγκατατίθεται για την παράδοση του οχήµατος για περαιτέρω 

επεξεργασία, τότε εκδίδεται από το σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης πιστοποιητικό 

καταστροφής, το οποίο είναι απαραίτητο για την οριστική διαγραφή του οχήµατος. Εάν 

επιθυµεί να κρατήσει το όχηµα για συναισθηµατικούς ή άλλους λόγους, τότε αφού το 

παραλάβει από τις εγκαταστάσεις του «ΠΑΡΟΧΟΥ» µε την παραπάνω διαδικασία 

υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του.  

ε) Εφόσον ο ιδιοκτήτης του εγκαταλελειµµένου οχήµατος δεν εντοπιστεί εντός των 

ανωτέρων προθεσµιών, τότε το πιστοποιητικό καταστροφής παραδίδεται στον «∆ΗΜΟ» . 

Εάν το όχηµα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο πιστοποιητικό 

καταστροφής ο αριθµός του πλαισίου.  

ζ) Ο «∆ΗΜΟΣ» δεν φέρει ευθύνη έναντι του ιδιοκτήτη του ΟΤΚΖ για οποιαδήποτε 

τυχόν ζηµία προξενηθεί στο όχηµα κατά την αποκοµιδή - µεταφορά και εκφόρτωση 

(ατύχηµα, υλικές ζηµιές σε παρακείµενα οχήµατα, τραυµατισµός ή θανάτωση προσώπου, 

κ.λ.π.) ούτε και για τυχόν ζηµίες ή απώλειες εξαρτηµάτων του κατά την διάρκεια της 

παραµονής του στον χώρο της αναδόχου εταιρείας. 

η) Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» υποχρεούται στη συλλογή, στην µεταφορά και στη φύλαξη των 

ΟΤΚΖ, που βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου, µε µεταφορικά µέσα που διαθέτει για 

το σκοπό αυτό. Η δαπάνη αποκοµιδής , µεταφοράς και φύλαξης θα βαρύνει αποκλειστικά 

την ανάδοχο εταιρεία ανακύκλωσης οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής.  

 

Άρθρο 2. 

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» έχει υποχρέωση να µεταφέρει τα οχήµατα από τους χώρους 

εγκατάλειψης προς τους χώρους επεξεργασίας µε δική του ευθύνη. Η περισυλλογή των 

εγκαταλελειµµένων οχηµάτων προγραµµατίζεται σε εβδοµαδιαία  βάση (τουλάχιστον δύο 

(2) φορές την εβδοµάδα) κατόπιν συνεννόησης και µε την χρήση ενός (1) τουλάχιστον 

γερανοφόρου οχήµατος της αναδόχου εταιρείας. Επιπλέον απαίτηση του ∆ήµου πέρα των 

2 φορών την εβδοµάδα θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης µε τον «ΠΑΡΟΧΟ». Η 

περισυλλογή µπορεί να ακυρωθεί και από τα δύο µέρη για λόγους ανωτέρας βίας, όπως 

είναι οι απεργίες, οι θεοµηνίες, οι φυσικές καταστροφές, ο πόλεµος, η επιβολή 

στρατιωτικού νόµου ή επιστράτευσης κ.α. υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει έγκαιρη 

ενηµέρωση τουλάχιστον µία ηµέρα πριν την προγραµµατισµένη περισυλλογή. 

Επίσης θα αναλαµβάνει να περαιώσει την διαδικασία απορρύπανσης και να εκδώσει 

όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά προς τον ∆ήµο το αργότερο σε 15 ηµέρες από την 

παραλαβή του οχήµατος. Αδυναµία αποστολής των δικαιολογητικών στο προαναφερόµενο 

όριο θα τεκµηριώνεται µε αποστολή αλληλογραφίας στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου.  

 

Άρθρο 3 .  

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» θα καταβάλλει σε µηνιαία βάση ως αποζηµίωση στο ∆ήµο, για 

κάθε διαγραφόµενο όχηµα (έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής και οριστικής διαγραφής) 

το ποσό των 199,00 € , εξαιρουµένων των οχηµάτων που επιστρέφονται στους 
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ιδιοκτήτες. Για τα οχήµατα που επιστρέφονται στους ιδιοκτήτες η εταιρεία οφείλει να 

προσκοµίζει στην αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου αντίγραφο δήλωσης παραλαβής οχήµατος 

από τον ιδιοκτήτη.  

 

Άρθρο 4.  

Η παρούσα σύµβαση µπορεί να τερµατιστεί οποιαδήποτε χρονική στιγµή µε 

προηγούµενη γραπτή ειδοποίηση από οποιονδήποτε από τους συµβαλλοµένους, όταν ο 

άλλος αθετήσει µια ή παραπάνω από τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει, σύµφωνα µε 

τους όρους της.  

 

Άρθρο 5  

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» δεν έχει το δικαίωµα µετά την υπογραφή της σύµβασης να 

µεταβιβάζει ή να εκχωρεί σε τρίτους τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που προκύπτουν 

από την παρούσα σύµβαση εν µέρει ή εξ ολοκλήρου.  

 

Άρθρο 6. 

Η χρονική διάρκεια της σύµβασης συνεργασίας µεταξύ του ∆ήµου και της εταιρείας 

είναι τα δύο (2) έτη µε δυνατότητα επέκτασης – ανανέωσης για άλλο ένα (1) έτος εάν το 

επιθυµούν αµφότεροι οι συµβαλλόµενοι και δεν γίνεται καµιά αναπροσαρµογή των τιµών 

για το ανωτέρω χρονικό διάστηµα 

 

 Άρθρο 7.  

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» βαρύνεται µε όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» εγγυάται το σταθερό και αµετάβλητο της συµφωνηµένης τιµής ανά 

όχηµα.  

 

Άρθρο 8.  

Τα στοιχεία της παρούσας σύµβασης που θα θεωρούνται ότι αποτελούν 

αναπόσπαστο τµήµα και θα ισχύουν µε τους υπόλοιπους όρους της είναι τα εξής:  

1. Οι όροι διακήρυξης.  

2. Η προσφορά του «ΠΑΡΟΧΟΥ». Ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται 

ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύµβασης και προσκόµισε την µε αριθµ. 

8002033518 εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Τράπεζας Eurobank, ποσού 

2.388,00 € (ποσοστό 10% επί της αξίας της σύµβασης. Ήτοι 120 οχήµατα Χ 199 € = 

23.880,00 €. Το 10% αυτού του ποσού ισούται µε 2.388,00€). 

Η παρούσα συντάσσεται σε πέντε (5) πρωτότυπα αντίγραφα από τα οποία ένα (1) 

παρέλαβε ο «ΠΑΡΟΧΟΣ» και τέσσερα (4) παρέµειναν στο ∆ήµο και υπογράφεται, όπως 

παρακάτω:  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον «∆ΗΜΟ»        Για τον «ΠΑΡΟΧΟ» 

ΑΔΑ: 7ΣΤ4Ω6Υ-ΝΒ6


		2016-10-21T10:29:37+0300
	Athens




