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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                        

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ                                                          

        

 

 

Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασία απομάκρυνσης 

παράνομα σταθμευμένων 

Προϋπολογισμός: 5.000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

Εργασία απομάκρυνσης παράνομα σταθμευμένων  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Περιγραφή  

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός  

Συγγραφή υποχρεώσεων  
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ  

 

 

Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασία απομάκρυνσης 

παράνομα σταθμευμένων 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Με την παρούσα  περιγραφή της εργασίας  προβλέπεται η ανάθεση της παροχής 

υπηρεσιών απομάκρυνσης οχημάτων που σταθμεύουν παράνομα και δημιουργούν σοβαρά 

προβλήματα στην κυκλοφορία , στη διέλευση μέσων μαζικής μεταφοράς , κινδύνους στους 

διερχομένους και γενικά σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται από τον Κ.,Ο.Κ. 

Επίσης θα γίνεται η μεταφορά των οχημάτων του Δήμου που παρουσιάζουν βλάβη και δεν 

μπορούν να κινηθούν σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλο το 

24ωρο εφόσον η Δ/νση καθαριότητας κ ανακύκλωσης κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες 

προϋποθέσεις προς τούτο. 

Θα απομακρύνονται επίσης σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004  τα εγκαταλελειμμένα οχήματα 

και λοιπός εξοπλισμός (δίκυκλα, σιδερένια αντικείμενα και εξαρτήματα κ.λ.π.) που 

αφήνονται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χίου και θα παραδίδονται σε πιστοποιημένη 

από την Ε.Δ.Ο.Ε. επιχείρηση του νησιού μας . Η απομάκρυνση αυτή θα γίνεται κατόπιν 

εντολής της υπηρεσίας.  

Η απομάκρυνση τους θα γίνεται από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χίου βάσει 

συγκεκριμένου προγράμματος που θα το ορίζει η υπηρεσία.  

 

                                      Χίος  1-6-2016 

 

Θεωρήθηκε  

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας 

και Ανακύκλωσης  

 

 

 

Αλέξανδρος Γαϊτάνος  

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Νικόλαος Σαραντάκης  

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

 

 

Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασία απομάκρυνσης 

παράνομα σταθμευμένων 

 

 

 

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ  Π Ρ Ο Υ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ   

 

Α/Α 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

Μον. 

Μέτρ. 

 

ΠΟΣΟ 

ΤΗΤΑ 

 

ΤΙΜΗ 

 ΜΟΝ. 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

1 Παροχή υπηρεσιών απομάκρυνσης 

παρανόμως σταθμευόντων οχημάτων 

και εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

και λοιπού εξοπλισμού από τα 

διοικητικά όρια του Δήμου Χίου 

 Κατ’ 

αποκ. 

     71       60       4.260,00  

      

Σύνολο    καθαρής αξίας              4.260,00 

ΦΠΑ 17% (περίπου)            740,00 

Γενικό σύνολο δαπάνης           5.000,00 

                                                                                  

Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε μετά από έρευνα που έγινε από την υπηρεσία στις 

τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.  

 

ΧΙΟΣ 1-6-2016 

Θεωρήθηκε  

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  

 

 

Αλέξανδρος Γαϊτάνος 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Νικόλαος Σαραντάκης  

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ 

 

Δνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 

 

 

 

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ: Εργασία απομάκρυνσης 

παράνομα σταθμευμένων 

 

 

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν  

 

Άρθρο 1ο:Αντικείμενο συγγραφής 

  Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών απομάκρυνσης οχημάτων που σταθμεύουν παράνομα 

και δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία , στη διέλευση μέσων μαζικής 

μεταφοράς , κινδύνους στους διερχομένους και γενικά σε όσες περιπτώσεις προβλέπεται 

από τον Κ.Ο.Κ.  

Επίσης θα γίνεται η μεταφορά των οχημάτων του Δήμου που παρουσιάζουν βλάβη και δεν 

μπορούν να κινηθούν σε σημείο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. 

Η παροχή της υπηρεσίας αυτής θα γίνεται όλες τις ημέρες της εβδομάδας και όλο το 

24ωρο εφόσον η Δ/νση καθαριότητας κρίνει ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις προς 

τούτο. 

  Επίσης θα απομακρύνονται σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004  τα εγκαταλελειμμένα οχήματα 

και λοιπός εξοπλισμός (δίκυκλα , σιδερένια αντικείμενα και εξαρτήματα κ.λ.π.) που 

αφήνεται στα διοικητικά όρια του Δήμου Χίου και θα παραδίδονται σε πιστοποιημένη από 

την Ε.Δ.Ο.Ε. επιχείρηση του Νησιού μας. 

Η απομάκρυνση τους θα γίνεται από όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Χίου, βάσει 

προγράμματος που θα καταρτίζεται προς τούτο και θα ενημερώνεται ο ανάδοχος 12 ώρες 

τουλάχιστον πριν την μεταφορά.  

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κατάλληλο όχημα, κατάλληλο και ασφαλή  

χώρο εναπόθεσης των αυτοκινήτων που θα μεταφέρονται λόγω παράνομης στάθμευσης 

και θα φυλάσσονται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπει ο ΚΟΚ. 

Οι προσκληθείσες ζημιές κατά την περισυλλογή των αυτοκινήτων και των δικύκλων που 

αποδεδειγμένα τότε προκλήθηκαν, θα βαρύνουν τον Δήμο έναντι των τρίτων ο οποίος και 

θα αναζητά την αποζημίωση από τον ανάδοχο.   

 

Άρθρο 2ο :Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις: 

των άρθρων: 

1. 103 και 209 του Ν. 3463/06, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  

2. Την παρ 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  

3. Το άρθρο 83 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α) του ΠΔ 28/80  

4. Την υπ' αριθ. απόφαση Υπουργού Οικονομικών 35130/739/09.08.2010 (ΦΕΚ 

1291/11.08.2010 τεύχος Β)  

 

Άρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία 

Τα συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος είναι: 

α. Προϋπολογισμός της παρούσας περιγραφής 
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β. Η συγγραφή υποχρεώσεων  

γ. Η περιγραφή   

 

Άρθρο 4ο :Χρόνος εκτέλεσης εργασίας  

Η παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών θα γίνεται από της υπογραφής της σύμβασης και έως 

31/12/2016. Το παραπάνω διάστημα μπορεί να παραταθεί εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το 

οικονομικό αντικείμενο με ενημέρωση του Δήμου στον ανάδοχο.  

Άρθρο 5ο :Υποχρεώσεις του εντολοδόχου 

Θα είναι υποχρεωμένος να διαθέτει το κατάλληλο όχημα και το αναγκαίο προσωπικό για 

να εκτελεί τις εργασίες που θα του ζητούνται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. 

Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα  

Θα πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τον εντολοδόχο και να καταρτίζει πρόγραμμα ανά 

εβδομάδα για τη συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων κ.λ.π. από τις Δημοτικές 

Ενότητες του Δήμου Χίου. 

Επίσης σε περίπτωση που υπάρχει κυκλοφοριακό  πρόβλημα με παράνομα παρκαρισμένα 

αυτοκίνητα ή δίκυκλα θα ειδοποιείται άμεσα από την Τροχαία Χίου  για την απομάκρυνση 

τους και την μεταφορά τους  σε φυλασσόμενο δικό του  χώρο . 

Άρθρο 7ο :Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να 

προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε 

υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. 

Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι : εξαιρετικά και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, 

πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για τις οποίες ο εντολοδόχος 

ή ο εντολέας είναι ανυπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, πόλεμος, ατύχημα, 

αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α. 

Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λόγος ανωτέρας βίας ο εντολοδόχος οφείλει να 

ειδοποιήσει αμελλητί τον εντολέα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια σε 

συνεργασία με το άλλο μέρος για να υπερβεί τις συνέπειες και τα προβλήματα που 

ανέκυψαν λόγω της ανωτέρας βίας. 

Ο όρος περί ανωτέρας βίας εφαρμόζεται ανάλογα και για τον εντολέα προσαρμοζόμενος 

ανάλογα. 

 Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών  

    Οι τιμές  δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά  

παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.      

Άρθρο 9ο :Τρόπος πληρωμής 

 Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται σε 

5.000,00  € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%.  

Η αμοιβή καταβάλλεται κάθε μήνα με την προσκόμιση από τον εντολοδόχο τιμολογίου 

Π.Υ. και των νόμιμων δικαιολογητικών στο Λογιστήριο του Δήμου.  

Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον εντολοδόχο φόροι και βάρη. 

Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και 

παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος της εντολής. 

Άρθρο 10ο :Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο εντολοδόχος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις βαρύνεται με όλους ανεξαιρέτως τους 

φόρους, τέλη, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων και κοινοτήτων ή τρίτων 

που ισχύουν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

 

Άρθρο 11ο :     Επίλυση διαφορών 

 

Οι διαφορές που θα εμφανισθούν κατά την εφαρμογή της σύμβασης, επιλύονται σύμφωνα 

με τις ισχύουσες διατάξεις. 
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ΧΙΟΣ 1-6-2016 

Θεωρήθηκε  

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης  

 

 

Αλέξανδρος Γαϊτάνος 

 

Συντάχθηκε 

 

 

 

 

Νικόλαος Σαραντάκης  

Προϊστάμενος Τμήματος Διαχείρισης και 

Συντήρησης Οχημάτων 

 


