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1. Πρόεδρο Δημοτικού υμβουλίου. 

2. Δημοτικό υμβούλιο. 
 

 

 

                                                                      ΕΙΗΓΗΗ 

 

       ΘΕΜΑ   : Επικαιροποίηση απόφασης Δ. με αριθμό 189/12. 

 

 

 

    ύμφωνα με τον ισχύοντα Κανονισμό Καθαριότητας όπως τροποποιήθηκε  με την υπ' 

αριθμ. 22 /2018 (ΑΔΑ –Ω67ΩΩΕ0-6ΒΘ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Καρπάθου και ισχύει έως σήμερα, το Σμήμα Περιβάλλοντος ελέγχει την τήρηση των 

διατάξεων   που αφορούν τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.  

«Όχημα, οποιοδήποτε όχημα χαρακτηρισμένο ως κατηγορία Μ1 ή Ν1,όπως ορίζεται στο Π.Δ 

431/1983(Α΄160) όπως ισχύει, καθώς και τα τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα, όπως ορίζονται 

στην 21090/1874/1993 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄428) όπως ισχύει, πλην τρίκυκλων 

μοτοσυκλετών.  

    Σα εγκαταλελειμμένα οχήματα εντοπίζονται είτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους της 

Τπηρεσίας Καθαριότητας ή από τον Επόπτη Καθαριότητας , είτε μετά από καταγγελία 

δημότη η οποία μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στην  υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου 

Καρπάθου στον τηλεφωνικό αριθμό  2245023822 . Για να χαρακτηριστεί ένα όχημα 

εγκαταλελειμμένο θα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις που αναφέρονται στην 

παρ.2 του αρ.2 "ορισμοί" Π.Δ. 116/04 (ΥΕΚ 81/Α/5-3-2004) και αναλύονται περιληπτικά 

παρακάτω: 

      

    Εάν συντρέχει μία από τις παραπάνω προϋποθέσεις, οι αρμόδιοι υπάλληλοι της Τπηρεσίας 

Καθαριότητας ή ο  Επόπτης  Καθαριότητας επικολλούν σε εμφανές σημείο του οχήματος 

ειδικό αυτοκόλλητο έγγραφο-σήμα, που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. τη συνέχεια 

ενημερώνεται αρμοδίως οι Τπηρεσίες Ασφαλείας , και ενεργεί έλεγχο, σύμφωνα με τα όσα 

ορίζει το Π.Δ.116/04 άρθρο 9. ε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν 

πινακίδες κυκλοφορίας, αναζητείται ο ιδιοκτήτης μέσω του Αρχείου του Τπουργείου 

Μεταφορών και ενημερώνεται με σχετική επιστολή για την απομάκρυνση του. Όταν το 

όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε 



εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΚΣΖ (Οχήματα Σέλους  Κύκλου Ζωής )άρθρο 9&10 του 

Π.Δ116/04.  

    ημειώνεται, πως υποχρέωση του Δήμου είναι η σύνταξη του πρωτόκολλου παράδοσης και 

ο αριθμός πλαισίου των οχημάτων. 

         

Μετά από τα παραπάνω:   

 

                                                               ΕΙΗΓΟΤΜΑΣΕ  

 

    Σην επικαιροποίηση  της απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου με αριθ.189/2012 ΑΔΑ: 

Β4ΚΩΕ0-ΓΙΩ και εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Καρπάθου για την υπογραφή και 

ανανέωση της σύμβασης για δύο έτη με την εταιρία «ΣΙΒΟΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ Ε.Π.Ε», 

λόγω έλλειψης εγκεκριμένου συστήματος συλλογής ΟΚΣΖ στο νησί της Καρπάθου. 

 

 

 

                                                        ΦΕΔΙΟ - ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ 

 

 

το……………………… σήμερα………………… τα κάτωθι συμβαλλόμενα μέρη, αφενός: 

1) Ο Δήμος Καρπάθου, νομίμως εκπροσωπούμενος από ………………… στο εξής 

αποκαλούμενος «ΔΗΜΟ» και: 

2) Η εταιρεία «ΣΙΒΟΛΑ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ Ε.Π.Ε.» με ΑΥΜ 998419631 νομίμως 

εκπροσωπούμενη από ΣΙΒΟΛΑ ΕΛΕΤΘΕΡΙΟ στο εξής αποκαλούμενη «ΕΡΓΟΛΑΒΟ», 

η οποία διατηρεί νομίμως υφιστάμενο Κέντρο Επεξεργασίας ΟΣΚΖ (βλ. Διαλυτήριο 

ΟΣΚΖ) στην περιοχή ΒΙΟΠΑ Καλυβίων Θορικού συμφώνησαν, συνομολόγησαν και 

έκαναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 

ΚΟΠΟ 

    

    κοπός της παρούσας είναι η εφαρμογή των μέτρων και όρων της Εναλλακτικής 

Διαχείρισης των Οχημάτων Σέλους Κύκλου Ζωής (ΟΣΚΖ) για την περιοχή δικαιοδοσίας 

του ΔΗΜΟΤ, συμφώνως προς τις διατάξεις του ΠΔ 116/04 (ΥΕΚ81 Α /2004) και ειδικότερα 

ου άρθρου 9. 

     Γα τον ορισμό του «Εγκαταλειμμένου Οχήματος» εφαρμόζονται τα αναφερόμενα 

στην παράγραφο 2α ) του άρθρου 2 του ανωτέρω ΠΔ 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

 

   Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟ θα συλλέγει από την περιοχή δικαιοδοσίας του ΔΗΜΟΤ τα 

εγκαταλειμμένα οχήματα και θα τα μεταφέρει στο Κέντρο Επεξεργασίας ΟΣΚΖ (βλ. 

Διαλυτήριο ΟΣΚΖ), προκειμένου να τα υποβάλλει στις διαδικασίες των ΟΣΚΖ που 

προβλέπονται από το Παράρτημα 1 του άρθρου 8 του ανωτέρω ΠΔ.   

 



ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΔΗΜΟΤ 

 

    Ο ΔΗΜΟ, δια της αρμόδιας υπηρεσίας του, οφείλει για τον εντοπισμό των 

εγκαταλειμμένων οχημάτων στους δημόσιους και κοινόχρηστους χώρους του της 

περιοχής δικαιοδοσίας του, την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου σήματος και την 

εν γένει εφαρμογή των περεταίρω διαδικασιών για τις οποίες είναι αρμόδιος σύμφωνα 

με τις παραγράφους 1) και 2) του άρθρου 9 του ανωτέρω ΠΔ.  

   Ο ΔΗΜΟ υποχρεούται να ειδοποιεί τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ για την παρέλευση του 

χρονικού ορίου των 30 ημερών, ή όπως αυτό εκάστοτε εγκαταλελειμμένο όχημα 

 

 

 

 

ΤΠΟΦΡΕΩΕΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΤ 

 

    Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟ υποχρεούται να είναι μονίμως συμβεβλημένος με αρμόδιο ύστημα 

Εναλλακτικής Διαχείρισης ΟΣΚΖ, προς το παρόν «ΕΔΟΕ ΑΕ», με έδρα διεύθυνση 

Κηφισίας 234, Φαλάνδρι Αθηνών.  

    Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟ υποχρεούται να φροντίζει για την ισχύ των προβλεπόμενων Αδειών 

και λοιπών Εγκρίσεων που διέπουν τη λειτουργία Κέντρου Επεξεργασίας (ΟΣΚΖ) 

    Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟ υποχρεούται να συλλέγει τα εγκαταλελειμμένα οχήματα , κατόπιν 

σχετικής ειδοποίησης του ΔΗΜΟΤ και να μεταφέρει στο νόμιμο υφιστάμενο Κέντρο 

Επεξεργασίας που διατηρεί  στη ΒΙΟΠΑ Καλυβίων Θορικού. Οι ανωτέρω εργασίες θα 

γίνονται με δικά του μέσα και προσωπικό χωρίς να απορρέει καμία δαπάνη για το 

ΔΗΜΟ. 

    Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟ υποχρεούται να εφαρμόζει τις διαδικασίες επεξεργασίας των ΟΣΚΖ 

που προβλέπονται από το Παράρτημα 1 του άρθρου 18 του ανωτέρω ΠΔ/ 

    Ο ΕΡΓΟΛΑΩΟ υποχρεούται να παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΗΜΟΤ τα 

προβλεπόμενα από τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΔΟΕ ΑΕ έγγραφα για την 

καταστροφή των παραλαμβανόμενων οχημάτων. 

 

 

 

   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ 

 

         Η διάρκεια σύμβασης ορίζεται από σήμερα έως και…….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΔΑΠΑΝΕ 

 



         Όλες οι δαπάνες αυτή τη στιγμή της συλλογής των εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων και μετά βαρύνουν τον ΕΡΓΟΛΑΒΟ. 

 

 

 

 

 

Αφού συμφωνήθηκαν τα ανωτέρω, υπογράφτηκε η παρούσα σε δύο (2) αντίγραφα όπως 

ακολουθεί. 

 

 

   Για το Δήμο                                                                  Για την Εταιρία Ανακύκλωσης   

                                                                                           εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

 

 

 

 

                                                                                            

 

                                                                                                           Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΦΟ 

                                                                                                      ΣΕΦΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

 

 

 

 

                                                                                                         ΙΩΑΝΝΗ ΛΤΡΙΣΗ 


