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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ         
∆ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ   
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ                         
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΑΡΜΟ∆ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΤΗΛ.: 2132023905 - 908 

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 9ης/2017 Συνεδρίασης  
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθ. Απόφασης   163/2017  

                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση όρων σύµβασης ∆ήµου 
Χαλανδρίου µε τα ΕΛΤΑ για είσπραξη 
κλήσεων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µέσω 
της Υπηρεσίας ταχυπληρωµής 
 

Χαλάνδρι και στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σήµερα την 10η του µήνα 
Απριλίου του έτους 2017, ηµέρα της εβδοµάδας Μ.∆ευτέρα και ώρα 19:00, συνήλθε σε 
Συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από την υπ΄αριθµ. 11668/6-4-2017 έγγραφη 
πρόσκληση της Πρόεδρου, που εστάλη στο ∆ήµαρχο και σε κάθε έναν από τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και 
λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆.  
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 41 µελών βρέθηκαν παρόντα 
21. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΓΑΛΑΝΗ – ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, 
ΚΙΟΥΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ, ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΒΑΖΑΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, ΦΑΣΙΤΣΑ 
ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΤΣΙΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΠΡΑΣΣΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ, ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
ΜΑΖΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΛΙΕΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΑΤΟΥΦΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΑΛΕΞΑΝΙΑΝ 
ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΟΤΣΑΡΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, 
ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ, ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ 
ΠΕΤΡΟΣ, ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΝΤΑΒΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΒΑΡ∆ΟΥΛΑΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΤΖΟΥΡΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 
 
Προσελεύσεις: Κατά τη διάρκεια της προ ηµερησίας διάταξης συζήτηση προσήλθαν οι κ.κ. Γ. 
Λιερός και Π. Αναστασιάδης, κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος της ηµερήσιας 
διάταξης προσήλθε η κ. Ε. Κατούφα και κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης προσήλθε η κ. Α. Αθανασούλη. 
  
Αποχωρήσεις: Ουδείς. 
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Κληθείς παρίσταται ο ∆ήµαρχος κ. Συµεών (Σίµος) Ρούσσος. 
 
Η Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των 
πρακτικών - υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου, επί του 11ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Mας υπεβλήθη η υπ’ αρ. 11634/6-4-2017 εισήγηση από τη ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, στην 
οποία αναφέρονται τα εξής: 
Λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 & το άρθρο 223/του Ν. 3463/06 & για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσοµένων, η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση της 
συνηµµένης  σύµβασης, µεταξύ του ∆ήµου µας και των ΕΛΤΑ που αφορά στην είσπραξη 
κλήσεων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας , µέσω  της υπηρεσίας Ταχυπληρωµής,  από τους οφειλέτες για 
λογαριασµό του ∆ήµου, από οποιοδήποτε σηµείο εξυπηρέτησης των ΕΛΤΑ και την απόδοση των 
ποσών στο ∆ήµο. 
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η  λήψη  απόφασης για την έγκριση των όρων της σύµβασης του 
∆ήµου Χαλανδρίου µε τα ΕΛΤΑ, για είσπραξη κλήσεων ∆ηµοτικής Αστυνοµίας µέσω της 
Υπηρεσίας ταχυπληρωµής προκειµένου να υπογραφεί η αναφερόµενη σύµβαση . 
  
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση όπως καταγράφεται στα µαγνητοφωνηµένα πρακτικά και αφού 
ελήφθησαν υπόψη η σχετική εισήγηση και οι σχετικές διατάξεις, η Πρόεδρος κάλεσε το 
Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Χαλανδρίου 

αποφασίζει οµόφωνα 
 

εγκρίνει τους όρους της σύµβασης του ∆ήµου Χαλανδρίου µε τα ΕΛΤΑ, για είσπραξη κλήσεων 
∆ηµοτικής Αστυνοµίας µέσω της Υπηρεσίας ταχυπληρωµής ως κατωτέρω: 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
Εισπράξεων Ταχυπληρωµής µεταξύ ΕΛΤΑ – ∆ήµου ……………. για την Είσπραξη 

Παραβάσεων Παράνοµης & Ελεγχόµενης Στάθµευσης  
(Έντυπο ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΟ – Πράσινο Έντυπο) 

 
Στην Αθήνα σήµερα…………………………………, µεταξύ των συµβαλλοµένων: 
 
α) Της Εταιρίας Ελληνικά Ταχυδροµεία Α.Ε. (ΕΛΤΑ), µε ΑΦΜ: 094026421 ∆ΟΥ Φ.Α.Ε. 
ΑΘΗΝΩΝ, που εδρεύει στην οδό  Απελλού 1, 10188 ΑΘΗΝΑ, και εκπροσωπείται νόµιµα από τo 
∆ιευθυντή της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης ∆ικτύου Λιανικής Αττικής Ασηµακόπουλο Αργύρη του 
Κωνσταντίνου δυνάµει της 1.1.1/12166/011.3/24-5-2012 Απόφασης του ∆.Σ. ΕΛΤΑ καλούµενης 
εφεξής «ΕΛΤΑ»,  
 
β) Του «∆ήµου ……………………………………» µε ΑΦΜ .............. ∆ΟΥ ...........................,  που 
εδρεύει στην ............................................., και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ∆ήµαρχο 
....................................... καλούµενου εφεξής «∆ήµος» 
συµφωνήθηκαν και έγιναν δεκτά τα ακόλουθα: 
 

1. Αντικείµενο Σύµβασης 
Τα ΕΛΤΑ µέσω της υπηρεσίας Ταχυπληρωµής αναλαµβάνουν την είσπραξη των προστίµων που 
βεβαιώνονται από όργανα της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας για παραβάσεις των διατάξεων του Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας χρηµατικών ποσών για λογαριασµό του ∆ήµου, από οποιοδήποτε σηµείο 
εξυπηρέτησης του δικτύου τους (Καταστήµατα, Αγροτικούς ∆ιανοµείς, Ταχυδροµικά Πρακτορεία) 
και την απόδοσή τους στο συµβαλλόµενο ∆ήµο. Προϋπόθεση για τη διενέργεια των εισπράξεων 
Ταχυπληρωµής µέσω του δικτύου των ΕΛΤΑ είναι η χρήση του ανάλογου εντύπου 
Ταχυπληρωµής, το οποίο είναι ενσωµατωµένο σε ειδικό µπλοκ παραβάσεων σύµφωνα µε τα 
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Παραρτήµατα Τεχνικών Προδιαγραφών που συνοδεύουν την παρούσα και αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος της.  
Συµφωνείται ότι ο ∆ήµος θα χρησιµοποιεί την Υπηρεσία Εισπράξεων Ταχυπληρωµής των ΕΛΤΑ 
µέσω του εντύπου «Είσπραξη / Μεταβίβαση ΜΟ», µε τον διακριτικό αριθµό λογαριασµού  
"...................……...." δείγµα του οποίου επισυνάπτεται, για την είσπραξη των απαιτήσεων  
από παραβάτες σε όλη την επικράτεια. 
 

2. Περιγραφή Έργου 
Ο ∆ήµος αναθέτει στα ΕΛΤΑ την παραγωγή – εκτύπωση – ειδικών µπλοκ παραβάσεων 
«παράνοµης στάθµευσης» και «ελεγχόµενης στάθµευσης» της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας του 
∆ήµου, βάσει των οποίων θα εισπράττονται οι οφειλές των παραβατών. 
 

2.α. Υποχρεώσεις ΕΛΤΑ 
Τα ΕΛΤΑ είναι υπεύθυνα και αναλαµβάνουν τη διεκπεραίωση των ακόλουθων ενεργειών που 
σχετίζονται µε τα πιο πάνω έντυπα παραβάσεων:  
 
1. Το σχεδιασµό της µακέτας του κάθε εντύπου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις του ∆ήµου. 
 
2. Οι τεχνικές προδιαγραφές εκτύπωσης των εντύπων, που περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης, ακολουθούν τις βασικές 
προδιαγραφές του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και του Υπουργείου Εσωτερικών, τα οποία 
εγκρίνονται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του ∆ήµου (πχ Λογότυπο, Ταχυδροµικές ∆ιευθύνσεις 
κλπ). 

 
3. Την εκτύπωση της αρχικής ετήσιας ποσότητας των εντύπων, τη βιβλιοδέτησή τους σε µπλοκ 

των είκοσι πέντε (25) σετ και τον εφοδιασµό µε αυτά, εντός σαράντα (40) ηµερολογιακών 
ηµερών από την ηµεροµηνία της τελικής έγκρισης των µακετών από το ∆ήµο. Σε κάθε έντυπο 
βεβαίωσης της παράβασης (κλήση) αντιστοιχεί ένα δελτίο ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗΣ- 
«ΕΙΣΠΡΑΞΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΟ», το οποίο είναι ενσωµατωµένο στο µπλοκ. Σε κάθε έντυπο 
κλήσης και στο δελτίο Ταχυπληρωµής που του αντιστοιχεί, υπάρχει εκτυπωµένος ξεχωριστός 
µοναδικός αριθµός, ο οποίος περιλαµβάνει τον αύξοντα αριθµό του παραστατικού (κλήσης).  

 
4. Την εκτύπωση των εντύπων, την βιβλιοδέτηση τους σε µπλοκ των εικοσιπέντε (25) σετ και 

τον  ανεφοδιασµό του ∆ήµου, ύστερα από έγγραφη ενηµέρωση των ΕΛΤΑ, µε τις εκάστοτε 
αιτούµενες ποσότητες, ετήσιας  πρόβλεψης.  

      Οι αιτούµενες ποσότητες εντύπων πρέπει να παραδίδονται από τα ΕΛΤΑ στο ∆ήµο εντός  
σαράντα (40) ηµερολογιακών  ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης σε αυτόν ( ΕΛΤΑ) 
του  συγκεκριµένου εγγράφου του ∆ήµου. 

 
5. Το χρώµα του δελτίου Ταχυπληρωµής είναι πράσινο. 
 
6. Ελάχιστη ποσότητα: 300 µπλοκ 

 
Κάθε τυχόν µελλοντική αλλαγή στη γραµµογράφηση και τις διαστάσεις του µπλοκ, θα γίνεται 
µόνο µετά από έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων. 
 
Όσον αφορά στην παράδοση πληροφοριών: 
 
1. Τα ΕΛΤΑ υποχρεούνται να παραδίδουν, αναλυτικές πληροφορίες για τις εισπράξεις κάθε 

ηµέρας, όπως αυτές περιγράφονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσας εκτός Σαββάτου, 
Κυριακής και επισήµων αργιών. 

2. Οι πληροφορίες θα αποστέλλονται στην Εταιρεία από το Μ/Κ των ΕΛΤΑ, µε email, µετά την 
11η π.µ., σε χρονικό διάστηµα:   
I. δύο (2) εργάσιµων ηµερών µετά την ηµεροµηνία είσπραξης για τις διενεργηθείσες 

εισπράξεις που πραγµατοποιούνται στα αυτοµατοποιηµένα Καταστήµατα ΕΛΤΑ 
εξαιρουµένων των Ταχυδροµικών Πρακτορείων που είναι συνδεδεµένα µε αυτά, καθώς 
και για τις εισπράξεις που πραγµατοποιούνται σε µηχανές αυτόµατης εξόφλησης (APS) 
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των ΕΛΤΑ. ∆ηλαδή, εάν Χ η ηµεροµηνία είσπραξης, τότε η ηµεροµηνία απόδοσης θα είναι 
Χ+2, εφόσον δε µεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή επίσηµη αργία ή περίπτωση ανώτερης 
βίας. 

II. από δύο (2) έως και τέσσερις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την ηµεροµηνία είσπραξης για 
τις εισπράξεις που πραγµατοποιούνται σε µη αυτοµατοποιηµένα Καταστήµατα ΕΛΤΑ, 
ταχυδροµικά Πρακτορεία Β΄ και Γ΄τάξης και Αγροτικούς ∆ιανοµείς. ∆ηλαδή, αν Χ η 
ηµεροµηνία είσπραξης, τότε η ηµεροµηνία απόδοσης θα είναι Χ+2 έως και Χ+4, εφόσον 
δε µεσολαβεί Σαββατοκύριακο ή επίσηµη αργία ή περίπτωση ανώτερης βίας. 

3. Το ποσό των εισπράξεων θα κατατίθεται  σε καθηµερινή (ή εβδοµαδιαία) βάση, στον αριθµό 
λογαριασµού ………………………..………………………., µε ΙΒΑΝ 
…………………………………………………… της Τράπεζας ……………….. που τηρεί η 
συµβαλλόµενη Εταιρεία. 

4. Κάθε κατάθεση χρηµάτων σε λογαριασµό του ∆ήµου, επιβαρύνει το ∆ήµο µε έξοδα 
κατάθεσης σε λογαριασµό τρίτου, που ποικίλουν ανάλογα µε τον τρόπο και τη συµφωνία  
του ∆ήµου µε την Τράπεζα. 

5. Συµφωνείται όπως, σε καθηµερινή (ή εβδοµαδιαία) βάση, τα ΕΛΤΑ αποστέλλουν στην 
Εταιρεία µέσω E-Mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ………..@...........gr το ηµερήσιο 
Απόσπασµα Λογαριασµού, στο οποίο αναφέρονται ο αριθµός των κινήσεων (εισπράξεων) της 
ηµέρας, το συνολικό ποσό είσπραξης, το σύνολο τελών, το ποσό Φ.Π.Α.  καθώς και το 
καθαρό προς απόδοση ποσό.  

6. Τα δελτία Ταχυπληρωµής δεν επιστρέφονται στην Εταιρεία και µετά την πάροδο τριών (3) 
µηνών καταστρέφονται. 

7. Σε περίπτωση απώλειας εισπραχθέντων δελτίων, τα ΕΛΤΑ οφείλουν να παραδώσουν στην 
Εταιρεία, εκτός από το αρχείο και τις εικόνες των δελτίων «Είσπραξη / Μεταβίβαση Α» που 
έχουν σταλεί στο Μ/Κ των ΕΛΤΑ από το δίκτυό τους, µε τα οποία αποδεικνύεται η απώλεια 
των δελτίων και τα οποία φέρουν την ένδειξη «∆ήλωση Απώλειας». 

 
3. Αναζήτηση  Πληροφοριών Εισπράξεων 

Ο ∆ήµος έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης αναζήτησης απευθείας στη ∆ιεύθυνση 
Χρηµατοοικονοµικών Εργασιών – Τοµέας ∆ιαχειριστικής & Λογιστικής Παρακολούθησης, µέχρι 
έξι (6) µήνες από την ηµεροµηνία είσπραξης του δελτίου Ταχυπληρωµής, προσκοµίζοντας την 
πρωτότυπη απόδειξη και το απόκοµµα του λογαριασµού, εφόσον αυτό υπάρχει. Μετά το πέρας 
έξι (6) µηνών από την ηµεροµηνία είσπραξης γίνονται δεκτές αιτήσεις αναζήτησης και 
παρέχονται πληροφορίες εφόσον υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία. 
Για την πιστοποίηση της είσπραξης, ο ∆ήµος κάνει δεκτή την απόδειξη των ΕΛΤΑ µαζί µε το 
απόκοµµα λογαριασµού, εφόσον αυτό υπάρχει. Εκ των υστέρων ο διακανονισµός της χρηµατικής 
διαφοράς θα γίνεται από τα ΕΛΤΑ, εφόσον αυτά, αποδεδειγµένα, φέρουν ευθύνη για τη µη 
σωστή απόδοση της είσπραξης. 
 
       4.  Αµοιβή ΕΛΤΑ 
1. Για την παραγωγή – εκτύπωση των ειδικών µπλοκ παραβάσεων, η αµοιβή των ΕΛΤΑ 

ανέρχεται στο ποσό των 3,5€ συν 24% ΦΠΑ, για κάθε µπλοκ και θα κατατίθεται από το 
«∆ήµο» στο λογαριασµό των ΕΛΤΑ µε αριθµό: 507022/83 και IBAN …………………..   που 
τηρείται στο Κεντρικό Κατάστηµα της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος µε την αιτιολογία 
«έκδοση µπλοκ παραβάσεων» και θα πρέπει να βρίσκεται στο λογαριασµό αυτό,  αµέσως µετά 
την παράδοση των ανωτέρω µπλοκ στο «∆ήµο» και ύστερα από σχετική επιστολή της 
Εµπορικής ∆ιεύθυνσης Χρηµατοοικονοµικών Προϊόντων ΕΛΤΑ. Αµέσως µετά την κατάθεση το 
παραστατικό κατάθεσης θα αποστέλλεται µε FAX στη ∆/νση Οικονοµικών των ΕΛΤΑ (αριθµ. 
FAX: 0103353428 & 2103240849).Το σχετικό τιµολόγιο θα αποστέλλεται µε συστηµένη 
επιστολή στον ∆ΗΜΟ, από την ∆/νση Οικονοµικών ΕΛΤΑ.  

 
2. Τα έντυπα «Είσπραξη / Μεταβίβαση ΜΟ», τα οποία είναι ενσωµατωµένα στο µπλοκ 

παραβάσεων, που χρησιµοποιεί ο ∆ήµος έχουν πράσινη γραµµογράφηση, η δε αµοιβή ΕΛΤΑ, 
θα καταβάλλεται από τους οφειλέτες του και ανέρχεται σε 1,20€ για κάθε έντυπο-κλήση.  

 
Τα τέλη των ανωτέρω παραγράφων θα αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχύον 
τιµολόγιο του ΕΛΤΑ. 
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      5.   Λοιποί Όροι 
α) Τα ΕΛΤΑ οφείλουν να καταθέτουν στον τραπεζικό λογαριασµό που έχει υποδειχθεί από την 
Εταιρεία τα χρηµατικά ποσά που εισπράττουν από τους παραβάτες - οφειλέτες του ∆ήµου. 
 
β) Τα ΕΛΤΑ δεν έχουν ευθύνη για ζηµιές που προκαλούνται στο ∆ήµο από υπαιτιότητα του ίδιου, 
του παραβάτη - οφειλέτη του, ή των προσώπων για τα οποία αυτή ευθύνεται. Τυχόν αποζηµίωση 
που οφείλουν τα ΕΛΤΑ στο ∆ήµο περιορίζεται σε αποδεικνυόµενη θετική ζηµία και µόνον. 
 
γ) Τα ΕΛΤΑ δε φέρουν ευθύνη για το ποσό που αναγράφεται στο δελτίο Ταχυπληρωµής. Τα 
ΕΛΤΑ ευθύνονται µόνο για την ορθή καταχώρηση στον αριθµό λογαριασµού Ταχυπληρωµής που 
υπάρχει επ’ αυτού και την εντός του συµφωνηθέντος χρόνου απόδοση των εισπραττόµενων 
ποσών στο ∆ήµο. 
 
δ) Τα ΕΛΤΑ δεν ευθύνονται για άµεση ή έµµεση ζηµιά ή διαφυγόν κέρδος που είναι συνέπεια 
καθυστέρησης οφειλόµενης σε ανωτέρα βία. 
 
ε) Απαίτηση για απόδοση ποσών από εισπράξεις για λογαριασµό του ∆ήµου, τα οποία από λάθος 
των ΕΛΤΑ αποδόθηκαν σε µη δικαιούχο, πρέπει να δηλωθεί εγγράφως από το ∆ήµο µέσα σε ένα 
(1) χρόνο από την λήξη του έτους κατά το οποίο έγινε η λάθος απόδοση. 
 
στ) Τα ΕΛΤΑ δεν φέρουν ευθύνη για την απώλεια ή αλλοίωση των δεδοµένων, µετά την 
παράδοση αυτών στο ∆ήµο. 
 

1. Εµπιστευτικότητα 

Τα ΕΛΤΑ αναγνωρίζουν ότι τα στοιχεία-αρχεία που θα επεξεργάζονται αποτελούν δεδοµένα 
προσωπικού χαρακτήρα των πελατών του ∆ήµου σύµφωνα µε την έννοια του νόµου 2472/1997 
και δεσµεύονται έναντι του ∆ήµου ότι θα τηρούν τις προβλεπόµενες από τη νοµοθεσία 
δεσµεύσεις. 

Η προστασία των δεδοµένων αυτών αφορά και το διάστηµα µετά τη λήξη της παρούσας 
Σύµβασης, και µόνο για όσο χρόνο οφείλουν τα ΕΛΤΑ να διατηρούν στοιχεία βάσει της παρούσας 
σύµβασης. 

Καθείς εκ των συµβαλλοµένων θα περιφρουρεί και θα µεταχειρίζεται ως εµπιστευτική κάθε 
πληροφορία, έγγραφο ή υλικό, που παρέχονται ή θα παρέχονται σε αυτόν στα πλαίσια της 
παρούσας. Ειδικότερα τα ΕΛΤΑ αναλαµβάνουν την υποχρέωση ώστε οι εκπρόσωποί τους καθώς 
και οι εργαζόµενοι και οι συνεργάτες τους να µην διοχετεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε 
τρίτους, πληροφορίες και στοιχεία του ∆ήµου που θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά τη 
διάρκεια και για τις ανάγκες της Σύµβασης. Η υποχρέωση εχεµύθειας των συµβαλλοµένων όπως 
συµφωνείται εδώ, δεν θα έχει εφαρµογή, στην περίπτωση που η γνωστοποίηση πληροφοριών ή 
στοιχείων ζητείται από αρµόδια δηµόσια ή δικαστική αρχή σύµφωνα µε το νόµο ή µε δικαστική 
εντολή. Η κατά την παρούσα Σύµβαση υποχρέωση εχεµύθειας επιβιώνει και µετά την καθ’ 
οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της παρούσας Σύµβασης.  

 

2. Προσωπικά ∆εδοµένα Πελατών Εταιρείας 

1. Τα ΕΛΤΑ θα έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδοµένα πελατών-οφειλετών της Εταιρείας (στο 
εξής «Προσωπικά ∆εδοµένα»). Για το λόγο αυτό τα ΕΛΤΑ υποχρεούνται να συµµορφώνονται 
µε τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νοµοθεσίας, ενδεικτικά του ν. 2472/1997 
και του ν. 3471/2006, ως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, την κατ’ εξουσιοδότηση αυτών 
εκδοθείσα και εκδοθησόµενη νοµοθεσία. 

2. Σε σχέση µε τα προσωπικά δεδοµένα τα ΕΛΤΑ αναλαµβάνουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις 
έναντι της Εταιρείας: 

(α) οποιαδήποτε εκτέλεση επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδοµένων διενεργήσει, θα διεξάγεται 
αποκλειστικά και µόνο για τους σκοπούς της Σύµβασης και για κανένα άλλο σκοπό, 
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(β) δεν θα χρησιµοποιούν, αποθηκεύουν, µεταδίδουν επεξεργάζονται ή/ και θα αναπαράγουν 
τα Προσωπικά ∆εδοµένα σε οποιαδήποτε µορφή πέραν από αυτή που είναι αναγκαία για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους από τη Σύµβαση, 

(γ) αναλαµβάνουν και ότι θα λαµβάνουν στο µέλλον τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά 
µέτρα για την ασφάλεια των Προσωπικών ∆εδοµένων, των οποίων θα λαµβάνουν γνώση 
κατά την εκπλήρωση των υπηρεσιών προς το ∆ήµο δυνάµει της Σύµβασης, και για την 
προστασία τους από τυχαία ή αθέµιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, 
απαγορευµένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη µορφή αθέµιτης επεξεργασίας, 

(δ) θα αναφέρουν στην Εταιρεία στο συντοµότερο δυνατό χρόνο, κάθε περιστατικό που 
σχετίζεται µε την ασφάλεια των Προσωπικών ∆εδοµένων και θα αναλάβουν οποιαδήποτε 
σχετική ενηµέρωση απαιτείται προς τα υποκείµενα δεδοµένων, 

(ε) µετά το πέρας της περιόδου που απαιτείται για την πραγµατοποίηση του σκοπού 
εκτέλεσης της επεξεργασίας σύµφωνα µε τη Σύµβαση και µετά το πέρας του χρονικού 
διαστήµατος που απαιτείται προκειµένου να δύνανται τα ΕΛΤΑ να εκτελέσουν την 
Σύµβαση,  θα προβούν στην ασφαλή καταστροφή των Προσωπικών ∆εδοµένων. 

 

3. Τροποποίηση όρων 
Η τροποποίηση των όρων της παρούσας Σύµβασης ή του εγκεκριµένου εντύπου Ταχυπληρωµής 
επιτρέπεται κατόπιν έγγραφης συµφωνίας των συµβαλλοµένων. 
 

4. Ανάθεση/ Εκχώρηση  
Η παρούσα Σύµβαση είναι προσωπική για τα Μέρη και κανένα από τα Μέρη δεν θα εκχωρεί ή 
µεταβιβάζει σε τρίτα µέρη οποιοδήποτε από τα δικαιώµατά του ή τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από την Σύµβαση και τις Τροποποιήσεις της χωρίς να έχει λάβει προηγουµένως, τη 
έγγραφη  συγκατάθεση του άλλου Μέρους. 
 

5. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο – Αρµοδιότητα ∆ικαστηρίων 
Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι η παρούσα Σύµβαση διέπεται από το Ελληνικό ∆ίκαιο και κάθε 
διένεξη, διαφορά ή αµφισβήτηση σχετικά µε την παρούσα υπάγεται στην αρµοδιότητα των 
∆ικαστηρίων των Αθηνών, παραιτούµενοι από κάθε σχετική ένσταση αναρµοδιότητας. 
 

6. ∆ιάρκεια Ισχύος 

Η παρούσα Σύµβαση ισχύει από …………. έως 31/12/2019, εκτός εάν κάποιος από τους 
συµβαλλοµένους, παραβεί όρο αυτής, οπότε ο τερµατισµός της επέρχεται αµέσως µετά 
την έγγραφη καταγγελία εκ µέρους του άλλου των συµβαλλοµένων. 

 

Λήξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης µπορεί να επέλθει επίσης (3) µήνες µετά από 
έγγραφη ειδοποίηση ενός των συµβαλλοµένων. 

 

Η παρούσα Σύµβαση συντάχθηκε σε δύο (2) αντίτυπα και έλαβε κάθε συµβαλλόµενος 
από ένα (1). 

 
 
 
                                                 ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
 
        ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΤΑ                                                                       ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ            
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Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 163/2017. 
 
Γι’  αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 
            Χαλάνδρι, 12/4/2017 
                  Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

            ΓΑΛΑΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ Γ.,   ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ Κ.,  ΛΙΕΡΟΣ Γ., 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ Ε., ΚΙΟΥΣΗΣ Α., ΑΛΕΞΙΟΥ Θ., 
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ Ι., ΚΑΤΟΥΦΑ Ε., ΒΑΖΑΚΑ Β., 
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ Γ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Ε., ΑΘΑΝΑΣΑΤΟΥ Ι., 
ΦΑΣΙΤΣΑ Κ., ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Κ., ΓΚΑΚΑΣ Σ., 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ∆.,  ΤΣΙΓΚΟΣ Κ., ΚΟΥΡΑΣΗΣ Γ.,  
ΚΟΣΣΥΒΑΣ Μ.,   ΠΡΑΣΣΟΣ Ν.,  ΚΑΡΑΤΖΑ Κ., 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Π.,  ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Α. 
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