
 

1 
 

 

                  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                  ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                  ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                  Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                 Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                       Από το πρακτικό της  05- 02 - 2018 
                                                                                                              συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης :033/2018       
 
 ΘΕΜΑ: Εισήγηση για την έγκριση εκποίησης εγκαταλελειµµένων οχηµάτων του ∆ήµου 
(ΟΤΚΖ) µε προφορική πλειοδοτική δηµοπρασία  βάση του Π.∆. 270/1981. 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05η του µήνα Φεβρουαρίου 

έτους 2018, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 2311/01-02-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα 

τριών (33) µελών ήταν παρόντες δέκα εννιά(19) και απόντες δέκα τέσσερις(14) οι οποίοι δεν 

προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Εµεινίδης Αναστάσιος 
2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 2 Βαλάνος Νικόλαος 
3 Γυµνόπουλος Κοσµάς 3 Μαυρίδου Αναστασία 
4 Μανωλόπουλος Βασίλης 4 Αποστολίδου Μαρία 
5 Σουσλόγλου Νικόλαος 5 Λαΐνάκου Αφροδίτη 
6 Κατζικάς Γεώργιος 6 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 
7 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 7 Μεζίκης Βασίλειος 
8 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 8 Κυριλλίδης Γεώργιος 
9 Κουσενίδης Αλέξανδρος 9 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 
10 Κεσόγλου Παύλος 10 Καζαντζίδης Γεώργιος 
11 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 11 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
12 Καρράς Ευστράτιος 12 Αβραµίδης Μωυσής 
13 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 13 Λαδάς Παράσχος 
14 Σιδηρόπουλος Σάββας 14 Σµήλιος Ηλίας 
15 Γρούγιος Ηλίας 15  
16 Αθανασιάδης Ιωάννης 16  
17 Νοτάκης Ιωάννης 17  
18 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 18  
19 Γκαλέτσης Αθανάσιος 19  
20  20  
21  21  
22  22  
23  23  
24  24  
25  25  
26  26  
27  27  
28  28  
29  29  
30  30  
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31  31  
32  32  
33  33  
 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 5 του 
άρθρου 95 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου 
Λάζαρος.  
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής 
Κοινότητας Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, αλλά δεν παρέστη καµία. 

  
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Παναγιωτίδης 
Γαβριήλ έθεσε των µελών ότι: 
 
Έχοντας υπόψη: 

1. Το Π∆ 116/2004 
2. Toν  N.2939/01 
3. Την  Κ.Υ.Α. 1002901/67/Τ. & Ε.Φ./14.01.2002 (ΦΕΚ 57/24-1-02 τεύχος Β’) 
4. Το  άρθρο 199 παρ. 1 του Ν. 3463/06 
5. Το Π∆ 270/1981 
6. Το άρθρο  64 του ν. 4257/2014 
7. Το γεγονός ότι η σχετική σύµβαση µεταξύ του αναδόχου και του ∆ήµου για τη συγκεκριµένη 

διαδικασία έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2017 
 

Με τις διατάξεις του Ν.2939/01 έχουν θεσπιστεί µέτρα για την Ανακύκλωση Οχηµάτων Τέλους Κύκλου 
Ζωής «ΟΤΚΖ», σύµφωνα µε το Προεδρικό ∆ιάταγµα 116/04 (ΦΕΚ 81Α/5-3-04) και την υπ' αριθµό Κ.Υ.Α. 
1002901/67/Τ. & Ε.Φ./14.01.2002 (ΦΕΚ 57/24-1-02 τεύχος Β’). Το Συλλογικό Σύστηµα Εναλλακτικής 
∆ιαχείρισης Οχηµάτων Ελλάδος (Ε∆ΟΕ), έχει στόχο την επίτευξη των ποσοτικών στόχων ανακύκλωσης και 
αξιοποίησης για τα Οχήµατα στο Τέλος του Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π∆ 116/2004 "Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 

διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής" µε τον όρο "εγκαταλειµµένα" χαρακτηρίζονται εκείνα 
τα οχήµατα τα οποία εγκαταλείπονται σε δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς ή λιµενικούς κοινόχρηστους ή 
µη χώρους και οδούς για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 90 ηµέρες και χωρίς την άδεια της αρµόδιας 
Υπηρεσίας ή Αρχής. 

 
Εγκαταλειµµένο όχηµα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των χρονικών ορίων του 
άρθρου 9 του Π∆ 116/2004, χαρακτηρίζεται πλέον ως "Όχηµα στο Τέλος Κύκλου Ζωής" και αποτελεί 
απόβλητο κατά την έννοια του αρθρ.1 παρ.4 της  ΚΥΑ 1002901/67/Τ. & Ε.Φ./14.01.2002 και του 
Ν.2939/2001, συµπεριλαµβανοµένων των κατασκευαστικών του στοιχείων/εξαρτηµάτων. 
 
Για τη συλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τηρείται η ακόλουθη διαδικασία, σύµφωνα µε το άρθρο 9 
του Π.∆. 116/04: 
α) Η αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου εντοπίζει τα εγκαταλειµµένα οχήµατα και επικολλά σε εµφανές σηµείο 
του οχήµατος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειµµένο. Μέσα σε 15 ηµέρες από την 
επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η αρµόδια υπηρεσία ενηµερώνει τις Υπηρεσίες Ασφαλείας για 
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διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εµπλοκής σε εγκληµατική πράξη. 
Οι Υπηρεσίες Ασφαλείας υποχρεούνται να ενηµερώνουν το ταχύτερο δυνατόν το οικείο ΟΤΑ 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 στη κατοχή του οικείου ∆ήµου. Για 
την εφαρµογή της παραγράφου αυτής αρµόδιες αρχές Ασφαλείας Αττικής και Θεσσαλονίκης αντίστοιχα και 
για την υπόλοιπη Ελλάδα οι Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις των Νοµών. 
 
β) Σε περίπτωση που τα εγκαταλειµµένα οχήµατα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους αρµόδιοι 
ΟΤΑ υποχρεούνται 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 Υπ. Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). 
 
γ) Όταν το εγκαταλειµµένο όχηµα περιέλθει στην κατοχή του ∆ήµου, ο ∆ήµος υποχρεούται να παραδώσει το 
όχηµα σε εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. Το σύστηµα υποχρεούται να δέχεται 
αυτά τα ΟΤΚΖ δωρεάν. Τα οχήµατα παραµένουν στο σηµείο συλλογής για 10 ηµέρες από την ηµέρα 
περισυλλογής του. Εάν µέσα στο διάστηµα αυτό το όχηµα αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε 
παραδίδεται σε αυτόν αφού προηγουµένως καταβάλλει την δαπάνη αποµάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν 
το όχηµα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση, τεµαχισµό και 
διάθεση, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, 
αυτές κατατίθενται στη αρµόδια υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Νοµαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης,  
 
δ) Εφόσον εντοπιστεί ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου 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 χωρίς να το κινεί για συναισθηµατικούς ή άλλους λόγους, 
τότε υποχρεούται να το αποθηκεύσει σε ιδιωτικό χώρο ιδιοκτησίας του ή ιδιοκτησίας τρίτου µετά από 
έγγραφη συγκατάθεση του τελευταίου. Στην περίπτωση αυτή ο ιδιοκτήτης υποβάλλει σχετική δήλωση στην 
αρµόδια ∆ΟΥ όπου θα αναφέρει το ακριβές σηµείο αποθήκευσης και τα στοιχεία που πιστοποιούν τον 
ιδιοκτήτη του χώρου και συγκατάθεση του αν πρόκειται περί τρίτου την οποία κοινοποιεί στην αρµόδια αρχή.  
 
ε) Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλειµµένου οχήµατος δεν εντοπιστεί εντός των ανωτέρω προθεσµιών τότε το 
Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στον αρµόδιο ∆ήµο. Εάν το όχηµα δεν φέρει πινακίδες 
κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής και ο αριθµός πλαισίου. 

 
Τα απόβλητα αποτελούν σηµαντική πηγή ρύπανσης µε συνεχώς αυξανόµενες αρνητικές επιπτώσεις στο 
περιβάλλον, προκαλώντας σπατάλη πόρων. Ωστόσο κατάλληλα σχεδιασµένες πολιτικές διαχείρισης των 
αποβλήτων µπορούν να συνεισφέρουν τόσο στη διαχείριση των φυσικών πόρων όσο και στην προστασία 
της ποιότητας του περιβάλλοντος, µε πρωταρχικό στόχο την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και την 
µείωση των αερίων του θερµοκηπίου. 

 
Το Π∆ 116/2004 επίσης ορίζει ότι η αρµόδια Υπηρεσία του οικείου ∆ήµου στον οποίο έχει περιέλθει η 
κυριότητα των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που έχουν εντοπιστεί στα διοικητικά του όρια, µετά από την 
τήρηση της σχετικής διαδικασίας, υποχρεούται να παραδώσει τα οχήµατα σε εγκεκριµένο Σύστηµα 
συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου Ζωής. 

 
Σύµφωνα µε το ανωτέρω (1) αναφερόµενο έγγραφο της ∆ιεύθυνσης της δηµοτικής αστυνοµίας ο αριθµός 
των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων που έχουν εντοπιστεί στα διοικητικά όρια του ∆ήµου µας στο χρονικό 
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διάστηµα Ιανουάριος 2016 – ∆εκέµβριος 2017 ανήλθε σε 50 συνολικά οχήµατα (ΙΧ αυτοκίνητα,   φορτηγά,  
δίκυκλα). 
             
Σύµφωνα µε το ά.199 παρ.1 του ν. 3463/2006: «Η εκποίηση κινητών πραγµάτων των ∆ήµων και των 
Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και διενεργείται µε 
δηµοπρασία» το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µπορεί να εγκρίνει την εκποίηση µε ανοιχτή προφορική πλειοδοτική 
δηµοπρασία σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 270/1981, των χαρακτηρισµένων από την Υπηρεσία 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, µε δεδοµένο ότι τα οχήµατα αποτελούν απόβλητα που έχουν περιέλθει στην 
κυριότητα του ∆ήµου µετά την πάροδο των χρονικών ορίων και της διαδικασίας του Π∆ 116/2004. 
 
Ο νόµος 4257/2014 άρθρο 64 ρητά πλέον δίνει τη δυνατότητα στους ∆ήµους να ακολουθούν τη 
συγκεκριµένη διαδικασία ώστε να απαλλάσσονται οι κοινόχρηστοι χώροι από τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα.  

 
Όργανο διενέργειας της δηµοπρασίας εκποίησης κινητών πραγµάτων των ∆ήµων, σύµφωνα µε το άρθρο 1 
του Π∆ 270/81, είναι Επιτροπή αποτελούµενη από τον ∆ήµαρχο ως Προέδρου και δύο ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους. 

  
Οι όροι διεξαγωγής της δηµοπρασίας και διακηρύξεως αυτής θα καθοριστούν από την Οικονοµική Επιτροπή 
µε απόφασή της. Πριν την διεξαγωγή της δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τα ά.7, 8 και 9 του Π∆ 270/81, 
προηγείται καταµέτρηση και εκτίµηση των εκποιούµενων κινητών πραγµάτων, δηλαδή των 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, και σύνταξη έκθεσης εκτίµησης της τρέχουσας αξίας των, από την αρµόδια 
Επιτροπή, η οποία αποτελείται από δύο ∆ηµοτικούς Συµβούλους, του ενός οριζόµενου ως Προέδρου, µετά 
των αναπληρωµατικών αυτών, και ενός υπαλλήλου τεχνικής υπηρεσίας  του ∆ήµου. 

 
Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε: 

Την έγκριση της εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (εκτιµώµενη ποσότητα 35 
οχηµάτων ανά έτος), που θα περισυλλεχθούν από σηµεία του δήµου µας, µε τελικό σκοπό την παράδοσή 
τους σε εγκεκριµένο σηµείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του Π∆ 116/2004 για 
χρονικό διάστηµα από τη σύναψη της νέας σύµβασης έως την 31-12-2019, µε τη διενέργεια προφορικής 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονοµική Επιτροπή, 
µετά από αιτιολογηµένη έκθεση εκτίµησης της τρέχουσας αξίας των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων». 

           
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  µετά  από την παραπάνω  διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, 

 
                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α) Εγκρίνει την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων (εκτιµώµενη ποσότητα 35 
οχηµάτων ανά έτος), που θα περισυλλεχθούν από σηµεία του δήµου µας, µε τελικό σκοπό την παράδοσή 
τους σε εγκεκριµένο σηµείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του Π∆ 116/2004 για 
χρονικό διάστηµα από τη σύναψη της νέας σύµβασης έως την 31-12-2019, µε τη διενέργεια προφορικής 
πλειοδοτικής δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τους όρους που θα καθοριστούν από την Οικονοµική Επιτροπή, 
µετά από αιτιολογηµένη έκθεση εκτίµησης της τρέχουσας αξίας των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων». 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 033/2018 
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Ο Πρόεδρος 
Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος                             Αµπελόκηποι  06 - 02 - 2018 
 
 
Ακριβές Απόσπασµα 

 
 
Η Ειδική Γραµµατέας                                                    Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

 Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                              Κουσενίδης Αλέξανδρος                             
 
 
 
 
 
 


