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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το µε αρ 3/2012 πρακτικό της από 14ης Μαρτίου 2012 τακτικής συνεδρίασης του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης : 29/ 2012 

Περίληψη: Περισυλλογή – Ανακύκλωση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων στη διοικητική 

περιφέρεια του ∆ήµου Φιλιατών 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα την 14η , 
του µηνός Μαρτίου του έτους 2012 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 18.30΄ , συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 2997/01-03-2012 έγγραφης 
πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ 
Α114/2006, και του άρθρου 67 του Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) µελών 
βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι έξι (26) µέλη και απόντα τα ένα (1)  και συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Ρούµπης Γεώργιος 
3. Κωστάρας Σταύρος 16. Λένης Φίλιππος 
4. Φερεντίνος Λάµπρος 17. ∆άλλας Γεώργιος 
5. Τσέκας Νικόλαος 18. Γκίκας Θωµάς 
6. Βλάχος Παρασκευάς 19. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
7. Μποροδήµου Γεωργία 20. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
8. Μπάντιος Ελευθέριος 21. Μποροδήµος Ιωάννης 
9. Στεργίου Παναγιώτης 22. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
10. Μάνος Κων/νος 23. Καψάλης ∆ηµήτριος 
11. Νικολαϊδου Ελένη 24. Λάγκαρη Ειρήνη 
12. Τσότσης ∆ηµήτριος 25.Μποροδήµος Κων/νος 
13. Μπεράτης Γεώργιος (Γραµµατέας 

∆.Σ.) 
26. Τόλης Χριστόφορος 

14. Σωτηρίου Παναγιώτης 27. Ρέγκας Λαέρτης 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
1.-Λάγγαρη Ειρήνη 
 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ Μάνος 
Νικόλαος, Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Γκίκας Σταύρος, Μπουζιούρης Γεώργιος, 
Λιαµύρας Αθανάσιος Σιοκόλης Ευάγγελος, Σοκόλης Ευάγγελος, Μπότος Ηλίας, Καλιαµούρης 
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Χρήστος, Ντρίκος Γεώργιος, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς, ∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος 
Αλέξανδρος, Ντέλλος Βασίλειος, ∆όβρας Μιχάλης , Γιοβάνης Ευάγγελος, Αναστασίου 
Σωκράτης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, χωρίς 
ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου Φιλιατών, κα 
∆ιαµάντη Άννα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα αποφασίστηκε η 
συζήτηση  ενός (1)  θέµατος εκτός ηµερησίας διάταξης, για το οποίο κρίθηκε αναγκαία η 
συζήτηση για την εύρυθµη λειτουργία του Λογιστηρίου και  είναι:  
1ο θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης: «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων που αφορούν τη διάθεση 
                                         πιστώσεων οικ. έτους 2011»  

Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το ένατο 9 ο   θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το 
λόγο στον Αντιδήµαρχος κ. Στεργίου Παναγιώτης , ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου τα εξής: 

 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81 05.03.04) άρθρο 2 νοείται ως 
«εγκαταλελειµµένο όχηµα», όχηµα το οποίο:  

α) εγκαταλείπεται σε δηµόσιους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς δρόµους στους οποίους 
απαγορεύεται η στάθµευση, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο από 30 ηµέρες, 

β) εγκαταλείπεται σε άλλους 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, 

γ) εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούµενη συγκατάθεση του κυρίου 
ή νοµέα του χώρου κατά δήλωση του, 

δ) αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια των 
κατοίκων, καθώς και για την δηµόσια ή ιδιωτική περιουσία, ιδίως όταν λόγω της καταστάσεως 
που βρίσκεται δεν δύναται να ανταποκριθεί στον σκοπό για τον οποίο προορίζεται.  

Εγκαταλειµµένο όχηµα που δεν έχει αναζητηθεί από τον ιδιοκτήτη του εντός των 
χρονικών ορίων του άρθρου 9, παρ. 1 του παρόντος Προεδρικού ∆ιατάγµατος, είναι όχηµα 
στο τέλος κύκλου ζωής. 

Ακόµη βάσει του ανωτέρω Π.∆.: Μέτρα, όροι και πρόγραµµα για την εναλλακτική 
διαχείριση των οχηµάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιµοποιηµένων 
ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιηµένων καταλυτών µετατροπέων σε συµµόρφωση 
µε τις διατάξεις της οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήµατα στο τέλος του κύκλου ζωής τους», 
για τη συλλογή των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων πρέπει να τηρείται η ακόλουθη 
διαδικασία: 

1. Η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου (Καθαριότητας) εντοπίζει τα εγκαταλελειµµένα 
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 ως άνω αρµόδια υπηρεσία ενηµερώνει τις υπηρεσίες ασφαλείας για 
διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εµπλοκής σε 
εγκληµατική πράξη. Οι υπηρεσίες ασφαλείας υποχρεούνται να ενηµερώσουν το ταχύτερο 
δυνατόν τον δήµο, σχετικά µε τα αποτελέσµατα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ηµέρες από 
την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου το όχηµα, εάν δεν αποσυρθεί από τον 
ιδιοκτήτη του, περιέρχεται στην κατοχή του ∆ήµου. 

2. Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειµµένα οχήµατα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας ο 
∆ήµος υποχρεούται, πέραν των αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, να 
αναζητήσει επιπλέον, εντός 15 ηµερών από την επικόλληση του ειδικού σήµατος 
(αυτοκόλλητου), µέσω του Αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των 
ιδιοκτητών  και να τους ενηµερώσει καθώς επίσης να ενηµερώσει και την αρµόδια υπηρεσία 
του Υπ. Οικονοµικών (ΚΕΠΥΟ). 

3. Όταν το εγκαταλελειµµένο όχηµα περιέλθει στην κατοχή του ∆ήµου, σύµφωνα µε 
τα ανωτέρω, ο ∆ήµος υποχρεούται να παραδώσει το όχηµα σε εγκεκριµένο σύστηµα 
συλλογής ΟΤΚΖ (Οχήµατα στο Τέλος Κύκλου Ζωής), 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 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. Εάν το όχηµα δεν αναζητηθεί, τότε  
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προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση ,για τεµαχισµό και διάθεση, όπως 
προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ. Εφόσον πρόκειται για όχηµα µε άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας, 
αυτές κατατίθενται στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ν.Α. 

4. 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 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. 

5. Εφόσον ο ιδιοκτήτης εγκαταλελειµµένου οχήµατος δεν εντοπιστεί εντός των 
ανωτέρω προθεσµιών τότε το Πιστοποιητικό Καταστροφής παραδίδεται στο ∆ήµο. Εάν το 
όχηµα δεν φέρει πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο 
αριθµός πλαισίου. 

 
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι εγκεκριµένο σύστηµα συλλογής ΟΤΚΖ 

στο Νοµό Θεσπρωτίας δεν λειτουργεί και ότι το αµέσως πλησιέστερο σύστηµα λειτουργεί 
στον Νοµό Ιωαννίνων στην περιοχή του ∆ήµου Ιωαννιτών (ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων), από την 
εταιρεία ΑΝΕΤΕ ΑΒΕΕ και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την εν λόγω εταιρεία, η 
οποία για την παραλαβή κάθε οχήµατος για ανακύκλωση προσφέρει το ποσό των 50,00 
ΕΥΡΩ.  

Ε ι σ η γ ο ύ µ α ι 
 
Όπως το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, µε απόφασή του: 

1. Καθορίσει τη διαδικασία της συλλογής των εντός των ορίων του ∆ήµου 
εγκαταλελειµµένων οχηµάτων, σύµφωνα µε τα ανωτέρω και σύµφωνα τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του Π.∆. 116/04 (ΦΕΚ 81 05.03.04) και του άρθρου 4 του N. 2939/01 (Φ.Ε.Κ. 179 
Α'). 

2. Αναθέσει την συλλογή αυτών στην  εταιρεία ΑΝΕΤΕ ΑΒΕΕ, µε έδρα τα Ιωάννινα 
(ΒΙ.ΠΕ Ιωαννίνων), η οποία διαθέτει την προβλεπόµενη από τις πιο πάνω διατάξεις άδεια και 
λοιπές προϋποθέσεις και η οποία για την παραλαβή κάθε οχήµατος για ανακύκλωση 
προσφέρει το ποσό των 50 ΕΥΡΩ. 
                                     
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να αποφασίσουν 
σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του Α/δηµάρχου κ. Στεργίου Παναγιώτη , την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Οµόφωνα 
Την αναβολή συζήτησης του θέµατος 

 
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από εκείνους που έλαβαν µέρος 
στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
 

               Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                  (Υπογραφές) 
            ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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