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Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                    
 Ν Ο Μ Ο Σ  Α Τ Τ Ι Κ Η Σ   

 Δ Η Μ Ο Σ  Ω Ρ Ω Π Ο Υ   

                                    

                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                         Από το αριθμ.25/22-11-2017 Πρακτικό  Συνεδρίασης 

                             του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ωρωπού. 

 

                                           Αριθμός Απόφασης  344/2017 

 

        Θέμα: «Έγκριση εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων σύμφωνα με το ΠΔ 270/1981».  
 

 

 

Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού και στο Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Μαρκοπούλου 

Ωρωπού σήμερα στις 22 Νοεμβρίου  2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ωρωπού, ύστερα από την αριθμ. 

25255/16-11-2017 πρόσκληση του  Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  κ. Στέργιου Γκικάκη, 

που επιδόθηκε με αποδεικτικό την ίδια μέρα σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο και δημοσιεύθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν.3852/2010, παρόντος & του Δημάρχου κ. Θωμά 

Ρούσση.  

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη  απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου σαράντα ενός (41) 

Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες τριάντα  τρεις (33) ήτοι:                                 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1-Βελτανιώτης Δημήτριος, 2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Γαζβινιάν Ανδρέας, 

4- Δάβρης Στέφανος,5- Δέδες Κωνσταντίνος,6- Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία,7- Δάβρης  

Γεώργιος,8- Κιούσης Κωνσταντίνος,9- Μαντάς Γεώργιος,10- Θεοδώρου Ανδρέας, 

11- Αλεξανδράτου Ανδριανή,12- Τόλιας  Μιχαήλ,13- Καυκόπουλος Σπυρίδων,14-Βάθης    

Ιωάννης,15- Μαντάς Νικόλαος,16- Τζεβελέκος Νικόλαος,17- Πούλος   Γεώργιος,18- Γκικάκης   

Στέργιος,19- Σωτήρχου-ΤοτόμηΔήμητρα,20- Σιδέρης Γεώργιος,21- Καστελλάνου Μαγδαληνή, 

22- Σιδέρης Χρήστος,23- Οικονομάκος Ιωάννης,24- Τσεκρεζής Χρήστος,25- Πέππας Παναγιώτης 

26- Σωτήρχος Δημήτριος,27- Λέκκας Ανδρέας,28- Πάντος Ευάγγελος,29-Γιασημάκης Γεώργιος, 

30-Χατζηιωάννου Άγγελος,31-Δέδες Πέτρος,32-Παπαγιάννης Γεώργιος,33-Δημητρίου 

Επαμεινώνδας. 

ΑΠΟΝΤΕΣ:1-Πάντος Γεώργιος,2- Παρδάλης Δημήτριος,3- Σταύρου Ιωάννης,4- Ανυφαντής  

Κων/νος (δικαιολογημένα απών),5- Αρμυριώτης Γεώργιος,6- Ράπτης Σπυρίδων,7- Χασιώτης  

Παναγιώτης,8- Χασιώτης  Μιχαήλ, Δημοτικοί Σύμβουλοι που αν και νόμιμα κλήθηκαν δεν  

προσήλθαν. 

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων:1-Καζαμίας Θεοφάνης (Νέων Παλατίων), 

2-Φαφούτης Ιωάννης(Σκάλας Ωρωπού),3-Χορμοβίτης Δημήτριος(Καλάμου),4-Λιθαδιώτης  

Γεώργιος (Χαλκουτσίου),5-Ρόδης Λάμπρος (Ωρωπού) και ο Τοπικός Σύμβουλος Μαρκοπούλου 

κ. Αρμυριώτης Δημήτριος. 

Αποχωρήσεις Δημοτικών Συμβούλων: Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων αποχώρησε ο κ. 

Πέππας Παναγιώτης, κατά την διάρκεια της συζήτησης του 8
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης 

αποχώρησε ο κ. Πάντος Ευάγγελος, μετά την συζήτηση του 8
ου

 θέματος της ημερησίας διάταξης 

αποχώρησαν οι κ.κ Τζεβελέκος Νικόλαος και Παπαγιάννης Γεώργιος, μετά την συζήτηση του 9
ου

 

θέματος της ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Δημητρίου Επαμεινώνδας και Γαζβινιάν 

Ανδρέας και κατά την διάρκεια της συζήτησης, πριν την ψηφοφορία του 10
ου

 θέματος της 

ημερησίας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Οικονομάκος Ιωάννης, Γιασημάκης Γεώργιος, 

Χατζηιωάννου Άγγελος, Δέδες Πέτρος και κατά την διάρκεια της συζήτησης του 29
ου

 θέματος της 

ημερησίας διάταξης αποχώρησε ο κ. Λέκκας Ανδρέας. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η  υπάλληλος του Δήμου Μαρία Μαναβέλη για την τήρηση των 

πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου έφερε προς συζήτηση το 34
ο
 θέμα της ημερήσιας     

διάταξης και έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δέδε Κωνσταντίνο, ο 

οποίος έκανε την παρακάτω εισήγηση: 

Έχοντας υπόψη: 

1) Τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) 

2) Το άρθρο 199 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», το οποίο αναφέρει 

ότι «Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από 

απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου και διενεργείται με δημοπρασία» 

3)  Το ΠΔ 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας 

δημοπρασιών δι εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων» 

4)  Το ΠΔ 116/2004 (ΦΕΚ 81/τ.Α’/05-03-2004_Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική 

διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών 

τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους» του Συμβουλίου της 

18ης Σεπτεμβρίου 2000 

5)  Την ΚΥΑ 1002901/67/Τ.& Ε.Φ/2002 (ΦΕΚ 57/τ.Β΄/24-01-2002) 

6)  Την ΥΑ 105136/2004 (ΦΕΚ 907/τ.Β΄/17-07-2004) 

7) Τη με αριθ. 56/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ανάθεση σε εταιρεία της 

διαχείρισης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 

8)  Την από 01-04-2014 σύμβαση συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ωρωπού και της εταιρείας 

ΓΛΥΚΑΣ ΣΚΡΑΠ ΕΠΕ, η οποία έληξε στις 31-03-2016 

9)  Το γεγονός ότι στα πλαίσια της ανωτέρω σύμβασης περισυλλέγησαν συνολικά 17 αυτοκίνητα 

και 1 δίκυκλο με συνολικά έσοδα για τον Δήμο 1.390,00€ 

10) Το γεγονός ότι το έργο αυτό αποβλέπει στην πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων, αλλά και στην 

ανακύκλωση και περαιτέρω αξιοποίηση των οχημάτων στο τέλος κύκλου ζωής τους και των 

κατασκευαστικών τους στοιχείων. Απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των 

πολιτών, η εξασφάλιση θέσεων στάθμευσης και η προστασία της δημόσιας υγείας και του 

περιβάλλοντος. Ένα σημαντικό βήμα για τη βελτίωση της εικόνας του Δήμου, αλλά και για την 

αποσυμφόρηση του προβλήματος της έλλειψης χώρων στάθμευσης αποτελεί η απομάκρυνση των 

παλαιών οχημάτων. Τα εγκαταλειμμένα οχήματα αποτελούν εστία μόλυνσης λόγω της μακράς 

ακινησίας, της συσσώρευσης απορριμμάτων και επιπλέον είναι  σημαντική πηγή δημιουργίας 

αποβλήτων με σοβαρές επιπτώσεις (σκουριές, λάδια, υγρά φρένων) για το περιβάλλον. 

Επιπροσθέτως, καταλαμβάνουν πολύτιμες θέσεις στάθμευσης και συχνά αποτελούν την αιτία για 

την πρόκληση ατυχημάτων για διερχόμενους πεζούς και οδηγούς. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 

που ένα εγκαταλελειμμένο όχημα εμποδίζει τη διέλευση στα παιδικά καροτσάκια ή σε άτομα με 

αναπηρία, ακόμη και την προσπέλαση πυροσβεστικών οχημάτων, ασθενοφόρων αλλά και 

απορριμματοφόρων. Η αρνητική εικόνα που παρουσιάζεται στον αστικό χώρο, όπου οι δρόμοι 

μετατρέπονται σε «νεκροταφεία αυτοκινήτων» ειδικότερα σε σημεία που βρίσκονται κοντά σε 

σχολεία, παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, αθλητικούς χώρους και δημόσιες υπηρεσίες, δεν αρμόζει σε 

πολιτισμένες δομές. Το φαινόμενο των διάσπαρτων εγκαταλειμμένων οχημάτων έχει λάβει μεγάλες 

διαστάσεις,   λόγω  της  υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, καθώς και φθορών ή μηχανολογικών  

προβλημάτων που οι ιδιοκτήτες τους αδυνατούν να επισκευάσουν. 

Το ζήτημα των «εγκαταλελειμμένων» οχημάτων είναι πολυδιάστατο με αρνητικές συνέπειες στη 

λειτουργία του Δήμου και πρέπει να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τους ιδιοκτήτες τόσο για το 

ζήτημα της τάξης  όσο και για την έννοια της θέσης στάθμευσης στον δημόσιο χώρο που είναι 

μείζονος σημασία για τον δημότη. 

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
 Την έγκριση της εκποίησης του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα 

περισυλλεγούν από διάφορα σημεία του Δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε 

εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του ΠΔ 116/2004 για 

χρονικό διάστημα δύο ετών (2018-2019) με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος (2020), 
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με τη διενέργεια ανοικτής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τους όρους που θα 

καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή. 

  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
  Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 

   1-Την εισήγηση του Αντιδημάρχου 

   2- Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου  199 του Ν. 3463/2006 

   3- Το  ΠΔ 270/1981 και  το ΠΔ 116/2004 

   4- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010 ( Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου) 

Μετά από διαλογική συζήτηση, όπως αυτή κατεγράφη στα ταυτάριθμα μαγνητοφωνημένα 

πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου,  

                                        ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

Εγκρίνει την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων, που θα περισυλλεγούν από 

διάφορα σημεία του Δήμου Ωρωπού, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο 

συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του ΠΔ 116/2004 για χρονικό διάστημα 

δύο ετών (2018-2019) με δυνατότητα παράτασης για ένα επιπλέον έτος (2020), με τη διενέργεια 

φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τους όρους που θα καθορισθούν από 

την Οικονομική Επιτροπή. 

 

                             Αυτή η απόφαση  πήρε αυξ. αριθμό 344/2017. 

                   Αφού συντάχθηκε αυτό το πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

        Ο Πρόεδρος του  Δημοτικού  Συμβουλίου                 Η Γραμματέας 

             Στέργιος Γκικάκης                                           Καστελλάνου Μαγδαληνή 

                                                           

                                                           Τα Μέλη                                                                                
1-Βελτανιώτης Δημήτριος, 2- Τζεβελέκος Δημήτριος,3- Δάβρης Στέφανος,4- Δέδες Κωνσταντίνος, 

5- Μαραβέλια –Σαρκίρη Αναστασία,6- Δάβρης Γεώργιος,7- Κιούσης Κωνσταντίνος,8- Μαντάς  

Γεώργιος,9- Θεοδώρου Ανδρέας,10- Αλεξανδράτου Ανδριανή,11- Τόλιας  Μιχαήλ,12- Καυκόπουλος  

Σπυρίδων,13-Βάθης   Ιωάννης,14- Μαντάς Νικόλαος,15- Πούλος   Γεώργιος,16- Σωτήρχου-Τοτόμη  

Δήμητρα,17- Σιδέρης Γεώργιος,18- Σιδέρης Χρήστος, 19- Τσεκρεζής Χρήστος,20- Σωτήρχος Δημήτριος. 

     

                                                                                                              

                                                                                                                Ακριβές  Απόσπασμα 

 

                                                                                                       Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  

 

                                                                                                               Στέργιος Παν. Γκικάκης          
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