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ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

 
Από το πρακτικό της 4/2011 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 
Αριθ. Απόφασης   48/2011 

 
    «Περί της διαδικασίας  συλλογής των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και την 

ανάθεση της συλλογής αυτών σε εγκεκριμένο σύστημα ΟΤΚΖ» 
 

 
    Στους Μολάους σήμερα στις 28 του μηνός Φεβρουαρίου 2011, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 17:00, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Μονεμβασιάς σε τακτική 
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Μονεμβασιάς, ύστερα από την με αριθμό 4/24-02-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, η 
οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του  
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). 
   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά (27) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα είκοσι έξι (26) δηλαδή:  
                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                        ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αβδούλος Σπύρος  πρόεδρος   
2. Αλειφέρη Παναγιώτα    1. Κολλιάκος Ιωάννης 
3. Βουνελάκης Γεώργιος   
4. Ιατρόπουλος Δημήτριος   
5. Καλογερίνης Ηλίας   
6. Κουτσονικολής Χαράλαμπος   
7. Λύρας Χαράλαμπος   
8. Μαρούσης Χαράλαμπος   
9. Μαυρομιχάλης Κωνσταντίνος   
10. Πετράκης Χρήστος   
11. Πριφτάκη-Χατζηγρηγορίου Παν.   
12. Σουρλάς Ιωάννης   
13. Σπυριδάκος Βασίλειος   
14. Σταθάκης Παναγιώτης   
15. Τσαφατίνου Κατερίνα   
16. Μαστορόπουλος Νεκτάριος   
17. Μιχαλόπουλος Μιχαήλ   
18. Νικολινάκος Παναγιώτης   
19. Παπαδάκης Γεώργιος   
20. Τσάκος Πέτρος   
21. Χαραμής Αντώνιος   
22. Χριστάκος Σταύρος   
23. Τσάκος Κωνσταντίνος    
24. Κρυπωτός Παναγιώτης   
25. Μέντης Γεώργιος   
26. Δημητρόπουλος Δημοσθένης  

 
  

 
  Η Συνεδρίαση έγινε παρόντος του Δημάρχου κ. Ηρακλή Τριχείλη. 
  Από τους προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων, των Τοπικών Κοινοτήτων 
παραβρέθηκαν οι: Κοντοσταθάκος Ευθύμιος της Δ.Κ. Μολάων, Σωτήραλης Χρήστος Δ.Κ. 
Νεάπολης, Ψυχογυιός Ιωάννης Τ.Κ. Αγγελώνας, Μάρκος Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Γεωργίου, 
Φάββας Βασίλειος Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου, Παυλάκης Παναγιώτης Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Βοιών, 
Μπίλιας Γεώργιος Τ.Κ. Αγίου Νικολάου Μον/σίας, Μπατσάκης Κωνσταντίνος Τ.Κ. Αγίων 
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Αποστόλων, Κουρκούλης Χαράλαμπος Τ.Κ. Άνω Καστανέας, Τζερεφός Ανάργυρος Τ.Κ. Κάτω 
Καστανιάς, Ραμάκης Κων/νος Τ.Κ. Κουλεντίων, Πολυχρονίου Γεώργιος Τ.Κ. Κυπαρισσίου, 
Βαρβαρέσσος Γεώργιος Τ.Κ. Λαχίου, Αρτινιός Παναγιώτης Τ.Κ. Λιρών, Σωτήραλης Παρασκευάς 
Τ.Κ. Μεσοχωρίου, Σκαρμούτσος Παναγιώτης Τ.Κ. Μεταμόρφωσης, Χουσάκος Δημήτριος Τ.Κ. 
Μονεμβασίας Χριστοφοράκος Παναγιώτης Τ.Κ. Νομίων, Καρούνης Μιχαήλ Τ.Κ. Πακίων,  
Σαργκάνης Γεώργιος Τ.Κ. Συκέας, Κληρονόμος Κων/νος Τ.Κ. Ταλάντων, Δελήγιαννης Πέτρος Τ.Κ. 
Φαρακλού.  
   Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η κ. Παπαδάκη Ευγενία, υπάλληλος του Δήμου για την 
τήρηση των πρακτικών. 
   Επίσης παραβρέθηκε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Αννούσης 
Ιωάννης.      
    

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το επόμενο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης  έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Πετράκη Χρήστο ο οποίος είπε τα εξής: 
      Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 81 Α΄/05.03.04): 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» του Συμβουλίου της 18ης

1. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (Δημοτική Αστυνομία) 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 εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στην 
κατοχή του Δήμου. 

 Σεπτεμβρίου 2000, για τη συλλογή των  
εγκαταλελειμμένων οχημάτων πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία: 

2. Σε περίπτωση που τα εγκαταλελειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, ο Δήμος 
υποχρεούται πέραν των αναφερομένων στην 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). 
3. Όταν το εγκαταλελειμμένο όχημα περιέλθει στην κατοχή του Δήμου, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω, ο Δήμος 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 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 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 
χωρείς 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 Δήμο. Εάν το όχημα δεν φέρει 
πινακίδες κυκλοφορίας τότε αναγράφεται στο Πιστοποιητικό Καταστροφής ο αριθμός πλαισίου. 
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   Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω και το γεγονός ότι εγκεκριμένο σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ στο 
Νομό Λακωνίας λειτουργεί μόνο στην περιοχή του Δ.Δ. Δαφνίου του Δήμου Κροκεών, επί της 
Ε.Ο. Σπάρτης – Γυθείου, από την κ. Γούσγουλα Ευρωσύνη του Ιωάννου: 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α ι 
  Όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, με απόφασή του: 
1. Καθορίσει τη διαδικασία της συλλογής των εντός των ορίων του Δήμου εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω και σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 116/04 
(ΦΕΚ 81 Α΄/05.03.04) και του άρθρου 4 του Ν. 2939/01 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄). 
2. Αναθέσει την συλλογή αυτών στην κα Γούσγουλα Ευρωσύνη του Ιωάννου, η οποία διατηρεί 
μάνδρα παλαιοσιδήρων και απόσυρσης αυτοκινήτων, επί της οδού Σπάρτης Γυθείου, διαθέτει την 
προβλεπόμενη από τις πιο πάνω διατάξεις άδεια και λοιπές προϋποθέσεις. 

Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση έλαβε υπόψη του τις 
διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 116/2004, του άρθρου 4 του Ν. 2939/01 και μετά από 
διαλογική συζήτηση:  

Ομόφωνα αποφασίζει 
  Α. Καθορίζει τη διαδικασία της συλλογής των εντός των ορίων του Δήμου 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 116/04 (ΦΕΚ 
81 Α΄/05.03.04) και του άρθρου 4 του Ν. 2939/01 (Φ.Ε.Κ. 179 Α΄). 
  Β. Αναθέτει τη συλλογή αυτών στην κα Γούσγουλα Ευρωσύνη του Ιωάννη, 
αδαπάνως, η οποία διατηρεί μάνδρα παλαιοσιδήρων και απόσυρσης αυτοκινήτων, επί της οδού 
Σπάρτης Γυθείου και διαθέτει την προβλεπόμενη από τις πιο πάνω διατάξεις άδεια και λοιπές 
προϋποθέσεις. 
 
     Η Απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 48/2011. 
 
   Για τα ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό το οποίο υπογράφεται όπως πιο κάτω: 

       Ο Πρόεδρος                         Ο Γραμματέας                           Τα Μέλη 
 Αβδούλος Σπύρος  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ακριβές Απόσπασμα 
Μολάοι 09-03-2011 
Η Ειδική Γραμματέας 
 
 
Παπαδάκη Ευγενία 

   Μέντης Γεώργιος Αλειφέρη Παναγιώτα 
Βουνελάκης Γεώργιος 
Ιατρόπουλος Δημήτριος 
Καλογερίνης Ηλίας 
Κουτσονικολής Χαράλαμπος 
Λύρας Χαράλαμπος 
Μαρούσης Χαράλαμπος 
Μαυρομιχάλης Κων/νος 
Πετράκης Χρήστος 
Πριφτάκη-Χ’’γρηγορίου Παν. 
Σουρλάς Ιωάννης 
Σπυριδάκος Βασίλειος 
Σταθάκης Παναγιώτης 
Τσαφατίνου Κατερίνα 
Μαστορόπουλος Νεκτάριος 
Μιχαλόπουλος Μιχαήλ 
Νικολινάκος Παναγιώτης 
Παπαδάκης Γεώργιος 
Τσάκος Πέτρος 
Χαραμής Αντώνιος 
Χριστάκος Σταύρος 
Τσάκος Κων/νος 
Κρυπωτός Παναγιώτης 
Δημητρόπουλος Δημοσθένης 
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