ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΜΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Η διαδικασία χαρακτηρισμού και απομάκρυνσης παλαιών εγκαταλελειμμένων
οχημάτων έχει τεθεί σε εφαρμογή από το 1998. Με βάση το άρθρο 2.2 του
Προεδρικού Διατάγματος 116 (ΦΕΚ 81/5-3-2004) ένα όχημα χαρακτηρίζεται
εγκαταλελειμμένο εφόσον:

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

2) 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.

3) Εγκαταλείπεται σε ιδιωτικούς χώρους χωρίς προηγούμενη
συγκατάθεση του κυρίου ή νομέα του χώρου κατά τη δήλωση του.

4) Αποτελεί γενικά κίνδυνο για το περιβάλλον, την υγεία και την
ασφάλεια των κατοίκων, καθώς και για την δημόσια ή ιδιωτική
περιουσία.

Τα στάδια που ακολουθούνται σ’ αυτήν την διαδικασία είναι τα παρακάτω:

1. Εντοπισμός
Ο εντοπισμός των οχημάτων αυτών γίνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο της
Υπηρεσίας, ο οποίος διενεργεί ανά δεκαπενθήμερο ελέγχους σε όλη την έκταση του
Δήμου καθώς και από το προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας (οδηγοί
απορριμματοφόρων, χειριστές σαρώθρων, επόπτες, επιστάτες, κ.λπ.). Οι πολίτες
μπορούν να αναφέρουν προβλήματα σχετικά με εγκαταλειμμένα , να αναφέρουν
εγκαταλειμμένα οχήματα και ότι άλλο σχετικό θέμα στη Γραμμή του Δημότη 1509

2. Χαρακτηρισμός
Εφόσον το όχημα παραμένει στην ίδια θέση κατά χρονικά διαστήματα που ορίζεται
παραπάνω, επικολλάται, από το αρμόδιο συνεργείο, σε εμφανές σημείο του οχήματος
ειδικό αυτοκόλλητο που το χαρακτηρίζει σαν εγκαταλελειμμένο και αναγράφει ότι ο
ιδιοκτήτης έχει περιθώριο 45 ημερών για να το απομακρύνει διαφορετικά το όχημα
περιέρχεται στην κατοχή του Δήμου.

3. Απομάκρυνση οχήματος
Ο Δήμος Μεταμόρφωσης υποχρεούται να παραδώσει το όχημα σε εγκεκριμένο
σύστημα συλλογής ΟΤΚΖ, της περιοχής του. 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 καταβάλει την δαπάνη απομάκρυνσης και αποθήκευσης. Εάν το
όχημα δεν αναζητηθεί, τότε προωθείται προς περαιτέρω επεξεργασία, αξιοποίηση,
τεμαχισμό και διάθεση.
Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε μέσω των ηλεκτρονικών φορμών του
διαδικτυακού τόπου του Δήμου Μεταμόρφωσης www.metamorfossi.gr όπως και
στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας (Τμήμα Καθαριότητας &
Ανακύκλωσης-Καταγγελίες )2132012909 και στην Διεύθυνση Καθαριότητας &

Περιβάλλοντος -Διοικητική υποστήριξη –Διαχείριση Εγκ/νων ) 2132012987 και στα
email: dperivalontos@metamorfossi.gr

