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ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας φανερού προφορικού  διαγωνισµού για την 
εκποίηση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής ( Ο.Τ.Κ.Ζ.) µε 
τελικό σκοπό την παράδοση τους σε συγκεκριµένο σηµείο συλλογής , κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π∆ . 116/2004. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 20ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 3η  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα. 13.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 6093 /31-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                        1) Κοντόσταυλος Γεώργιος                                                                          
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος( αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 6ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 6095/31-5-2016 
εισήγηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού του  άρθρου 1 του Π.∆. 270/83 για 
την εκποίηση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) µε 
τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριµένο σηµείο συλλογής, κατά την έννοια 
του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.∆. 116/2004 η οποία έχει ως εξής: 
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Πρακτικό διενέργειας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού για 

την εκποίηση των εγκαταλελειμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής 

(Ο.Τ.Κ.Ζ.) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο 

συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004. 

 

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Καισαριανής την Τετάρτη 25-05-2016 και 

ώρα 12:00 μμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού 

του  άρθρου 1 του Π.Δ. 270/83, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμόν 4/2016 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για να διενεργήσει φανερό προφορικό 

πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο 

σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ. 23 του Π.Δ. 116/2004, όπως 

ορίζεται στην  5192/11.05.2016 διακήρυξη του  Δημάρχου,  περίληψη της οποίας 

δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο (ΑΔΑ: 6Γ9ΟΩΕΨ-7Ψ1), στην ιστοσελίδα του Δήμου και 

στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου Καισαριανής , καθώς και στο φύλλο 12/5/2016 

της εφημέριδας Κοινωνική. 
 

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 

1. ο Δήμαρχος Ηλίας Σταμέλος, πρόεδρος της επιτροπής 

2. ο Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος, μέλος της επιτροπής 

3. ο Καμπάκας Αντώνιος, μέλος της επιτροπής  

 

Η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που όριζε η διακήρυξη. 

Φάκελο κατέθεσαν οι κάτωθι: 

1. ΑΝΑΜΕΤ  Α.Ε. με εκπρόσωπο τον κ. Μανταλώζη Παναγιώτη με Α.Δ.Τ. ΑΖ 093155 

2. OIK.AN.O.  E.Π.Ε. με εκπρόσωπο τον κ. Αδαμόπουλο Δημήτριο με Α.Δ.Τ. ΑΚ 

662234 
 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών (12 π.μ.), η Επιτροπή 

δήλωσε ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά και άρχισε η 

διαδικασία της αποσφράγισης. 

Αρχικά η Επιτροπή εξέτασε τα εξωτερικά στοιχεία των προσφορών (σφραγισμένοι 

φάκελοι κ.λ.π). Μέσα στους κυρίως φακέλους των ενδιαφερομένων βρέθηκαν τα 

εξής δικαιολογητικά που απαιτούνταν από τη διακήρυξη: 

 

Στο φάκελο της εταιρίας ΑΝΑΜΕΤ  Α.Ε. : 

α/α Περιγραφή δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

1. 
Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. 

 
Κατατέθηκε 

2. 
Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης. 

 
Κατατέθηκε 



 

 

 

 

3. 

Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως αδειοδοτημένης εταιρείας για τη 

μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (άρθρο 10 παρ.2 

Π.Δ.116/04). 

Κατατέθηκε 

 

 

 

 

 

4. 

Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων – γερανών 

που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία (ή η συμβεβλημένη με αυτή εφόσον η ίδια 

δεν διαθέτει άδεια συλλογής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων) για την 

περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, θα προσκομιστούν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία αντίγραφα των 

ανανεωθέντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων). 

 

Κατατέθηκαν 

 

 

 

 

 

 

5. 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου 

της εταιρείας στην οποία θα αναγράφεται ότι: 

Α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται του 

όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Β) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα με το Δημόσιο ή 

ΝΠΔΔ. 

Γ) δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

του ζητούνται με την παρούσα. 

 

Κατατέθηκε 

 

 

6. 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο για αποδοχή ορισμού του ως αξιόχρεου εγγυητή με τα πλήρη 

προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ του. 

 

Κατατέθηκε 

 

 

 

7. 

Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του 

ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με 

το νόμιμο εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση 

εκπροσώπησης από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Κατατέθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Για Ανώνυμες Εταιρείες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της 

ταυτότητάς του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης (στην περίπτωση 

εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου της 

εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας ή του 

συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι 

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 

εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 

Κατατέθηκε 

 

9. 

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή 

του, που να ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας. 

 

Κατατέθηκαν 



 

 

10. 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή 

του, που να ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας. 

 

Κατατέθηκαν 

 

 

 

 

11. 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου 

του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία ή των διαχειριστών 

σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ή του Προέδρου και Διευθύνοντα 

Συμβούλου σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). 

Κατατέθηκαν 

 

 

 

 

12. 

Πιστοποιητικό από την αρμόδια δικαστική αρχή, το οποίο να βεβαιώνει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία και επίσης ότι δεν βρίσκονται 

σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε 

άλλη παρόμοια διαδικασία. 

 

Κατατέθηκαν 

 

 

 

13. 

Βεβαίωση της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο ή έχει εισαχθεί σε 

ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. 

 

 

Κατατέθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως από αυτόν που επιθυμεί να 

λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του 

διαγωνιζόμενου, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη 

διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Η εγγύηση 

συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον (120) ημερών και θα επιστραφεί στους 

αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εντός δεκαημέρου, 

εκτός της εγγυητικής επιστολής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του 

επιστραφεί μετά την υπογραφή του συμβολαίου. 

Κατατέθηκε 

 

Στο φάκελο της εταιρίας OIK.AN.O.  E.Π.Ε.: 

α/α Περιγραφή δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

1. Αντίγραφο πιστοποιητικού μέλους της Ε.Δ.Ο.Ε. 

 

Κατατέθηκε 

2. Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης. 

 

Κατατέθηκε 

 

 

 

 

3. 

Αντίγραφο της άδειας συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων 

αποβλήτων ή ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ της συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό εταιρείας και νομίμως αδειοδοτημένης εταιρείας για τη 

μεταφορά στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων (άρθρο 10 παρ.2 

Π.Δ.116/04). 

 

Κατατέθηκε 

 Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων σε ισχύ των οχημάτων – γερανών Κατατέθηκαν 



 

 

 

 

4. 

που θα χρησιμοποιεί η εταιρεία (ή η συμβεβλημένη με αυτή εφόσον η ίδια 

δεν διαθέτει άδεια συλλογής στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων) για την 

περισυλλογή των οχημάτων (εάν αυτά λήξουν κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, θα προσκομιστούν υποχρεωτικά στην Υπηρεσία αντίγραφα των 

ανανεωθέντων ασφαλιστηρίων συμβολαίων). 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 του νομίμου εκπροσώπου 

της εταιρείας στην οποία θα αναγράφεται ότι: 

Α) έλαβε γνώση των όρων της παρούσας διακήρυξης και αποδέχεται του 

όρους αυτής πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

Β) Δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος από σύμβαση συναφθείσα με το Δημόσιο ή 

ΝΠΔΔ. 

Γ) δεν είναι ένοχος ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που 

του ζητούνται με την παρούσα. 

 

Κατατέθηκε 

 

 

6. 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 από φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο για αποδοχή ορισμού του ως αξιόχρεου εγγυητή με τα πλήρη 

προσδιοριστικά στοιχεία του και το ΑΦΜ του. 

 

Κατατέθηκε 

 

 

 

7. 

Αντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της καθώς και αντίγραφο της αστυνομικής του 

ταυτότητας. Εφόσον οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό όχι με 

το νόμιμο εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση 

εκπροσώπησης από τις αρμόδιες αρχές. 

 

Κατατέθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

Για Ανώνυμες Εταιρείες αυτός που θα καταθέσει την προσφορά, εκτός της 

ταυτότητάς του και της βεβαίωσης εκπροσώπησης (στην περίπτωση 

εκπροσώπησης από τρίτο άτομο πλην του νομίμου εκπροσώπου της 

εταιρείας), θα προσκομίσει πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Εταιρείας, όπου θα εγκρίνεται η συμμετοχή αυτών στο συγκεκριμένο 

διαγωνισμό και όπου θα ορίζεται ότι ο εκπρόσωπος της εταιρείας ή του 

συνεταιρισμού για να παραδώσει την προσφορά είναι ο καταθέτων αυτή. Οι 

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες 

εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

 

Κατατέθηκε 

 

9. 

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή 

του, που να ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας. 

 

Κατατέθηκαν 

 

 

10. 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του εγγυητή 

του, που να ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της δημοπρασίας. 

 

Κατατέθηκαν 

 

 

 

 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου 

του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στη δημοπρασία ή των διαχειριστών 

σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών 

Κατατέθηκαν 



11. περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ή του Προέδρου και Διευθύνοντα 

Συμβούλου σε περίπτωση Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.). 

 

 

 

 

 

12. 

Πιστοποιητικό από την αρμόδια δικαστική αρχή, το οποίο να βεβαιώνει ότι 

δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό 

συμβιβασμό ή σε άλλη παρόμοια διαδικασία και επίσης ότι δεν βρίσκονται 

σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, ή έκδοση απόφασης αναγκαστικής 

εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή σε 

άλλη παρόμοια διαδικασία. 

 

Κατατέθηκαν  

 

 

 

13. 

Βεβαίωση της Ταμιακής Υπηρεσίας του Δήμου μας ότι ο συμμετέχων δεν έχει 

ληξιπρόθεσμες βεβαιωμένες οφειλές προς το Δήμο ή έχει εισαχθεί σε 

ρύθμιση και ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του. 

 

Κατατέθηκε 

 

 

 

 

 

 

 

14. 

 

 

 

 

 

Εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων περί καταθέσεως από αυτόν που επιθυμεί να 

λάβει μέρος στη δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του 

διαγωνιζόμενου, ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου στη 

διακήρυξη ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης. Η εγγύηση 

συμμετοχής θα έχει ισχύ τουλάχιστον (120) ημερών και θα επιστραφεί στους 

αποτυχόντες μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού εντός δεκαημέρου, 

εκτός της εγγυητικής επιστολής του τελευταίου πλειοδότη, η οποία θα του 

επιστραφεί μετά την υπογραφή του συμβολαίου. 

Κατατέθηκε 

 

Η επιτροπή βρήκε τα αναγκαία δικαιολογητικά πλήρη και καθ’ όλα εντάξει και 

ενέκρινε τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στην Β’ Φάση του πλειοδοτικού 

διαγωνισμού. 

Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές. 

 

1. Πρώτη κατέθεσε προσφορά  η εταιρεία ΑΝΑΜΕΤ η οποία προσέφερε 140 € ανά 

τεμάχιο ΙΧ, 160 € για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνων και 30 € για τα δίκυκλα ,ήτοι 

σύνολο 330 € 

2. Δεύτερη κατέθεσε προσφορά  η εταιρεία  OIK.AN.O.  E.Π.Ε. η οποία προσέφερε 

140 € ανά τεμάχιο ΙΧ, 165 € για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνων και 30 € για τα 

δίκυκλα, ήτοι σύνολο 335 € 

3. Ακολούθησαν οι παρακάτω προσφορές 

4. ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.  : 140 € ανά τεμάχιο ΙΧ, 170 € για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνων και 30 

€ για τα δίκυκλα ήτοι σύνολο 340 € 

5. OIK.AN.O.  E.Π.Ε. : 140 € ανά τεμάχιο ΙΧ, 170 € για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνων και 

35 € για τα δίκυκλα ήτοι σύνολο 345 € 

6. ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.: 140 € ανά τεμάχιο ΙΧ, 170 € για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνων και 40 € 

για τα δίκυκλα ήτοι σύνολο 350 € 

7. OIK.AN.O.  E.Π.Ε.: 140 € ανά τεμάχιο ΙΧ, 170 € για φορτηγά μέχρι 3,5 τόνων και 

45 € για τα δίκυκλα ήτοι σύνολο 355 € 



 

Η τελευταία προσφορά της OIK.AN.O.  E.Π.Ε. πλειοδότησε στο διαγωνισμό, ο 

οποίος και κατακυρώνεται στην εταιρεία. 

Αμφότερες οι εταιρείες δια των νομίμων εκπροσώπων τους καθιστούν γνωστό στην 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής, ότι δεν αποδέχονται το κριτήριο 

κατακύρωσης της παρ. γ του άρθρου 10. 

Η επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά της ενδιαφερόμενης OIK.AN.O. E.Π.Ε. 

παρέπεμψε τα πρακτικά της δημοπρασίας για έγκριση στην Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Καισαριανής. 

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού 

αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 
 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                                                                                        Ο                   

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ 

 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 

 

ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ        

                                                                                                                            Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ  

 

ΚΑΜΠΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή.  
 
 
                                        Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
                                          Μετά από διαλογική συζήτηση  
 
 
 
 
 



                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει το  ανωτέρω πρακτικό διενέργειας φανερού προφορικού διαγωνισµού για 
την εκποίηση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) , µε 
τελικό σκοπό την παράδοση τους σε συγκεκριµένο σηµείο συλλογής , κατά την 
έννοια του άρθρου 2 παρ.23 του Π.∆. 116/2004 . 

 

 

 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος( αν. µέλος) 
 
 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                  Καισαριανή   6/06/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                        
 
 
 
 
 
 
 


