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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    19/06/2018 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ. 124   
 
Πρακτικό της µε αριθµό 11ης/19.06.2018,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 19η του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ του έτους 
2018.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,19/06/2018, ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 6158 /14.06.2018, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι (20) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Περρής Ιωάννης 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Αξιώτης Χρήστος 
  3. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 3. Λυκούδης Αλεβίζος 
  4. Καραβασίλης Εµµανουήλ 4. Βερλέκης Νικόλαος 
  5. Χριστοφής Μιχαήλ 5. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης 
  6. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος 6. Αλεξοπούλου Μαρία 
  7. Κολοβού Κων/να 7. Γαβρίλης  Γεώργιος 
  8. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
  9. Παπαγιάννης Ιωάννης  
10. Βεχλίδη Μαρία  
11. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κοντόσταυλος Γεώργιος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Καµπάκας Αντώνης  
17. Βοσκόπουλος Χρήστος  
18. Κακανάκης Ευάγγελος  
19. Κατσαρέλης Νικόδηµος  



20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   και 
η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
 
ΘΕΜΑ:  Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαδικασιών για την εξεύρεση 
αναδόχου αποµάκρυνσης-φύλαξης εγκαταλελειµµένων 
οχηµάτων/µηχανηµάτων ή τµηµάτων αυτών και περαιτέρω επεξεργασίας, 
αξιοποίησης, τεµαχισµού και διάθεσης, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ ( 
Οχήµατα Τέλους Κύκλου Ζωής).. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση  του 
Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος  η   οποία έχει ως 
εξής: 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIA                                       ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  04/06/2018  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.:                 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΕΧΝΙΚΩΝ  

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. Δ/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   

Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010798 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
***** 

 

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαδικασιών για την εξεύρεση αναδόχου 

απομάκρυνσης-φύλαξης εγκαταλελειμμένων οχημάτων/μηχανημάτων ή 

τμημάτων αυτών και περαιτέρω επεξεργασίας, αξιοποίησης, τεμαχισμού 

και διάθεσης, όπως προβλέπεται για τα ΟΤΚΖ ( Οχήματα Τέλους Κύκλου 

Ζωής).  

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν. 3852/7-6-2010 άρθρο 72, παρ.1, περί καταρτίσεων των όρων των 

δημοπρασιών από την Οικονομική Επιτροπή. 

2. Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114Α/8-6-2006 περί κύρωσης του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων. 



3. Το Π.Δ 270/1981 (ΦΕΚ 77Α/30-3-1981) περί καθορισμού των οργάνων της 

διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση ή μίσθωση 

πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων. 

4. Το Π.Δ. 116/2004 περί μέτρων, όρων και προγραμμάτων για την εναλλακτική 

διαχείριση  των  οχημάτων  στο  τέλος  του  κύκλου  ζωής  τους,  των 

χρησιμοποιούμενων  ανταλλακτικών  τους  και  των  απενεργοποιημένων 

καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 

2000/53/ΕΚ για οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.  

5. Την αριθ. 296/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου µε την οποία ορίστηκαν τα 

µέλη της Επιτροπής του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2018. 

Ο Δήμος Καισαριανής διατηρεί σύμβαση με εταιρεία ανακύκλωσης 

εγκαταλειμμένων οχημάτων η οποία ολοκληρώνεται στις 15/07/2018. Η εταιρεία 

ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις της σύμβασης και σε ότι αφορά τα αιτήματα του 

Δήμου για απόσυρση όσο και τις οικονομικές της υποχρεώσεις και γι’ αυτό το λόγω 

εξαντλήθηκε το προβλεπόμενο από τους όρους της διακήρυξης χρονικό διάστημα 

της ανάθεσης (1+1 έτος). 

Είναι επομένως απαραίτητο να προχωρήσουμε σε νέα προκήρυξη για την 

ανάθεση της υπηρεσίας συγκέντρωσης, φύλαξης και περαιτέρω επεξεργασίας, 

αξιοποίησης, τεμαχισμού και διάθεσης, των Ο.Τ.Κ.Ζ. που συγκεντρώνονται στα 

όρια του Δήμου μας με δεδομένο ότι τα οχήματα αυτά  αποτελούν ρυπογόνες 

εστίες, υποβαθμίζουν αισθητικά το περιβάλλον και συγχρόνως καταλαμβάνουν 

πολύτιμες θέσεις στάθμευσης. 

Η διαδικασία θα γίνει με πλειοδοτικό διαγωνισμό τους όρους του οποίου θα 

καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της. Η ανάδοχος εταιρεία θα πρέπει 

να είναι επίσημο μέλος του δικτύου Ε.Δ.Ο.Ε., θα περισυλλέγει με δικά της μέσα 

(γερανούς) τα οχήματα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο Δήμο Καισαριανής 

και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για 10ημερη φύλαξη και σε περίπτωση 

που δεν αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες θα τα προωθεί προς περαιτέρω 

επεξεργασία-ανακύκλωση. 

Κριτήριο κατακύρωσης ανάδειξης αναδόχου θα είναι το υψηλότερο ποσόν 

προσφοράς σε (€) προς το Δήμο ανά αποσυρόμενο όχημα, αφού πρώτα προηγηθεί 

εκτίμηση για το κατώτερο όριο προσφοράς από την Επιτροπή του άρθρου 7 του 

Π.Δ. 270/81 που ορίστηκε με την απόφαση 296/2017 του Δημοτικού Συμβουλίου.     

                                                               

Ο Αντιδήμαρχος 

Περρής Ιωάννης 

 
 
Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                   



ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

Εγκρίνει να  προχωρήσουµε σε νέα προκήρυξη για την ανάθεση της 
υπηρεσίας συγκέντρωσης, φύλαξης και περαιτέρω επεξεργασίας, 
αξιοποίησης, τεµαχισµού και διάθεσης, των Ο.Τ.Κ.Ζ. που συγκεντρώνονται 
στα όρια του ∆ήµου µας µε δεδοµένο ότι τα οχήµατα αυτά  αποτελούν 
ρυπογόνες εστίες, υποβαθµίζουν αισθητικά το περιβάλλον και συγχρόνως 
καταλαµβάνουν πολύτιµες θέσεις στάθµευσης. 
Η διαδικασία θα γίνει µε πλειοδοτικό διαγωνισµό τους όρους του οποίου θα 
καθορίσει η Οικονοµική Επιτροπή µε απόφασή της. Η ανάδοχος εταιρεία θα 
πρέπει να είναι επίσηµο µέλος του δικτύου Ε.∆.Ο.Ε., θα περισυλλέγει µε δικά 
της µέσα (γερανούς) τα οχήµατα που έχουν χαρακτηρισθεί ως Ο.Τ.Κ.Ζ. στο 
∆ήµο Καισαριανής και θα τα µεταφέρει στις εγκαταστάσεις της για 10ηµερη 
φύλαξη και σε περίπτωση που δεν αναζητηθούν από τους ιδιοκτήτες θα τα 
προωθεί προς περαιτέρω επεξεργασία-ανακύκλωση. 
Κριτήριο κατακύρωσης ανάδειξης αναδόχου θα είναι το υψηλότερο ποσόν 
προσφοράς σε (€) προς το ∆ήµο ανά αποσυρόµενο όχηµα, αφού πρώτα 
προηγηθεί εκτίµηση για το κατώτερο όριο προσφοράς από την Επιτροπή του 
άρθρου 7 του Π.∆. 270/81 που ορίστηκε µε την απόφαση 296/2017 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.     
 

 
 

 
Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   5) Καραβασίλης Εµµανουήλ 6) Χριστοφής 
Μιχαήλ   7) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  8) Κολοβού Κων/να 9) Τσιτσιρίδης 
Ιωσήφ   10) Παπαγιάννης Ιωάννης 11) Βεχλίδη Μαρία 12) Εξαρχόπουλος 
Αθανάσιος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 
15)Κοντόσταυλος Γεώργιος 16) Σοφιανόπουλος Γεώργιος 17)Καµπάκας 
Αντώνιος  18) Βοσκόπουλος Χρήστος 19) Κακανάκης Ευάγγελος 20) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος,  . 
   
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ     19/06/2018 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 


