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 Συνεδρίαση / 23-07-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 162/2018 

 

ΘΕΜΑ:  Τροποποίηση του άρθρου 6 «∆ικαίωµα συµµετοχής» των όρων της 

διακήρυξης για την εκποίηση οχηµάτων ΟΤΚΖ, όπως αυτό διατυπώθηκε µε την 

υπ’αριθµ. 148/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

         

Πρακτικό της µε αριθµό 22ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 23
η
  του µηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  έτους 2018 

ηµέρα ∆ΕΥΤΕΡΑ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 7492 /19-07-2018  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  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   

1.Πολυχρονάκης Συµεών  

2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 

5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

6.Καµπάκας Αντώνιος 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το 1
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής  την µε αριθµ. πρωτ  7345 /16-

07-2018  εισήγηση του Αντιδηµάρχου  Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου  Περρή 

Ιωάννη η οποία έχει ως εξής : 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤIA                                                          

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                         

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΥ  

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

Ταχ. ∆/νση: Βρυούλων 125 & Φιλαδελφείας                                   
Τ.Κ.:16121 

Τηλ: 213 2010798 
 

 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

***** 

Θέμα: Τροποποίηση του άρθρου 6 «Δικαίωμα συμμετοχής» των όρων της 

διακήρυξης για την εκποίηση οχημάτων ΟΤΚΖ, όπως αυτό διατυπώθηκε με 

την  υπ’ αριθμ. 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Σχετικά: 

• Ο Ν.3852/2010 άρθρο 72, παρ.1, περί καταρτίσεων των όρων των 

δημοπρασιών από την  Οικονομική Επιτροπή.  

• Η υπ’ αρ. 124/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου περί έγκρισης για την 

διενέργεια δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

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

εγκεκριμένο σημείο συλλογής, κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.23 του Π.Δ. 

116/2004. 

• Η υπ’ αριθμ. 148/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Έγκριση 

όρων διακήρυξης «ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 

ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ 

(Ο.Τ.Κ.Ζ), ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 

ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ.23 ΤΟΥ Π.Δ. 116/2004». 

• Η με αριθμ πρωτ. 6964/4.7.2018 ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης της 

εταιρίας ……………………….... Ο.Ε. (επισυνάπτεται). 

 

Με την αριθµ. 148/2018 (συνεδρίαση 25.6.2018) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, εγκρίθηκαν οι όροι για τη διακήρυξη 

«ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ (Ο.Τ.Κ.Ζ), ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 

ΠΑΡ.23 ΤΟΥ Π.∆. 116/2004». 

Στις 4.7.2018 κατατέθηκε από την εταιρία ανακύκλωσης αυτοκινήτων και µετάλλων, 

…………………………. Ο.Ε. ένσταση κατά των όρων της διακήρυξης και 

συγκεκριµένα κατά του άρθρου 6 αυτής «∆ικαίωµα συµµετοχής», που ορίζει ότι: 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας 

Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσηµα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε., έχουν την έδρα της 

επιχείρησης τους και σηµεία συλλογής εντός του Νοµού Αττικής και µπορούν να 

εγγυηθούν την πλήρη και απρόσκοπτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που 

περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη.  

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 16/07/2018  

Αριθ. Πρωτ.:  7345 



Με την ένστασή της η εταιρία υποστηρίζει ότι στην ουσία της η παραπάνω 

διατύπωση είναι καταχρηστική κατά το κοµµάτι της απαίτησης ύπαρξης τόσο της 

έδρας της εταιρίας όσο και σηµείου-ων συλλογής των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων 

εντός του Νοµού Αττικής και ότι µε τον τρόπο αυτό αποκλείεται άδικα από το 

διαγωνισµό. 

Προς απόδειξη δε της δυνατότητάς της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 

σύµβασης αλλά και της κοινής πρακτικής, προσκόµισε επίσης συµβάσεις της µε 

σειρά άλλων δήµων της Αθήνας, βεβαίωση καλής εκτέλεσης ενός εξ’ αυτών και 

διακηρύξεις άλλων δήµων απ’ όπου απουσιάζει ο παραπάνω περιορισµός 

Η διατύπωση του άρθρου 6 των όρων της διακήρυξης, έγινε από την Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής µε το σκεπτικό της εξυπηρέτησης των δηµοτών 

της πόλης και ειδικότερα των περιπτώσεων που αιτούνται την επιστροφή του 

οχήµατός τους κατά τη διάρκεια της παραµονής του στα σηµεία συλλογής της 

εταιρίας. Συγκεκριµένα δε για την αποφυγή πρόσθετης οικονοµικής επιβάρυνσης των 

δηµοτών από τη µεταφορά-επιστροφή του οχήµατος και για την αποφυγή χρονικής 

καθυστέρησης. 

Όντως ωστόσο η απαίτηση της ύπαρξης τόσο της έδρας όσο και σηµείου-ων 

συλλογής εντός του Νοµού Αττικής, όπως δηλαδή διατυπώθηκε στην 148/2018 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αποτελεί πλεονασµό, µιας και το επιδιωκόµενο 

επιτυγχάνεται µόνο µε την ύπαρξη σηµείου συλλογής εντός του Νοµού Αττικής. 

Με τα παραπάνω προτείνω να γίνει στην ουσία της δεκτή η ένσταση επί των 

όρων και να τροποποιηθεί το Άρθρο 6 της διακήρυξης ως εξής: 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν οι εταιρείες – κέντρα επεξεργασίας 

Ο.Τ.Κ.Ζ. που είναι επίσηµα µέλη του δικτύου της Ε.∆.Ο.Ε., έχουν σηµεία 

συλλογής εντός του Νοµού Αττικής και µπορούν να εγγυηθούν την πλήρη και 

απρόσκοπτη εκπλήρωση των ειδικότερων όρων που περιγράφονται στην παρούσα 

διακήρυξη.  

Σηµειώνεται ότι η διακήρυξη δεν έχει ως σήµερα δηµοσιευτεί, εποµένως η 

τροποποίηση του άρθρου γίνεται έγκαιρα. 

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΠΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

 

 

 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 την τροποποίηση του άρθρου 6 «∆ικαίωµα συµµετοχής» των όρων της 

διακήρυξης για την εκποίηση οχηµάτων ΟΤΚΖ, όπως αυτό διατυπώθηκε µε την 

υπ’αριθµ. 148/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

 
 

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.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 

                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 

                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 

 

ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       23/07/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 


