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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 
28Η Συνεδρίαση   12-10-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 127/2020 

 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 28ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 12η του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 
και ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 
9764/08-10-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 
παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση τέσσερα (4) μέλη. 
 
Ονομαστικά οι:  
 
                
       ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης  1. Πολυχρονάκης Συμεών 
2.Χατζησάββας Μηνάς 2. Γραφίδου Γεσθημανή 
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Παραγιού Άννα  



  
  
  
  
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 
 

 
 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την υπ’ αριθμ. πρωτ. 9239/28-9-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χριστοδουλόπουλου Γεωργίου, η οποία έχει  ως εξής : 

 
 
 
Σας καταθέτουμε το πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου και παρακαλούμε 
να το εγκρίνεται. 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

Καισαριανή: 25-09-2020 
Αρ. Πρωτ.: 9182  
 

 

 Πρακτικό διενέργειας φανερού προφορικού πλειοδοτικού διαγωνισμού νια 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. 

 

Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Καισαριανής την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2020 και 
ώρα 10:00πμ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του 
άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμόν 153/2019 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 αρ.πρωτ. 
8243/03.09.2020 διακήρυξη του Δημάρχου, περίληψη της οποίας δημοσιεύτηκε στο 
διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στα δημοσιότερα μέρη του Δήμου Καισαριανής 
, καθώς και σε φύλλο εφημερίδας. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες: 
 
ο Δήμαρχος Βοσκόπουλος Χρήστος,  πρόεδρος της επιτροπής 
ο Χατζησάββας Μηνάς, μέλος της επιτροπής 
 ο Αντωνόπουλος Δημήτριος, αναπληρωματικό μέλος της επιτροπής 
 
Η επιτροπή παρέλαβε τους φακέλους με τα δικαιολογητικά που όριζε η διακήρυξη. 
Φάκελο κατέθεσε μόνο η εταιρία: 

 ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ 

 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών, 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 της προσφοράς (σφραγισμένος 
φάκελος κ.λ.π). Μέσα στον κυρίως φάκελο βρέθηκαν τα εξής δικαιολογητικά που 
απαιτούνταν από τη διακήρυξη: 
 
 

α/α Περιγραφή δικαιολογητικού Παρατηρήσεις 

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

2. 
Αντίγραφο της Άδειας Λειτουργίας της επιχείρησης. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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). 
 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

Στο φάκελο της εταιρίας ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ 
 



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). 
 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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. 

ΔΕΝ 
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 

9. 
Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του 
εγγυητή του, που να ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της 
δημοπρασίας. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 



10. 

Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του συμμετέχοντα και του 
εγγυητή του, που να ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας της 
δημοπρασίας. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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.). 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

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. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ 

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. 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

14. 

Εγγύηση συμμετοχής να οριστεί στο 10% του συνολικού ποσού που 
προκύπτει από το γινόμενο του εκτιμώμενου από την επιτροπή αριθμού 
των αποσυρόμενων οχημάτων ετησίως (30 οχήματα) επί της ενδεικτικής 
τιμής της δημοπρασίας στην κατηγορία για εγκαταλελειμμένα οχήματα 
παντός τύπου ΙΧ. 
Εγγύηση συμμετοχής 300,00€ 
 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ 

15. 

 
Το ύψος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης ορίζεται στο 10% του συνολικού 
ποσού που προκύπτει από το γινόμενο του εκτιμώμενου αριθμού των 
αποσυρόμενων οχημάτων ετησίως (30 οχήματα) επί της καταληκτικής 
τιμής της δημοπρασίας στη κατηγορία για εγκαταλελειμμένα οχήματα 
παντός τύπου Ι.Χ., άλλως ακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας 
υπέρ αυτού και κατακυρώνεται υπέρ του επομένου πλειοδοτήσαντος σε 
αυτήν. 

ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 
ΜΕ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

  

 

Η επιτροπή βρήκε τα αναγκαία δικαιολογητικά πλήρη και καθ' όλα εντάξει βάσει των 
όρων της διακήρυξης και ενέκρινε τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στην Β' Φάση του 
πλειοδοτικού διαγωνισμού. 
Κατά το στάδιο αυτό η Επιτροπή δέχεται προφορικά οικονομικές προσφορές. 



 

Η εταιρεία ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ προσέφερε: 

 
105,00 € ανά τεμάχιο ΙΧ 
125,00 € για φορτηγό μέχρι 3,5 τόννων 
205,00 € για φορτηγό άνω των 3,5 τόνων  
25,00 € για  δίκυκλα έως 399cc με κινητήρα 
15,00 € για δίκυκλα έως 399cc χωρίς κινητήρα 
30,00 € για δίκυκλα από 400cc έως 599cc με κινητήρα 
20,00 € για δίκυκλα από 400cc έως 599cc χωρίς κινητήρα  
45,00 € για δίκυκλα από 600cc και άνω με κινητήρα 
20,00 € για δίκυκλα από 600cc και άνω χωρίς κινητήρα 
 
 
Η επιτροπή βρήκε την προσφορά του ενδιαφερόμενου εντός των ορίων της διακήρυξης 
και την έκανε δεκτή. Με αυτή ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στην εταιρία ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ. 
Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε 
και βεβαιώθηκε, υπογράφεται. 

 
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
  
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ      Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑΣ ΜΗΝΑΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                                Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ 
 

 
 

Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος 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 και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  
 

 Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών  
 Το πρακτικό διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Την έγκριση του πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκποίηση των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων τέλους κύκλου ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) του Δήμου .και την 
κατακύρωση του διαγωνισμού στην εταιρία ΟΙΚΑΝΟ ΕΠΕ. 
 

 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Παραγιού Άννα 
                                                                              
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       12/10/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


