
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                           
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                    Αριθ.Αποφ.496/2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 38/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Πρέβεζας

Θέμα:  Κήρυξη  της  διαδικασίας  διενέργειας  πλειοδοτικού  διαγωνισμού  για  την
περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων
του Δήμου άγονης και επανάληψής της με τους ίδιους όρους. 

  

      Στην Πρέβεζα, σήμερα  Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα  13:00 μ.μ  στο Δημοτικό

Κατάστημα του Δήμου Πρέβεζας  συνήλθε  σε  τακτική συνεδρίαση (κεκλεισμένων των θυρών)

η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα με την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020, ύστερα

από  την  αρ.πρωτ.17461/11-092020 πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα

παρακάτω μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ
     1. Αργυρός Λεωνίδας       -  Αντιπρόεδρος 1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 
     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος 2. Νίτσας Γεώργιος       -     Τακτικό μέλος 
     3. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος
     4. Κουμπής  Γρηγόρης    -   Τακτικό μέλος
     5. Ροπόκης Ευάγγελος    -   Τακτικό μέλος
     6. Πιπιλίδης Λάζαρος      -   Τακτικό μέλος
     7. Κωστούλας Βασίλειος  -  Τακτικό μέλος  

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο.

  Ο  Αντιπρόεδρος εισηγούμενος  το 90 θέμα  παρουσίασε την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Αγρ.
Ανάπτυξης  Περιβάλλοντος  Καθαριότητας  &  Πρασίνου,  του  Δήμου  Πρέβεζας   (αρμ.υπάλ.
Ιφ.Πρασσά), που έχει ως εξής: 

 «...Με  την  αριθ.  61/2020  (ΑΔΑ:Ω045ΩΞΧ-2Ξ3)  απόφαση  Δημοτικού  Συμβουλίου  Δήμου
Πρέβεζας εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης με τίτλο «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων
εντός των ορίων του Δήμου Πρέβεζας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής
Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)» μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και εταιρείας κατόπιν
πλειοδοτικού διαγωνισμού
  Με  την  αριθ. 437/2020 (ΑΔΑ:  ΩΝ1ΣΩΞΧ-ΞΛΛ)  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής
εγκρίθηκαν οι όροι της δημοπρασίας.

  Σε συνέχεια  των ανωτέρω εκδόθηκε η 15789/26.08.2020 Διακήρυξη Δημοπρασίας,  και  η
15789/26.08.2020  Περίληψη  αυτής,  η  οποία  δημοσιεύθηκε  στην  ιστοσελίδα  του  Δήμου
Πρέβεζας  και στην εφημερίδα «Βήμα της Πρέβεζας» στις 28.08.2020.

ΑΔΑ: 6ΔΧΑΩΞΧ-5Ν2



Η Δημοπρασία διενεργήθηκε στις 10.09.2020 από την επιτροπή Δημοπρασιών για την
εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε με
την 418/2019 Απόφαση Δ.Σ.

Σύμφωνα  με  το  από  10.09.2020  Πρακτικό  της  Επιτροπής  δεν  προσήλθε  κανείς
ενδιαφερόμενος και η δημοπρασία κηρύχτηκε άγονη.

Σύμφωνα με την  παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή
καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει τις δημοπρασίες.

Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στην  Πρέβεζα  σήμερα  την  10/09/2020,  ημέρα  Πέμπτη  και  ώρα12:00  συνήλθε  σε  τακτική
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα. η Επιτροπή δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων  (κινητών  ή  ακινήτων)  του  Δήμου,  η  οποία  συγκροτήθηκε  με  την  418/2019
Απόφαση  Δ.Σ.,για  να  διενεργήσει  τη  δημοπρασία  για  την  «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  ΕΝΤΟΣ  ΤΩΝ  ΟΡΙΩΝ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  ΠΡΕΒΕΖΑΣ  ΚΑΙ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ
ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)»  όπως  ορίζεται  στην  15789/26.08.2020  διακήρυξη  του  Δημάρχου,  η  οποία
δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα  «Βήμα της Πρέβεζας» στις 28/08/2020.

Στη συνεδρίαση της επιτροπής ήταν παρόντες:

1) Γεωργάκος Νικόλαος, Πρόεδρος
2) Δαρδαμάνης Ιωάννης, Μέλος
3) Κουμπής Γρηγόριος, Μέλος

Στις 12:00 π.μ., ο Πρόεδρος κάλεσε τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν τις προσφορές. 
Οι προσφορές που εκφωνήθηκαν είναι οι εξής:
Τιμή εκκίνησης 50 ευρώ/όχημα

Α.
Α

Ονοματεπώνυμο Ονοματεπώνυμο εγγυητή Τιμή
Προσφοράς

Σύμφωνα με τα ανωτέρω δεν προσήλθε κανείς και η δημοπρασία κηρύσσεται άγονη.

Η κατακύρωση της δημοπρασίας θα γίνει με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1ε του Ν.3852/2010 και του άρθρου 5 παρ.8 του ΠΔ 270/81

Για διαπίστωση των άνω, συντάχθηκε  το παρόν πρακτικό,  το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε, υπογράφεται.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                            Ο ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ          Ο ΕΓΓΥΗΤΗΣ   

1. Γεωργάκος Νικόλαος

2. Δαρδαμάνης Ιωάννης

3. Κουμπής Γρηγόριος

ΑΔΑ: 6ΔΧΑΩΞΧ-5Ν2



Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει για: 

Α. Την έγκριση του από 10.09.2020 Πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασιών για την
εκποίηση  ή  εκμίσθωση  πραγμάτων  (κινητών  ή  ακινήτων)  του  Δήμου  και  την  κήρυξη  του
Διαγωνισμού ως άγονου.

Β. Την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους...».

 

      Ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά.   

       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Αντιπρόεδρο και έλαβε υπόψη της,

 τις διατάξεις  του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 
 την εισήγηση της υπηρεσίας
 την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ,
 την  ΥΠ.ΕΣ. Εγκ.163/33282/29.05.2020,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ)

1. Εγκρίνει  το  από 10.09.2020 Πρακτικό της Επιτροπής Δημοπρασιών για  την εκποίηση ή
εκμίσθωση πραγμάτων (κινητών ή ακινήτων) του Δήμου.

2. Κηρύσσει τον διαγωνισμό  για την περισυλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου ως άγονο.

3. Εγκρίνει την επανάληψη του ανωτέρω διαγωνισμού με τους ίδιους όρους. 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  496/2020.

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                              ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ
  ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΔΑ: 6ΔΧΑΩΞΧ-5Ν2
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