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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 15/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

        Θέμα : «Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας σχετικά με την «ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ 

ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ 

ΖΩΗΣ (ΟΤΚΖ)». 

 

    Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.5017/24-03-2022 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. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος 1.Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος 

     2. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     3. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     4. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος   

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό μέλος  

     7. Ντόντης Γεώργιος   -      Τακτικό  μέλος  

     8. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     9. Κύρλας  Κωνσταντίνος - Αναπληρωτ.μέλος  

 

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

 

   Ο Αντιπρόεδρος εισηγούμενος το 60 θέμα  παρουσίασε την εισήγηση  της επιτροπής 

διαγωνισμού  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ.Ιφ.Πρασσά), που έχει ως εξής:  

 «….Με την 61/2020 (ΑΔΑ:Ω045ΩΞΧ-2Ξ3) Απόφαση Δ.Σ. ελήφθη απόφαση για την διενέργεια 

πλειοδοτικού διαγωνισμού για την Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων 

του Δήμου Πρέβεζας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους 

Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ). 

Με την με αριθ. Πρωτ. 948/19-01-2022 Έκθεση της Επιτροπής Εκτίμησης των προς εκποίηση 

κινητών πραγμάτων του Δήμου Πρέβεζας καθορίστηκε ελάχιστο τίμημα 10 ευρώ/όχημα. 

Με την 60/2022 (ΑΔΑ: 612ΜΩΞΧ-Σ6Ζ) απόφαση της Ο.Ε. καθορίστηκαν οι όροι της σχετικής 

διακήρυξης δημοπρασίας. 

ΑΔΑ: ΩΖΕ5ΩΞΧ-Γ8Ο



Με την αρ. πρωτ. 2949/21.02.2022 Διακήρυξη, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην 

ιστοσελίδα του Δήμου, στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και σε μία τοπική Εφημερίδα (η Πρέβεζα), κλήθηκαν οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να υποβάλλουν σχετική προσφορά. 

Η δημοπρασία διενεργήθηκε στις 23.3.2022, όπου κατατέθηκε μοναδική προσφορά από την 

εταιρία ΥΟΙΟΙ ΔΗΜ. ΛΑΙΝΑ ΟΕ , με προσφερόμενη τιμή 11 ευρώ /όχημα. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτεθέντα υποβάλλουμε το σχετικό από 23.3.2022 πρακτικό 

διενέργειας της δημοπρασίας προκειμένου να  αποφασίσει η Οικονομική Επιτροπή περί της 

κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού..…». 

                             

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

 

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

 

• τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

• Την 60/2022 (ΑΔΑ: 612ΜΩΞΧ-Σ6Ζ) απόφαση της Ο.Ε. με την οποία καθορίστηκαν οι 

όροι της διακήρυξης δημοπρασίας για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων 

εντός των ορίων του Δήμου Πρέβεζας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα 

συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)». 

• Την αρ. πρωτ. 2949/21.02.2022 Διακήρυξη 

• Το από 23.03.2022 Πρακτικό της επιτροπής Δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση 

πραγμάτων (κινητών ή ακίνητων) του Δήμου 

• την εισήγηση της υπηρεσίας 

• την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

• την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

• την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 

   Εγκρίνει το από 23.03.2022 Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού και κατακυρώνει την 

δημοπρασία για την «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου 

Πρέβεζας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου 

Ζωής (ΟΤΚΖ)», στον «ΥΙΟΙ ΔΗΜ. ΛΑΙΝΑ ΟΕ», με προσφορά 11€/όχημα. 

    Ως προς τα λοιπά ισχύουν οι όροι που καθορίσθηκαν με την αριθμ. 60/2022 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  155/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
   

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ 

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: ΩΖΕ5ΩΞΧ-Γ8Ο
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