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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 16ης/2020 Τακτική - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. αποφάσεως : 115

Θέμα: Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικού της φανερής προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την
εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Σήμερα την 10η του μήνα Αυγούστου, του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα, με ώρα έναρξης στις
10:00 και ώρα λήξης στις 12:00, συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
ύστερα από την υπ΄ πρωτ.: 14029/06-08-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και
εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ
87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') –
Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι», τις υπ' αριθμ. 163/33282/29.05.2020, με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία
λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων», την 18318/13.03.2020 με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών
οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης
των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την 40/20930/31.03.2020 (ΑΔΑ
6ΩΠΥ46ΜΤΛ6-50Ψ) Εγκύκλιους του Υπουργείου Εσωτερικών.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών
συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση τα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε).
Εμμανουήλ Πετούσης - (τακτικό μέλος).
Ελένη Μπέλα (τακτικό μέλος)
Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος).
Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος)
Δήμητρα Δούμουρα - (τακτικό μέλος)
Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος)
Θεόδωρος Σπηλιόπουλος (τακτικό μέλος)

Δεν δήλωσε την συμμετοχή του μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δια περιφοράς συνεδρίαση: ο κ.
Σελέκος (τακτικό μέλος).

Μιχάλης

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών
συμμετείχαν (8) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής - δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
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Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Γ. Αργυρόπουλος, ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 8ο θέμα της ημερήσιας κατόπιν
την υπ΄αριθ. 13974/05-08-2020 εισήγησης του Τμήματος Εσόδων, στην οποία αναφέρονται τα εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
1)
Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004.
2)
Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
3)
Την αριθμ. 67/28.5.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4)
Την αριθμ. 93/14.7.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5)
Την με αρ.πρ.12610/16.7.2020 διακήρυξη του Δημάρχου.
6)
Τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ» , στην εφημερίδα
«ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΔΗΜΟΤΗΣ» , την ανάρτηση αυτής στον ιστότοπο του Δήμου στον πίνακα ανακοινώσεων του
δημοτικού καταστήματος και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
7)
Το με αρ.πρωτ.οικ.13670/31.7.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών με το οποίο
Α. Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο και
Β. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισμού ως άγονο και την
Επαναληπτική κατάρτιση των όρων διενέργειας φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την
εκποίηση των Εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Παρακαλούμε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως λάβουν τη σχετική απόφαση
Το υπ΄αριθμ. 13670/31.07.2020 πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΤΚΖ.

Σήμερα 31-07-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου Χαϊδαρίου, ενώπιον
της Επιτροπής Δημοπρασιών, η οποία σύμφωνα με την αριθμ. 290/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αποτελείται από τους:
α) Ευάγγελο Ντηνιακό Δήμαρχο Χαίδαρίου, ως Πρόεδρος
β) Βασίλειο Καρατζαφέρη Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος
γ) Γεώργιο Αργυρόπουλο Δημοτικό Σύμβουλο, ως μέλος,
διεξήχθη
φανερή
και
προφορική
πλειοδοτική
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ .

δημοπρασία

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΚΠΟΙΗΣΗ

ΤΩΝ

Η Επιτροπή για τη διενέργεια της δημοπρασίας έλαβε υπόψη:
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004.
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
γ) Την αριθμ. 67/28.5.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
δ) Την αριθμ. 93/14.7.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ε) Την με αρ.πρ.12610/16.7.2020 διακήρυξη του Δημάρχου.
στ) Τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ» , στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ» , την ανάρτηση αυτής στον ιστότοπο του Δήμου στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
Στον ορισθέντα χώρο και πριν την ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, ενώπιον της Επιτροπής προσήλθε μόνο η
Εταιρία ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ με ΑΦΜ 998128587 ενώ η Εταιρία KYROS RECYCLING με το
αριθμ. πρωτ. 13711/31.7.2020 έγγραφό της, μας ενημέρωσε ότι δεν θα λάβει μέρος στον Διαγωνισμό.
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Α/Α

Ονοματεπώνυμο
εταιρείας

Διεύθυνση

1.

ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠ
Η ΕΠΕ

ΗΜΕΡΟΣ ΤΟΠΟΣ
ΤΘ
13103
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ
19300

Εν συνεχεία κατέθεσε στην Επιτροπή ενσφράγιστο φάκελο με τα απαιτούμενα από την διακήρυξη δικαιολογητικά
συμμετοχής.
Ακολούθως, η Επιτροπή, με την παρουσία του διαγωνιζόμενου, αποσφράγισε έλεγξε και κατέγραψε τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά όπου και διαπίστωσε την πληρότητά τους.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι η εταιρεία ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ γίνεται
αποδεκτή διότι προσκόμισε όλα τα προβλεπόμενα από τη διακήρυξη δικαιολογητικά για τη συμμετοχή της στη
δημοπρασία.
Πριν την έναρξη της διαδικασίας προφορικής οικονομικής προσφοράς, ο εκπρόσωπος της Εταιρίας ΝΕΟΦΥΤΟΣ
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δήλωσε προφορικά και εγγράφως με την αριθμ. πρωτ.13739/31.7.2020 αίτησή του ότι δεν
συμμετέχει στην επόμενη διαδικασία του Διαγωνισμού, δηλαδή στην πρόταση οικονομικής προσφοράς και αποχωρεί.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη :
α) Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004.
β) Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.
γ) Την αριθμ. 67/28.5.2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
δ) Την αριθμ. 93/14.7.2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
ε) Την με αρ.πρ.12610/16.7.2020 διακήρυξη του Δημάρχου.
στ) Τη δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στην εφημερίδα «ΠΑΛΜΟΣ» , στην εφημερίδα «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ
ΔΗΜΟΤΗΣ» , την ανάρτηση αυτής στον ιστότοπο του Δήμου στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού
καταστήματος και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
ΑΠΟΦΑΖΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο
και
Β. Εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή την κατακύρωση του διαγωνισμού ως άγονο και την επαναληπτική
κατάρτιση των όρων διενέργειας φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκποίηση των Εγκαταλελειμμένων
οχημάτων.
Χαϊδάρι 31-07-2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΕΤΑΙΡΙΑ
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Η Οικονομική Επιτροπή ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την εισήγηση του Τμήματος Εσόδων, το
με αρ. πρωτ. οικ 13670/31-07-2020 Πρακτικό φανερής πλειοδοτικής προφορικής δημοπρασίας της αρμόδιας επιτροπής
διαγωνισμού, τις διατάξεις του ΠΔ 270/81, του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του
Ν. 4623/2019 και το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/10.
Ακολούθησε ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων – απαντήσεων.
Ο Πρόεδρος κ. Γ. Αργυρόπουλος και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι ( τακτικά μέλη) κ.κ. Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,
Ιωάννης Ηλιάδης, Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα, & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του
θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος (τακτικό μέλος) κ. Απόστολος Θεοφίλης ψήφισε λευκό.
Συνεπώς [επί συμμετεχόντων (8) μελών, σε σύνολο (8) ψηφισάντων, (7) ψήφισαν υπέρ, (1) λευκό]
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
-Την έγκριση του με αριθμ. 13670/31-07-2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ
ΠΕΡΙΣΥΛΛΕΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥΣ ΣΕ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΤΚΖ, της Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, όπως επισυνάπτεται και
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.
-Κηρύσσει τον διαγωνισμό άγονο.
-Την επαναληπτική κατάρτιση των όρων διενέργειας φανερής Πλειοδοτικής Δημοπρασίας για την εκποίηση των
Εγκαταλελειμμένων οχημάτων.

Ακριβές Αντίγραφο
Χαϊδάρι 10-08-2020
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(Υπογραφή)
(Υπογραφές)

