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Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   145/2016 
 

       ΘΕΜΑ  3ο: Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εγκαταλελειμμένων 
                       οχημάτων του Δήμου. 
 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  29η  του μηνός  Iουλίου, του έτους 2016, ημέρα της 
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 13117/25-07-2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα  (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος –Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Παντελέου Κων/νος. 
 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Δόσχορης 
Κων/νος. 
 

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε 
υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Η υπ’ αριθ. 158/13-06-2016 (AΔΑ:7ΥΝ3ΩΛ3-ΛΜΥ) απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκποίηση των εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων που θα περισυλλεγούν από διάφορα σημεία του Δήμου μας, 
κατόπιν διενέργειας προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας, δυνάμει της από 
1/3/2016 εισηγητικής έκθεσης της οικείας Δημοτικής Αστυνομίας και των υπ’ 
αριθμ. 28/2016, 20/2016, 15/2016 & 16/2016 Αποφάσεων των Δ.Κ. 
Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων, Ισθμίας & της Τ.Κ. Πισίων, 
αντίστοιχα. 
2. Το από 28-06-2016 πρακτικό εκτίμησης της Αρμόδιας Επιτροπής 
σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται, ύστερα από συλλογή στοιχείων & 
πληροφοριών,  ως πρώτη προσφορά, που θα αποτελεί και την τιμή εκκίνησης 
της ανωτέρω δημοπρασίας εκποίησης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων 
στον Δήμο μας, το ποσόν των 
 30,00 € για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης 
 15,00 € για τα δίκυκλα 
 55,00 € για τα φορτηγά οχήματα  άνω των 3,5 τόνων. 
3. Η υπ’ αριθ. 114/2016 (ΑΔΑ:6ΦΦΑΩΛ3-ΙΤΓ) απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας για την 
εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων του Δήμου.   



4. Η υπ’ αριθ. 12367/13-07-2016 διακήρυξη, εκδιδομένη από τον Δήμαρχο 
και συνταχθείσα βάσει των προαναφερθέντων όρων, με την οποία 
γνωστοποιείται η ανωτέρω δημοπρασία και τα αποδεικτικά δημοσίευσής της. 
5. Το από 25-07-2016 πρακτικό διεξαγωγής προφορικής, πλειοδοτικής 
δημοπρασίας από το οποίο προκύπτει αφενός ότι κατατέθηκαν τρεις (3) 
προσφορές, ήτοι των εταιρειών 
 ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε., νομίμως εκπροσωπούμενης  
  ΑΝΑΜΕΤ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Α.Ε., νομίμως εκπροσωπούμενης  
 ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., νομίμως εκπροσωπούμενης, 
οι οποίες κι έγιναν δεκτές   
κι αφετέρου τα ποσά που προσέφεραν προφορικά οι συμμετέχοντες κατά 
σειρά πλειοδοσίας, από τα οποία προέκυψε ότι προσωρινός πλειοδότης 
αναδεικνύεται η εταιρεία ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., με ποσά 
προσφοράς 60 €/τμχ. για φορτηγά, 36 €/τμχ. για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 21 €/τμχ. 
για δίκυκλα. 
6. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας. 
  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω, τις 
διατάξεις του Π.Δ. 270/81, του άρθρου 199 του N. 3463/2006, του άρθρου 72 
του Ν. 3852/2010, καθώς κι αυτές του άρθρου 64 του Ν. 4257/2014, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της 
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Ο μ ό φ ω ν α 
 

Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εκποίησης των 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο Δήμο μας, στην εταιρεία ΛΑΓΙΟΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε., σύμφωνα με την προσφορά της εξ € 60/τμχ. για 
φορτηγά, 36/τμχ. για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 21/τμχ. για δίκυκλα (έναντι της τιμής 
εκκίνησης 55 €/τμχ. για φορτηγά, 30 €/τμχ. για Ι.Χ. αυτοκίνητα και 15 €/τμχ. 
για δίκυκλα), η οποία κρίνεται συμφέρουσα για τον Δήμο. 
Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού. 
 
               Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 145/2016. 
                             
            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής          ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
    Δήμαρχος    
                                                                         ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων 
 
                                                                         ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος                                                               
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ         
                                                                     
 


