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ΘΕΜΑ 6ο: Κατακύρωση αποτελέσματος δημοπρασίας εκποίησης μεταλλικών κάδων.

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) 
σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος 
Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, 
μετά την υπ' αριθ. 24384/16-11-2017 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 (5), 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.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς: 1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Παπαθανασίου 
Αθανάσιος.

Επί του 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των 
μελών της Oικονομικής Επιτροπής  τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται 
τα εξής:
1. Τα από 30-05-2017 & 14-05-2017 υπηρεσιακά σημειώματα των Εποπτών 
Καθαριότητας των Δ.Ε. Λουτρακίου - Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων αντίστοιχα, με 
τα οποία ζητούν την απομάκρυνση - απόσυρση - εκποίηση κατεστραμμένων κάδων 
απορριμμάτων, που βρίσκονται σε δημοτικούς χώρους και συγκεκριμένα  στο χώρο 
του πρώην εργοστασίου Θρουβάλα στο Λουτράκι και στο δημοτικό αμαξοστάσιο 
Αγίων Θεοδώρων, αναφέροντας αναλυτικά τα προς εκποίηση είδη.
2. Το από 15-06-2017 Πρακτικό της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων που πρόκειται 
να αγοραστούν από τον Δήμο, καθώς και μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης,  με 
το οποίο αποφασίστηκε το ποσό της πρώτης προσφοράς, που θα αποτελεί τιμή 
εκκίνησης της δημοπρασίας εκποίησης εκατόν δέκα (110) κατεστραμμένων 
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με μεταλλικό καπάκι, χωρητικότητας 1.100lt, είκοσι 
πέντε (25) κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, 
χωρητικότητας 1.100lt και πέντε (5) κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1.300lt, το οποίο ανέρχεται σε 
#0,09# € / kg μετάλλου.
3. Οι υπ' αριθ. 50/25-08-2017 & 33/25-08-2017 Αποφάσεις των Δημοτικών 
Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων, αντίστοιχα, με τις οποίες 
γνωμοδοτούν θετικά για την εκποίηση των εν λόγω κατεστραμμένων κάδων 
απορριμμάτων, σύμφωνα με τα ανωτέρω υπηρεσιακά σημειώματα των εποπτών 
καθαριότητας του Δήμου.



4. Η υπ' αριθ. 207/25-09-2017 (ΑΔΑ:7ΗΡΤΩΛ3-ΛΑΠ) Απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η εκποίηση εκατόν δέκα (110) κατεστραμμένων 
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με μεταλλικό καπάκι, χωρητικότητας 1.100lt, είκοσι 
πέντε (25) κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, 
χωρητικότητας 1.100lt, και πέντε (5) κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων 
απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1.300lt, ευρισκομένων σε 
δημοτικούς χώρους και συγκεκριμένα  στο χώρο του πρώην εργοστασίου Θρουβάλα 
στο Λουτράκι και στο δημοτικό αμαξοστάσιο Αγίων Θεοδώρων, προκειμένου να 
αποσυμφορηθούν οι χώροι αυτοί.
5. Η υπ' αριθ. 290/17-10-2017 (ΑΔΑ:ΨΗΝΠΩΛ3-6ΞΨ) Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής, με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι φανερής πλειοδοτικής προφορικής 
δημοπρασίας για την εν λόγω εκποίηση μεταλλικών κάδων.
6. Η υπ’ αριθ. 22266/24-10-2017 (ΑΔΑ:ΩΔ01ΩΛ3-ΡΔΛ) διακήρυξη, εκδιδομένη από τον 
Δήμαρχο και συνταχθείσα βάσει των προαναφερθέντων όρων, με την οποία 
γνωστοποιείται η ανωτέρω δημοπρασία, και τα αποδεικτικά δημοσίευσής της.
7. Το από 06-11-2017 πρακτικό διεξαγωγής προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας 
από το οποίο προκύπτει ότι κατατέθηκε μία (1) προσφορά, ήτοι της εταιρείας 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε., νομίμως εκπροσωπούμενης, η οποία κι έγινε 
δεκτή και η οποία αναδεικνύεται προσωρινός πλειοδότης με ποσό προσφοράς 
0,09€/kg. 
8. 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
1. Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας εκποίησης εκατόν δέκα (110) 
κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με μεταλλικό καπάκι, 
χωρητικότητας 1.100lt (κατ' εκτίμηση 150 kg έκαστος), είκοσι πέντε (25) 
κατεστραμμένων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, 
χωρητικότητας 1.100lt (κατ' εκτίμηση 130 kg έκαστος), και πέντε (5) κατεστραμμένων 
μεταλλικών κάδων απορριμμάτων με πλαστικό καπάκι, χωρητικότητας 1.300lt (κατ' 
εκτίμηση 150 kg έκαστος), στην εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ ΚΑΙ ΥΙΟΙ Ο.Ε., 
σύμφωνα με την προσφορά της εξ € 0,09/kg, η οποία κρίνεται συμφέρουσα για τον 
Δήμο.
2. Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή του οικείου συμφωνητικού.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 333/2017.

            Ο Πρόεδρος                 Τα Μέλη
 της Οικονομικής Επιτροπής                     ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος

   Δήμαρχος   
                                                                                ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος

                                                                                ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σωτήριος
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ  


