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  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27ης Ιουλίου 2021 
          ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ  - ΥΜΗΤΤΟΥ                          
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                                              

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού κατακύρωση 

αποτελέσματος πλειοδοτικού, διαγωνισμού 
για την « Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων 
οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής αρμοδιότητας 
του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που θα 
περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει 
του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών 
πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου 
σύμφωνα με το Π.Δ.270/1981» 

 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Η    Νο  :127 

ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 7          ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ : 2 
Σήμερα την  27η Ιουλίου  2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 -11:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δάφνης Υμηττού, με τηλεδιάσκεψη και χρήση της τεχνολογίας του e-
presence (www.epresence.gov.gr) κατόπιν της αριθμ. πρωτ: 7968/23-07-2021 πρόσκλησης του κ. 
Δημάρχου – Προέδρου της Επιτροπής. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε μέλος (τακτικά και 
αναπληρωματικά) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 
3852/2010 (ΦΕΚ 87/7-6-10 τεύχος Α') με τίτλο : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 
4555/2018 – «Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι» και συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 , 

ενώ παρίσταντο τα κατωτέρω μέλη: 
Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΠΑΡΩΝ/ 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ  

1                                                                                                                                                                                                                                 ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 

2 
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ  ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

3 
ΛΙΟΥΤΑΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΜΕΛΟΣ   

ΝΑΙ 

4 
ΤΖΙΒΕΛΕΚΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

5 ΚΑΤΣΑΡΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

6 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΝΑΙ 

7  
ΝΤΙΝΟΣ   

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ – ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ   ΟΧΙ 

8 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ  ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

9 ΤΟΛΙΑ-ΚΗΠΟΥΡΟΥ  ΝΑΥΣΙΚΑ  ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 

10 ΚΑΡΑΚΩΝΗ  ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
(ΒΕΡΙΝΑ) 

ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 

11 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΛΕΑΝΘΗ (ΚΛΕΙΩ) ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

12 ΤΣΙΛΙΦΗΣ  
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

http://www.epresence.gov.gr/
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13 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ  
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΝΑΙ 

14 ΘΑΝΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ 
ΜΕΛΟΣ 

ΟΧΙ 

15 ΚΡΟΥΣΟΣ  ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

16 ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

17 ΜΠΟΚΑΡΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

18 ΛΕΜΠΕΣΗΣ 
ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΔΗΜ. Σ/ΛΟΣ –ΑΝΑΠ/ΚΟ ΜΕΛΟΣ ΟΧΙ 

Η συνεδρίαση αυτή, πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου – Προέδρου κ. 

Αναστάσιου Αθ. Μπινίσκου, παρίσταντο δε τα παραπάνω 5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη. 

Αφού ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και 

εισηγούμενος το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης όπως αυτό αναφέρεται στην ανωτέρω πρόσκληση έθεσε 

υπόψη του σώματος :  

Α) το αριθμ. Πρωτ. 8052/26-7-2021 έγγραφο του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού στο 

οποίο αναφέρεται ότι: «Σας διαβιβάζουμε το πρακτικό διενέργειας της πλειοδοτικής φανερής δημοπρασίας για 

τη «Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, 

που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για 

σκραπ μετάλλου και σιδήρου σύμφωνα με το Π.Δ.270/1981» και παρακαλούμε για την έγκριση του και την 

κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.270/1981, του Ν4257/2014, 

του Ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 3852/2010 Πρόγραμμα Καλλικράτης, της  129/2014 

Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμ. VII)  και του υπ’αρ.πρωτ. 21197/11391 εγγράφου της 16-3-2015 της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής». 

Β) το από 26-7-2021 Πρακτικό της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 παρ.1 του 

Π.Δ. 270/81 για την Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής αρμοδιότητας του 

Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει του Π.Δ. 116/2004 και τη 

συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου σύμφωνα με το Π.Δ.270/1981, η οποία 

ορίστηκε με την αριθμ. 17/2021 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με το οποίο η αρμόδια 

επιτροπή διαγωνισμού την 26η Ιουλίου 2021 συνεδρίασε για να διενεργήσει την επαναληπτική 

δημοπρασία με  νέους όρους προκειμένου να παραλάβει φακέλους που αφορούν στον ανωτέρω 

πλειοδοτικό φανερό διαγωνισμό, στον οποίο προσήλθαν τέσσερις ενδιαφερόμενοι ,α) KYROS 

RECYCLING ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ β) ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ Κ ΥΙΟΙ Ο.Ε  γ) RECYCLIG CARS 

ΜΟΝΟΠΟΣΩΠΗ IKE RE-CARS και δ) ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε.  

Σύμφωνα με το από 26-7-2021 πρακτικό της κατά Νόμο επιτροπής απορρίφθηκαν  οι α) ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΛΑΒΔΑΡΑΣ Κ ΥΙΟΙ Ο.Ε  διότι είχε λήξει η φορολογική ενημερότητα της εταιρείας και των μελών και β) 

RECYCLIG CARS ΜΟΝΟΠΟΣΩΠΗ IKE RE-CARS διότι δεν κατατέθηκε ασφαλιστική ενημερότητα από 

τον εγγυητή, επομένως δεν πληρούσαν τους όρους διακήρυξης. 

Κατόπιν των ανωτέρω θα πρέπει να εγκριθεί το από 26-7-2019 πρακτικό της κατά Νόμο 

επιτροπής και να κατακυρωθεί  το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. 

    

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δήμαρχου – Προέδρου, άκουσε τις τοποθετήσεις και τις απόψεις των 

μελών της, έλαβε γνώση του περιεχομένου όλων των εγγράφων του σχετικού φακέλου και ειδικότερα του 

αριθμ. πρωτ. 8052/2021 διαβιβαστικού του γραφείου προμηθειών και διαχείρισης υλικού, του από 26-7-

2021 Πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 παρ.1 του Π.Δ. 270/81 

(έλεγχος δικαιολογητικών , προφορικές οικονομικές προσφορές) , του Π.Δ. 270/81, του ΠΔ. 116/2004, 

του Ν4257/2014, της  129/2014 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμ. VII)  και του υπ’ αρ. πρωτ. 

21197/11391 εγγράφου της 16-3-2015 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, του άρθρου 72 του Ν 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
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Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Ν.4555/2021, του Ν.4735/2020 και  του 

Ν 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) και του Ν.4071/2012,  μετά 

από διαλογική συζήτηση σκέφθηκε και,  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    
Α) Εγκρίνει το από 26-7-2021 πρακτικό  της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81 
Διενέργειας της επαναληπτικής δημοπρασίας με νέους όρους που διεξήχθη την  26η Ιουλίου 2021 
ανάδειξης πλειοδότη για  την Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής 
αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει 
του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου 
σύμφωνα με το Π.Δ.270/1981, στην οποία έλαβαν μέρος οι εταιρείες : α) KYROS RECYCLING 
ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ β) ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΒΔΑΡΑΣ Κ ΥΙΟΙ Ο.Ε  γ) RECYCLIG CARS ΜΟΝΟΠΟΣΩΠΗ IKE RE-
CARS και δ) ΑΝΑΜΕΤ Α.Ε..   

 
Β) Κατακυρώνει, το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που διεξήχθη την 26η Ιουλίου 2021 
ανάδειξης αναδόχου  για την Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής 
αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν 
βάσει του Π.Δ. 116/2004 και τη συλλογή κινητών πραγμάτων για σκραπ μετάλλου και σιδήρου 
σύμφωνα με το Π.Δ.270/1981, σύμφωνα με την μεγαλύτερη αποζημίωση προς το Δήμο στην 
εταιρεία «KYROS RECYCLING ΜΟΝ/ΠΗ ΙΚΕ», με προσφορά  ως κατωτέρω: 

 Για την 1η κατηγορία  Ι.Χ. αυτοκίνητα και Φορτηγά 120,00/τμχ, και  
 Για την 2η κατηγορία κινητά αντικείμενα που προορίζονται για Σκραμπ μετάλλου και 

σιδήρου 110€/τόνο,   
σύμφωνα με το σκεπτικό της παρούσης,  τους όρους διακήρυξης που έχουν εγκριθεί με την 
αριθ. 112/2021 προηγούμενη απόφαση,  το από 26-7-2021 πρακτικό της Επιτροπής 
Διενέργειας της δημοπρασίας η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο των διατάξεων  των Π.Δ. 270/81 και 
116/2004,  του Ν. 4257/2014, της  129/2014 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Τμ. VII)  και του  
αρ. πρωτ. 21197/11391/16-3-2015 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
Σημειώνεται ότι το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας του άρθρου 1 παρ. 1 του Π.Δ. 270/81 για 
την Εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (Ο.Τ.Κ.Ζ.), χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, 
που θα περισυλλεχθούν και θα ανακυκλωθούν βάσει του Π.Δ. 116/2004 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας. 

Αναθέτει τις περεταίρω ενέργειες στον κ. Δήμαρχο.  
Αφού συντάχθηκε η παρούσα υπογράφεται ως εξής:  

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 
    ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ.ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ                    ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ 
                                                                                        ΛΙΟΥΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

      ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 
      ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΗΛΙΑΣ-ΕΡΡΙΚΟΣ 

             ΚΑΡΑΚΩΝΗ ΒΑΡΒΑΡΑ- ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
             ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     
       
         ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ                      
               ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ  
             
 
      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
     ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ  

 


