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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 14.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 42/2022 

 
ΘΕΜΑ:  Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα 

περισυλλεχθούν από σημεία του δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΟΤΚΖ 

κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004 με τη διενέργεια προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

3384/10-02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6)  Τσομπανοπούλου Μελίσα 7) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Κωνσταντίνου Κυριάκος 2) Καζαντζίδης Γεώργιος. 

     

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 5
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 199 παργ. 1 του N.3463/2006: «Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των 

Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία». Σύμφωνα με 

το ά. 9 Π.Δ. 116/04: «Η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές 

σημείο του οχήματος ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλελειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την 

επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τις Υπηρεσίες Ασφαλείας για διενέργεια 

έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Οι Υπηρεσίες 

Ασφαλείας υποχρεούνται να ενημερώνουν το ταχύτερο δυνατόν το οικείο ΟΤΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των 

ερευνών τους. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση αυτού του ειδικού αυτοκόλλητου εάν το όχημα δεν 

αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, το όχημα περιέρχεται στη κατοχή του οικείου Δήμου». 

Επίσης, σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004: «η αρμόδια Υπηρεσία του οικείου Δήμου στον οποίο έχει περιέλθει η 

κυριότητα των εγκαταλελειμμένων οχημάτων που έχουν εντοπιστεί στα διοικητικά του όρια, μετά από την τήρηση 

της σχετικής διαδικασίας, υποχρεούται να παραδώσει τα οχήματα σε εγκεκριμένο Σύστημα συλλογής Οχημάτων 

Τέλους Κύκλου Ζωής». 
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Σύμφωνα με το ά. 3 του ΠΔ 270/1981: «Η πρώτη δημοπρασία γνωστοποιείται δια διακηρύξεως εκδιδομένης υπό του 

Δημάρχου βάσει των δια αποφάσεως των αρμοδίων οργάνων του Δήμου καθορισθέντων όρων.»  

Σύμφωνα με το ά.72 Ν. 3852/2010: «1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο που: ……ε) με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και κατακυρώνει όλες τις 

δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των δημοπρασιών και την αξιολόγηση των 

προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της, δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς 

επιστήμονες», 

Ο νόμος 4257/2014 στο άρθρο 64 δίνει τη δυνατότητα στους Δήμους να ακολουθούν τη συγκεκριμένη διαδικασία 

ώστε να απαλλάσσονται οι κοινόχρηστοι χώροι από τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.  

Με την αριθμ. 16/2022 AΔΣ του Δήμου μας αποφασίστηκε η εκποίηση του συνόλου των εγκαταλελειμμένων 

οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του δήμου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο 

σημείο συλλογής ΟΤΚΖ κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 23) του ΠΔ 116/2004 με τη διενέργεια προφορικής 

πλειοδοτικής δημοπρασίας.  

Με βάση τα ανωτέρω, εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή να καθορίσει τους όρους της δημοπρασίας 

αυτής και να συντάξει τη σχετική διακήρυξη, ως το συνημμένο σχέδιο όρων διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη της και 

το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης των προς εκποίηση - αγορά- μίσθωση- εκμίσθωση 

ακινήτων του Δήμου, κατ΄ άρθρα 7, 8 και 9 ΠΔ 270/81 και κατ΄ άρθρο 185 παργρ. 5 Ν. 3463/2006 και κατ΄ άρθρο 64 

ν. 4257/2014.  

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου  

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

           

Α) Καθορίζει τους όρους της δημοπρασίας αυτής και  συντάσσει τη σχετική διακήρυξη, ως το συνημμένο σχέδιο 

όρων διακήρυξης, λαμβάνοντας υπόψη της και το σχετικό Πρακτικό της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης των 

προς εκποίηση - αγορά- μίσθωση- εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, κατ΄ άρθρα 7, 8 και 9 ΠΔ 270/81 και κατ΄ άρθρο 

185 παργρ. 5 Ν. 3463/2006 και κατ΄ άρθρο 64 ν. 4257/2014.  

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 42/2022. 

 Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  15.02.2022. 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


