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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 21.03.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.  

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης : 73 / 2022 

 
ΘΕΜΑ: Kατακύρωση της πλειοδοτικής δημοπρασίας  ΓΙΑ «ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ  (ΟΤΚΖ)»  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 

  Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21η του μήνα Μαρτίου του έτους 2022, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 6264/17-

03-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στο καθένα από τα μέλη - 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) Κωνσταντίνου Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Καζαντζίδης Γεώργιος 2) Κυριλλίδης Γεώργιος. 

    

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

 Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 4
ο
 Θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Tην 09/03/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30π.μ. στο Δημαρχείο Αμπελοκήπων, η Επιτροπή Δημοπρασιών του 

ΠΔ 270/1981, όπως αυτή ορίστηκε με την υπ άριθμ. 11/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για το έτος 2022, 

αποτελούμενη από τους:  

α) Αρπατζάνη Μαρία, αντιδήμαρχο, ως Πρόεδρο, αντικαθιστώντας αρμοδίως τον Δήμαρχο Κυρίζογλου Λάζαρο 

β) Σουσλόγλου Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο, τακτικό μέλος 

γ)Αβραμίδη Κυριάκο, Δημοτικό Σύμβουλο, τακτικό μέλος 

συνεδρίασε και προχώρησε στην διενέργεια φανερής, πλειοδοτικής και προφορικής δημοπρασίας για την εκποίηση 

των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), τα οποία εντοπίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Αμπελοκήπων- Μενεμένης και, αφού τηρηθούν και ολοκληρωθούν οι σχετικές νόμιμες διαδικασίες, περιέρχονται 

στην κυριότητα του Δήμου ως απόβλητα (ρύποι).  
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Κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας είναι η υψηλότερη οικονομική προσφορά.  

 

Τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας, σύμφωνα με το συνημμένο Πρακτικό της Επιτροπής Εκτίμησης, όπως αυτή 

ορίστηκε με την υπ άριθμ.  11/2022 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, είναι: 

 

Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των 390,00€ ως το άθροισμα των ελαχίστων πρώτων 

προσφορών για τις κατηγορίες: 

 

1.για φορτηγά 140,00€ ανά τεμάχιο 

 

2.για φορτηγάκια βαν ή με καρότσα 120,00€ ανά τεμάχιο 

 

2. για ΙΧ αυτοκίνητα 100,00€ ανά τεμάχιο 

 

3.για δίκυκλα κάθε είδους 30,00€ ανά τεμάχιο 

 

 

Στην Επιτροπή κατατέθηκαν τρείς (3) φάκελοι υποψηφίων: 

1. «REPLAN Α.Ε.» 

2. «ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» 

3. Φιλιππάκη Ζωή 

Στις 10.30πμ όπως ορίζεται στην με αριθμό 01/2022 Διακήρυξη, o πρόεδρος της Επιτροπής κήρυξε τη λήξη του 

χρόνου αποδοχής των προσφορών και η Επιτροπή, με την παρουσία των συμμετεχόντων, ξεκίνησε τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, έχοντας υπόψη : 

1. Το ΠΔ 116/2004 

2. Toν N.2939/01 

3. Την Κ.Υ.Α. 1002901/67/Τ. & Ε.Φ./14.01.2002 (ΦΕΚ 57/24-1-02 τεύχος Β’) 

4. Το άρθρο 199 παρ. 1 του Ν. 3463/06 

5. Το ΠΔ 270/1981 

6. Το άρθρο 64 του ν. 4257/2014 

7. Την υπ΄ αριθμ. 16/2022 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου  

8. Την υπ΄ αριθμ. 42/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

9. Την υπ’ αριθμό 01/2022 Διακήρυξη του διαγωνισμού νομίμως δημοσιευμένη και αναρτημένη στο 

πρόγραμμα «Δι@γεια». 

 

Μετά τον σχετικό έλεγχο η Επιτροπή διαπίστωσε ότι οι ως άνω τρεις εταιρίες κατέθεσαν το σύνολο των 

απαιτούμενων δικαιολογητικών, σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στο άρθρο 8 της διακήρυξης. 

 

Στην συνέχεια η Επιτροπή προχώρησε στη διαδικασία της φανερής προφορικής πλειοδοσίας, η δημοπρασία δε 

κατακυρώθηκε στην εταιρία «ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» η οποία και προσέφερε προφορικά το συνολικό 

ποσό των 1.460,00€, το οποίο αναλύεται ως εξής: 

 Για τα φορτηγά ΅523,60€ ανά τεμάχιο 

 Για τα φορτηγάκια τύπου Βαν ή με καρότσα 448,80€ ανά τεμάχιο 

 Για τα ΙΧ αυτοκίνητα 374,00€ ανά τεμάχιο 
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 Για τα δίκυκλα 112,20€ ανά τεμάχιο. 

Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή γνωμοδοτεί προς τη Οικονομική Επιτροπή για την εκποίηση των 

εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΤΚΖ), τα οποία, αφού τηρηθούν και ολοκληρωθούν οι σχετικές νόμιμες διαδικασίες, 

περιέρχονται στην κυριότητα του Δήμου ως απόβλητα (ρύποι), να κατακυρωθεί η δημοπρασία και να συμβληθεί ο 

Δήμος και να τα εκποιήσει στην εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» με  ΑΦΜ 800663079 

Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης με διεύθυνση 13
ο
 χλμ. Θεσσαλονίκης-Βέροιας. 

 

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

προέδρου 

 

            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

           Επί των καταμετρούμενων 

 

Α) Κατακυρώνει τη δημοπρασία και  συμβάλει ο Δήμος  να τα εκποιήσει στην εταιρία με την επωνυμία «ΜΑΡΙΟΣ 

ΔΟΥΛΓΕΡΙΔΗΣ ΜΟΝ. ΙΚΕ» με  ΑΦΜ 800663079 Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης με διεύθυνση 13
ο
 χλμ. Θεσσαλονίκης-

Βέροιας. 

 

- Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Τσομπανοπούλου Μελίσα ψήφισε ΛΕΥΚΟ. 

 

 Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73 / 2022. 

 

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

 

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  22.03.2022 

 

 

 

 

 

 

                             Η  Πρόεδρος 

 

                        Αποστολίδου Μαρία 


