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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Στην Ερμούπολη σήμερα 28 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ.
πρωτ. 17812/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με
την παρ.1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε δια ζώσης, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5)
μέτρου και με τη συμμετοχή έως επτά ατόμων για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069 ΦΕΚ 4337/18-9-2021
τεύχος δεύτερο.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΙΤΑΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2. ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ

ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΚΑΝΔΙΩ

3. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΧΑΛΚΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

4. ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Παρών στην συζήτηση, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου κ. Γεώργιος Καρακατσάνης
καθώς και η δημοτική υπάλληλος Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.
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ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση ή μη πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκποίηση
οχημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Σύρου - Ερμούπολης.
Κατά την έναρξη της συζήτησης του θέματος προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της
Οικονομικής Επιτροπής, Κουταβάς Παναγιώτης.
Λόγω κωλύματος του Προέδρου, χρέη εκτελεί ο Αντιδήμαρχος Αληφραγκής Μηνάς, ο οποίος
έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους (παρ.2 άρθρο 75 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 77 του Ν.4555/18).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη :
1.Την προφορική εισήγηση του Προεδρεύοντος, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ.
πρωτ. 17734/23-09-2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών / Τμήμα Δημοτικών
Προσόδων και Πόρων, σύμφωνα με το οποίο αναφέρονται τα εξής :
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«ΘΕΜΑ: Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκποίηση οχημάτων
ιδιοκτησίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

Σας
αποστέλλουμε συνημμένα το από 20 Σεπτεμβρίου 2021 πρακτικό της Επιτροπής
διεξαγωγής Δημοπρασιών που αφορά την δημοπρασία για την εκποίηση οχημάτων ιδιοκτησίας
Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, σύμφωνα με το οποίο πλειοδότησε ο κ. Α. Ν. του Α. με Α.Δ.Τ. ΑΗ
4.. και Α.Φ.Μ. 02… με το συνολικό ποσό των επτακοσίων ογδόντα ευρώ (780,00€).
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση ή μη του πρακτικού και στην κατακύρωση του
αποτελέσματος της δημοπρασίας.»
2. Το από 22/09/2021 Πρακτικό διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκποίηση οχημάτων
ιδιοκτησίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.

3. Την με αρ. πρωτ. 17812/24-09-2021 έγγραφη πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής,
σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης.

4. Το με αρ. πρωτ.:7685/16-2-2021 (ΑΔΑ 6ΠΣΗΟΡ1Ι-Γ8Ρ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση της υπ’ αρ. 1/2021 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Δήμου Σύρου-Ερμούπολης με θέμα «Έγκριση προϋπολογισμού του Δήμου ΣύρουΕρμούπολης οικ. έτους 2021».

5. Την γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της
συνεδρίασης.
6. Την πρόταση του Προεδρεύοντος, όπως το Σώμα :
Α) Εγκρίνει το από 22/09/2021 Πρακτικό διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκποίηση οχημάτων
ιδιοκτησίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
Β) Κατακυρώσει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανακηρύξει ως πλειοδότη της δημοπρασίας
τον κ. Α. Ν. του Α. με Α.Δ.Τ. ΑΗ 4... και Α.Φ.Μ. 02… για το σύνολο των εκποιούμενων
οχημάτων με το ποσό των επτακοσίων ογδόντα ευρώ (780,00 €).
7. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.1
του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019, του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από
το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 καθώς και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 93/60173/23.08.2019.

8. Την σύμφωνη γνώμη των μελών της οικονομικής Επιτροπής.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει το από 22/09/2021 Πρακτικό διεξαγωγής δημοπρασίας για την εκποίηση οχημάτων
ιδιοκτησίας Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, το οποίο έχει ως εξής :

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ- ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
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Στην Ερμούπολη και στα γραφεία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, σήμερα Τετάρτη 22
Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.30 π.μ, συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διεξαγωγής
Δημοπρασιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, που ορίσθηκε με την 163/2021 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους :
α) Ιωάννη Πιταούλη, Αντιδήμαρχο, ως πρόεδρο,
β) Αγγελική Πρίντεζη
γ) Μάρκος Ρούσσος, δημοτικούς συμβούλους, ως μέλη.
Παρούσα στη συνεδρίαση η δημοτική υπάλληλος Αντωνία Βουτσίνου για την τήρηση των
πρακτικών.
Σκοπός της σημερινής συνεδρίασης είναι η διενέργεια της δημοπρασίας για την
εκποίηση οχημάτων ιδιοκτησίας Δήμου Σύρου- Ερμούπολης
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:







Το Π.Δ 270/81 , τις διατάξεις του Ν 3463/2006 , του Ν. 3852/2010 καθώς και τις λοιπές
διατάξεις που ισχύουν για τις εκμισθώσεις ακινήτων και κοινόχρηστων χώρων μέσω
δημοπρασίας
Το άρθρο 134 του Ν. 4483/2017
Τις διατάξεις του άρθρου 85 του Ν. 4685/2020
Την με αριθμό 82/22021 και 132/2021 αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν
την έγκριση πρωτοκόλλων καταστροφής κινητών πραγμάτων
Την υπ. αριθμ. 240/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία
καταρτίσθηκαν οι όροι διακήρυξης της δημοπρασίας,
Την περίληψη διακήρυξης της δημοπρασίας, που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Κοινή
Γνώμη και στην ιστοσελίδα του Δήμου την 10η-09-2021 και τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα
ανακοινώσεων του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης στις 25-08-2021.

προχώρησε στην έναρξη της δημοπρασίας, δίδοντας εντολή στον κήρυκα της δημοπρασίας να
κηρύξει την έναρξη της και να καλέσει τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν και να
παραδώσουν την προσφορά τους:
Πρώτος προσέρχεται, ο Λ. Ι. του Χ.υ με ΑΔΤ ΑΝ6... , ο οποίος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση
των όρων της διακήρυξης και των εκποιούμενων οχημάτων, συμμετέχει στη δημοπρασία για
λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας Χ. Λ. & Υιοί Ο.Ε με Α.Φ.Μ. 08.. Δ.Ο.Υ Ελευσίνας ,
καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την υπ. αριθμ. 1110/09-09-2021
εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, ποσού 45,00 €,
Δεύτερος προσέρχεται, ο Μ.Α. του Ε. με ΑΔΤ ΑΝ 5.. , ο οποίος δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση
των όρων της διακήρυξης και των εκποιούμενων οχημάτων, συμμετέχει στη δημοπρασία για
λογαριασμό και εξ ονόματος της εταιρείας Ε. Μ. Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε με Α.Φ.Μ. 8…Δ.Ο.Υ
Ελευσίνας , καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και την υπ. αριθμ.
8002046616/20-09-2021 εγγυητική επιστολή της Τράπεζας Eurobank Α.Ε , ποσού 100,00€,
Τρίτος προσέρχεται, ο Α.Ν.του Α. με ΑΔΤ ΑΗ 4.. και Α.Φ.Μ. 02. , ο οποίος δηλώνει ότι έχει
λάβει γνώση των όρων της διακήρυξης και του εκμισθούμενου χώρου, συμμετέχει στη
δημοπρασία για λογαριασμό και εξ ονόματος του , καταθέτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
καθώς και την υπ. αριθμ. 1379/15-09-2021 εγγυητική επιστολή του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων, ποσού 60,00 €,
Επελθούσης της 12.30 ώρας, ώρας λήξης της δημοπρασίας και μηδενός άλλου ενδιαφερομένου
εμφανισθέντος, παρά τις σχετικές κλήσεις του κήρυκα της δημοπρασίας, κηρύσσεται η λήξη
της δημοπρασίας, και ξεκινάει η πλειοδοσία για το σύνολο των οχημάτων η οποία έχει
ως εξής:

ΑΔΑ: 6Ζ1ΜΩΗΟ-05Ω

1ος
πλειοδοτης

2ος
πλειοδοτης

3ος
πλειοδοτης

660,00

720,00

780,00€

Αποχωρεί

Αποχωρεί

πλειοδοτεί

4ος
πλειοδοτης

Πλειοδότης ανακηρύσσεται ο Α.Ν. του Α. με Α.Δ.Τ. ΑΗ 4.και Α.Φ.Μ. 02. ο οποίος πλειοδοτεί για
το σύνολο των εκποιούμενων οχημάτων με το ποσό των επτακοσίων ογδόντα ευρώ (780,00€)
Στο όνομα του πλειοδότη, η επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή, την κατακύρωση
του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
Β) Κατακυρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανακηρύσσει ως πλειοδότη της
δημοπρασίας τον κ. Α. Ν. του Α. με Α.Δ.Τ. ΑΗ 4..και Α.Φ.Μ. 02.. για το σύνολο των
εκποιούμενων οχημάτων με το ποσό των επτακοσίων ογδόντα ευρώ (780,00 €).
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΥΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΟΥΝΑΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

