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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/13.04.2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 60/2020

Θέμα 7ο : «Συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου
Κορινθίων »
Στην Κόρινθο και στην έδρα του Δήμου Κορινθίων όπου παρευρίσκεται ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
έλαβε χώρα δια περιφοράς, η 9η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων, ύστερα
από την με αριθμ. πρωτ. 10747/09-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της κ. Αντωνίου Κυριαζή, που
επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, άρθρο 74 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά
καθώς και στο Δήμαρχο Βασίλειο Νανόπουλο, ηλεκτρονικά μαζί με όλες τις εισηγήσεις, το έντυπο ψηφοφορίας
και τον τρόπο διενέργειας της συνεδρίασης, με καταληκτική ημερομηνία δήλωσης των ψήφων και τοποθετήσεων
των δημοτικών συμβούλων, την 13η Απριλίου 2020, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα με ώρα έναρξης 10:00 και ώρα
λήξης 11:30, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, την από 11-03-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
(ΠΝΠ) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοιού covid-19 και
της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α΄/11-3-2020) και την αριθμ. πρωτ.
18318/13.3.2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.
Διαπιστώθηκε μετά από επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με
τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2020, της αριθμ. 18318/13-3-2020 διευκρινιστικής εγκυκλίου
του ΥΠΕΣ και την αριθμ. εγκυκλίου 40 αριθμ. πρωτ. 20930/31-03-2020 του ΥΠΕΣ, αφού σε σύνολο τριάντα τριών
(33) μελών συμμετείχαν τα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΑ
1. Κυριαζής Αντώνιος –Πρόεδρος
2. Ζαχαριάς Σπυρίδων
3. Κόλλια Κωνσταντίνα
4. Μπίτζιος Δημήτριος
5. Καρσιώτης Παναγιώτης
6. Πούρος Γεώργιος
7. Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
8. Παπαδημητρίου Σωτήριος
9. Πνευματικός Αλέξανδρος
10. Ραντίτσα –Βασιλάκου Μαρίνα – Αντιπρόεδρος
11. Ταγαράς Βασίλειος
12. Σταυρέλης Νικόλαος
13. Στριμενοπούλου Γεωργία- Γραμματέας
14. Μουρούτσος Γεώργιος
15. Μανωλάκης Δημήτριος
16. Δόντης Μιχαήλ
17. Κονδύλης Μαρίνος
18. Καρασάββας Ιωάννης
19. Λαμπρινός Παναγιώτης
20. Κεφάλας Σταύρος
21. Ζώγκος Ανδρέας
22. Πιέτρης Τιμολέων
23. Γκερζελής Ιωάννης
24. Κορδώσης Χρήστος
25. Ασημακόπουλος Μάριος
26. Τζέκου Παρασκευή
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6.
7.

ΑΠΟΝΤΑ
Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
Μελέτης Χρήστος
Μπουρσέ Ηλίας
Καλλίρης Πελοπίδας
Πιέτρης Γεώργιος
Παπαϊωάννου Ευάγγελος
Πλατής Σπυρίδων
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Ο Πρόεδρος, μετά την τοποθέτηση των Δημοτικών Συμβούλων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και με κατ΄ ιδίαν
τηλεφωνική επικοινωνία , διαπίστωσε την νόμιμη απαρτία για την έναρξη της συνεδρίασης
Για το ανωτέρω 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», είχαν αποσταλεί στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου το με
αριθμ. πρωτ. 3682/4-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης –Τμήμα Οχημάτων- και το
με αριθμ. πρωτ. 5379/14-2-2020 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας –Τμήμα
Προμηθειών & Υπηρεσιών, τα οποία κατ΄ αντιστοιχία έχουν ως εξής:
<<Α. Το με αριθμ. πρωτ. 3682/4-2-2020 έγγραφο : «Σας ενημερώνουμε ότι βρίσκεται σε ισχύ η υπ΄ αριθμ.
19398/04-06-2019 σύμβαση με τίτλο «Συλλογή και εκποίηση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των
διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» με την εταιρεία «Ι. & Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.» και ημερομηνία λήξης

την 24/4/2020.
Επειδή εξακολουθεί να υφίσταται η υποχρέωση της συλλογής και εκποίησης των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων από το Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.Δ. 116/2004 ‘’Μέτρα, όροι και
πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των
χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε
συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ΕΚ «τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους»
του Συμβουλίου της 18ης Σεπτεμβρίου 2000’,
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες προκειμένου μέσω της διαδικασίας δημοπρασίας να
συναφθεί σύμβαση με εγκεκριμένο σύστημα συλλογής οχημάτων το οποίο θα περισυλλέγει με δικά του
μέσα (γερανούς) τα εγκαταλελειμμένα οχήματα ΟΤΚΖ και θα τα μεταφέρει στις εγκαταστάσεις του για
επεξεργασία ανακύκλωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81. Η συλλογή και η εκποίηση των
εγκαταλειμμένων οχημάτων αποτελεί υποχρέωση του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9
του Π.Δ. Επισυνάπτεται Εισηγητική Έκθεση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης»
Β. Το με αριθμ. πρωτ. 5379/14-2-2020 έγγραφο: «Σας διαβιβάζουμε το αρ. 3682/04-02-2020 έγγραφο
της Διεύθυνσης Καθαριότητας σχετικά με το ανωτέρω θέμα μαζί με την αρ. 58570/12-12-2017
προηγούμενη εκδήλωση ενδιαφέροντος, βάσει της οποίας προέκυψε η αρ. 19398/04-06-2019 σύμβαση
με τον ανάδοχο ΄΄Ι.και Ε. ΠΑΠΑΛΕΞΗΣ Ι.Κ.Ε.΄΄ και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για νέα
διαδικασία. Η Δ/νση Καθαριότητας ,στην οποία κοινοποιείται το παρόν ως ενδιαφερόμενη υπηρεσία,
παρακαλείται όπως επικαιροποιήσει τις απαιτήσεις της πρόσκλησης πριν την έναρξη της σχετικής
διαδικασίας. Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.» >>.
Η κα. Τζέκου Παρασκευή κατά την ηλεκτρονική τοποθέτησή της δεν δέχεται να συζητηθεί το θέμα δια
περιφοράς, γιατί δεν είναι επείγον.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από τις τοποθετήσεις και την ψηφοφορία των συμμετεχόντων στην δια περιφοράς
τακτική συνεδρίαση, που στάλθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
( η κα Τζέκου Παρασκευή , απέχει)

Την συλλογή και εκποίηση των εγκαταλειμμένων οχημάτων που βρίσκονται στην επικράτεια του Δήμου
Κορινθίων, κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81
«Περί καθορισμού των όρων διενέργειας δημοπρασίας»
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9 / 60 / 2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 15- 04 - 2020
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Αντώνιος Κυριαζής

