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ΘΕΜΑ: Διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας για την περισυλλογή 
εγκαταλελειμμένων οχημάτων, σύμφωνα με το ΠΔ 116/2004

Σύμφωνα με το άρθ. 64 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93 τ. Α’/10-4-2014) επιτρέπεται στους Δήμους
η  σύναψη σύμβασης  με  εταιρίες  που  τηρούν  τις  νόμιμες  προϋποθέσεις,  σύμφωνα  με  τα
οριζόμενα  στο  ΠΔ  270/1981  και  μετά  από  πλειοδοτικό  διαγωνισμό,  η  περισυλλογή
εγκαταλελειμμένων  οχημάτων  κατά  το  ΠΔ  116/2004  σε  συμμόρφωση  προς  την  Οδηγία
2000/53/ΕΚ για τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής τους (ΟΤΚΖ), αφού η αρμόδια Υπηρεσία
του  οικείου  Δήμου,  κατά  το  άρθ.  9  του  ΠΔ  116/2004,  εντοπίζει  και  επισημαίνει  τα
εγκαταλελειμμένα οχήματα και εφ’ όσον παρέλθει η προθεσμία εντός της οποίας ο ιδιοκτήτης
εκάστου οχήματος δεν το αποσύρει, αυτό περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου.

Η εκποίηση και εκμίσθωση των κινητών και ακινήτων των Δήμων διενεργείται με πλειοδοτική
δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 270/1981 και το άρθρο 192 παρ. 1 του ΔΚΚ (Ν.
3463/2006). Το Δημοτικό Συμβούλιο, ως το αρμόδιο αποφασιστικό όργανο του Δήμου για όλα
τα  θέματα  που  αφορούν  το  Δήμο,  εκτός  από  εκείνα  που  εκ  του  νόμου  ανήκουν  στην
αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου, ή το ίδιο το ΔΣ μεταβίβασε σε επιτροπή, κατά
την παρ. 1 του άρθ. 65 του Ν. 3852/2010, καλείται να αποφασίσει σχετικά.

Σύμφωνα  με το άρθρο 1 του ΠΔ 270/1981 οι δημοπρασίες για την εκποίηση ή εκμίσθωση
πραγμάτων των Δήμων διεξάγονται από Επιτροπή αποτελούμενη από το Δήμαρχο ως Πρόεδρο
και  από δύο (2)  Δημοτικούς  Συμβούλους  ως  μέλη.  Ο  ορισμός  των  Δημοτικών  Συμβούλων
ενεργείται  με  απόφαση του  Δημοτικού  Συμβουλίου  εντός  του  μηνός  Δεκεμβρίου εκάστου
έτους και ισχύει για ολόκληρο το επόμενο έτος.

Επίσης, σύμφωνα με την παρ. 1ε του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010, ο καθορισμός των όρων της
δημοπρασίας είναι  αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής,  στις αρμοδιότητες της οποίας
ανήκει και η διεξαγωγή διαγωνισμών, αλλά σύμφωνα με την αριθ. 340/1999 Γνωμοδότηση του
ΝΣΚ, η διάταξη του άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981 ως ειδική, κατισχύει και ως εκ τούτου αρμόδια
επιτροπή για τη δημοπράτηση είναι αυτή του άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981.
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Κατόπιν των ανωτέρω και για τη διασφάλιση της νόμιμης διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων
οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου μας με σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την
ασφάλεια  ανθρώπων  και  ιδιοκτησιών,  καθόσον  τα  εγκαταλελειμμένα  οχήματα  μπορεί  να
αποτελέσουν εστίες πυρκαγιάς, αλλά και για τη διασφάλιση εσόδων του Δήμου μας, καλείται
το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως, λαμβάνοντας υπ’ όψιν:  

1) το άρθ. 65 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
2) την παρ. 1ε του άρθ. 72 του Ν. 3852/2010
3) το ΠΔ 270/1981
4) το ΠΔ 116/2004
5) το άρθ. 64 του Ν. 4257/2014

Εγκρίνει τη διενέργεια πλειοδοτικής δημοπρασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 270/1981
για την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων κατά το ΠΔ 116/2004.

Οι όροι του Διαγωνισμού θα καταρτιστούν από την Οικονομική Επιτροπή (παρ. 1ε του άρθ. 72
του Ν. 3852/2010) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθ. 3 του ΠΔ 270/1981.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί από την επιτροπή του άρθ. 1 του ΠΔ 270/1981, η οποία θα πρέπει
να συγκροτηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 4024/20111.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Εσωτ. Διανομή: ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ - ΣΟΦΙΑ
Τμήμα Εσόδων

1 Στις  περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή
δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η
συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως,
μεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Κατ’
εξουσιοδότηση  του  άρθ.  26  του  Ν.  4024/2011   δημοσιεύτηκε  η  αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21508/
04.11.2011 Απόφαση  του  Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης  (ΦΕΚ
2540/07.11.2011 τεύχος Β').
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