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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 11 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 11676/06-11-15  πρόσκληση του Προέδρου του 
Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και 
επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Σ/λων ήταν: 

 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 21 ) 

1. Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Μπίκας Χρήστος 

2. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Κακαγιάννης Χρήστος 

3. Τσούγιας Χρήστος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Μπουζέκης Ευθύμιος  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

6. Τσιαπλές Θωμάς  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Νικολάου Γεώργιος 

8. Πανάγου Ελευθερία  21. Ζησάκη Ξανθή  

9. Τσεργάς Κων/νος  22. -- 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. -- 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. -- 

12. Διψάνας Αχιλλεύς  25. -- 

13. Ζάχος Βασίλειος  26. -- 

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 6) 

1. Ντόντος Γεώργιος   5. Μαϊμάρης Δημήτριος 

2. Τζέκας Θωμάς    6. Έξαρχος Γεώργιος 

3. Αργυρίου Ιωάννης   

4. Βλάγκας Ιωάννης   Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 

    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων 
[Κολότυχος Γεώργιος, Μιχαλάκης Σωτ., Κούσιος Αναστ. Κων., Λαϊνας Αθ., Γαγάρας Νικ., 
Μαγαλιού Άννα, Σεβδαλής Ελευθέριος, Μπίκας Ι., Νταής Βας.] καθώς και οι  εκπρόσωποι 
Τοπικών Κοινοτήτων [Λαγούρος Ιωάννης, Βλαχοστέργιος Γ.,  Μήτσιου Ι., Καραμανές Νικ., 
Σακκαβός Ι.]. 

   Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Τσέτσιλας  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.  

 
ΘΕΜΑ (10o). «Έγκριση Έκθεσης Επιτροπής παρ. 6 άρθρου 199 του Ν.3463/06»  
Αριθ. Απόφασης (241) 
 



 Το θέμα εισηγήθηκε ο  Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
 
 Η ανωτέρω Επιτροπή της παρ. 6 άρθρου 199 του Ν.3463/06 του Δήμου Τεμπών, 
μας έστειλε την παρακάτω έκθεση για ν’ αποφασίσουμε σχετικά: 
 

Έκθεση Παροχής γνώμης επιτροπής παρ 6 άρθ 199 ν. 3463/06  
Στο Μακρυχώρι σήμερα την 02/11/2015 συνεδρίασε η επιτροπή που συγκροτήθηκε με την 6/2015 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου (Α.Δ.Α. : 6ΚΧ1ΩΗ7-Ξ2Ξ) για να προβεί στην εξέταση των 
κινητών αντικειμένων αμφιβόλου αξίας στους χώρους του δημαρχείου και του αμαξοστασίου του 
Δήμου Τεμπών όπως ορίζεται στο άρθρο 199 παρ 6 του ΔΚΚ.  
Την επιτροπή αποτελούν οι: 
1) ΤΣΕΡΓΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δημοτικός σύμβουλος της Πλειοψηφίας 
2) ΝΤΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δημοτικός σύμβουλος της Μειοψηφίας 
3) ΜΠΕΤΧΑΒΕΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Υπάλληλος του Δήμου με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. 
Η επιτροπή προέβη σε εξέταση των αντικειμένων μηχανογραφικού εξοπλισμού που βρισκόταν σε 
χρήση των Δημοτικών υπηρεσιών. Τα αντικείμενα συλλέχθηκαν  από το δημαρχείο και το 
αμαξοστάσιο Τεμπών έπειτα από την συγχώνευση των Πρώην Δήμων στον νέο Δήμο Τεμπών. Μετά 
από λεπτομερή έλεγχο των αντικειμένων κι αφού εξετάστηκαν , καταγράφηκαν τα στοιχεία τους ως 
ακολούθως: 

 
Έπειτα από την εξέταση των ανωτέρω αντικειμένων η επιτροπή αποφασίζει ότι η αξία των με Α/Α 
αντικειμένων των  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 είναι μηδενική και γνωμοδοτεί προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
Δήμου Τεμπών  την καταστροφή τους διότι  η τήρηση και φύλαξη αυτών δεν πρόκειται να φέρει 
κανένα όφελος στο Δήμο,  είναι μη επισκευάσιμα και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν. Τέλος 
επιβαρύνουν τους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους εξυπηρέτησης πολιτών, που ούτως ή 
άλλως είναι ήδη περιορισμένοι.  
Αφού συντάχθηκε αυτή η έκθεση υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής. 

…………………………………………… 

  
 Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ την Έγκριση της Έκθεσης της Επιτροπής του 
άρθρου 199, για την καταστροφή των αναφερόμενων  αντικειμένων. 

 
 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 

Α/Α ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1 ΣΥΚΟΥΡΙΟ εκτυπωτής fax Samsung 
sf-650 

δεν λειτουργεί χαλασμένο cassete modyle 
ασύμφορη επισκευή 

2 ΣΥΚΟΥΡΙΟ εκτυπωτής Hp 4500 δεν λειτουργεί χαλασμένη πλακέτα εκτύπωσης  
ασύμφορη επισκευή 

3 ΣΥΚΟΥΡΙΟ εκτυπωτής hp fax m1522f δεν λειτουργεί χαλασμένη πλακέτα εκτύπωσης  
ασύμφορη επισκευή 

4 ΣΥΚΟΥΡΙΟ εκτυπωτής kyosera fs-920 δεν λειτουργεί δεν λειτουργεί η κεφαλή toner 
ασύμφορη επισκευή 

5 ΣΥΚΟΥΡΙΟ Υπολογιστής altec 
performer 

δεν λειτουργεί χαλασμένη ψήκτρα cpu καμένη 
motherboard 

6 ΣΥΚΟΥΡΙΟ πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί πλήκτρα Σ και caps lock δεν 
λειτουργούν 

7 ΣΥΚΟΥΡΙΟ Σκληρός δίσκος δεν λειτουργεί πολλά bad sectors δεν 
επισκευάζεται 

8 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜ
ΟΣ 

τροφοδοτικό δεν λειτουργεί καμένοι πυκνωτές και τσόκ - 
Ασύμφορη επισκευή 

9 ΣΥΚΟΥΡΙΟ Hp deskjet 1000 δεν λειτουργεί Χαλασμένο drum πολύ παλιό 
ανταλλακτικό, ασύμφορη 
επισκευή 

10 ΣΥΚΟΥΡΙΟ XEROX 5317-II δεν λειτουργεί Σπασμένα γρανάζια 
τροφοδοσίας χαρτιού. Δεν 
υπάρχει ανταλλακτικό. 



Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010,  τις 
διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, την Έκθεση της Επιτροπής και  μετά από 
διαλογική συζήτηση   

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

 Την Έγκριση της Έκθεσης της Επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006, για την 
καταστροφή των αντικειμένων: 
 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 241/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 

Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 
              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 

Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
 

Τσέτσιλας Δημ. 

 

Α/Α ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

1 ΣΥΚΟΥΡΙΟ εκτυπωτής fax 
Samsung sf-650 

δεν λειτουργεί χαλασμένο cassete modyle 
ασύμφορη επισκευή 

2 ΣΥΚΟΥΡΙΟ εκτυπωτής Hp 4500 δεν λειτουργεί χαλασμένη πλακέτα εκτύπωσης  
ασύμφορη επισκευή 

3 ΣΥΚΟΥΡΙΟ εκτυπωτής hp fax 
m1522f 

δεν λειτουργεί χαλασμένη πλακέτα εκτύπωσης  
ασύμφορη επισκευή 

4 ΣΥΚΟΥΡΙΟ εκτυπωτής kyosera fs-
920 

δεν λειτουργεί δεν λειτουργεί η κεφαλή toner 
ασύμφορη επισκευή 

5 ΣΥΚΟΥΡΙΟ Υπολογιστής altec 
performer 

δεν λειτουργεί χαλασμένη ψήκτρα cpu καμένη 
motherboard 

6 ΣΥΚΟΥΡΙΟ πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί πλήκτρα Σ και caps lock δεν 
λειτουργούν 

7 ΣΥΚΟΥΡΙΟ Σκληρός δίσκος δεν λειτουργεί πολλά bad sectors δεν 
επισκευάζεται 

8 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ τροφοδοτικό δεν λειτουργεί καμένοι πυκνωτές και τσόκ - 
Ασύμφορη επισκευή 

9 ΣΥΚΟΥΡΙΟ Hp deskjet 1000 δεν λειτουργεί Χαλασμένο drum πολύ παλιό 
ανταλλακτικό, ασύμφορη 
επισκευή 

10 ΣΥΚΟΥΡΙΟ XEROX 5317-II δεν λειτουργεί Σπασμένα γρανάζια 
τροφοδοσίας χαρτιού. Δεν 
υπάρχει ανταλλακτικό. 


