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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 2/2020 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 27 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
19:30’ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 546/22-01-2020  
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  ( 25 ) 

1. Κυρίτσης Γεώργιος    14. Τσούγιας Χρήστος 

2. Μητσογιάννης Νικ.  15. Κολλάτος Κων/νος 

3. Γκατζόγιας Παναγιώτης  16. Ανδρέου Νικ. 

4. Καραναστάσης Αθανάσιος  17. Τσεργάς Κων/νος 

5. Γκανάτσιος Ζήσης  18. Κοντογιάννης Ιωαν. 

6. Κρικώνης Χρήστος  19. Κωστή Μαρία 

7. Τόπη - Σαϊτη  20. Χαδουλός Κων/νος 

8. Ζαρδούκας Κων/νος  21. Νταναβάρα Αργυρή
 

9. Σίμος Βασίλειος  22. Διψάνας Αχιλλεύς 

10. Νικολάου Γεώργιος                           23. Σαϊτης Αστέριος   

11. Βλάχος Αθαν.  24. Κακαγιάννης Χρήστος 

12. Καρατέγος Μιχάλης  25. Ντόντος Γεώργιος 

13. Μαϊμάρης Δημήτριος  26. -- 

   
  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2) 

1. Αργυρίου Ιωάννης     2. Ζησάκη Ξανθή 
 Αν και νόμιμα κληθέντες 

 
 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Μανώλης Γεώργιος. 
    Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 

Προσκλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών  Κοινοτήτων  εκ των οποίων 
παρέστησαν οι:   Γκουντής Μιχ. (Συκουρίου), Γκουντουβάς Θεοφ. (Καλλιπεύκης), 
Αναγνωστοπούλου Θ.. (Αιγάνης), Λαϊνας Αθ. (Πυργετού), Ζήλος Δ. (Ραψάνης), Ζάρρας Ι. 
(Ελάτειας), Καραπάνου-Μαγαλιού Αν. (Μακρυχωρίου), Μακρυγιάννης Γ. (Όσσας),  Σελήνης Ν. 
(Σπηλιάς), Μήτσιου Ι. (Κρανέας), Γκουγκουλιάς Γ. (Παραποτάμου), Σακκαβός Ι. (Νέσσωνος). 
  Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Κυρίτσης Γεώργιος  ύστερα από την 
διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της 
ημερήσιας διάταξης για συζήτηση.  
 
ΘΕΜΑ (10ο). «Συγκρότηση Επιτροπής, για την καταστροφή οχημάτων, μηχανολογικού 
εξοπλισμού και λοιπών κινητών πραγμάτων Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος & 
Καθαριότητας του Δήμου Τεμπών σύμφωνα με το άρθρο 199 του Ν.3463/2006» 
Αριθμός   Απόφασης ( 18) 
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 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Νικολάου Γεώργιος. 
   
 Με την υπ’ αριθ. 141/2019 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου 
Τεμπών, συγκροτήθηκε Τριμελής Επιτροπή για την καταστροφή των κινητών πραγμάτων 
του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 199 του Ν. 3463/2006.  
Αρμοδιότητα της Επιτροπής είναι η συγκέντρωση όλων των αναγκαίων πληροφοριών και 
στοιχείων για τα αντικείμενα που βρίσκονται στο Δημαρχείο και στο Αμαξοστάσιο του 
Δήμου, επί των οποίων θα παράσχουν θετική ή αρνητική γνώμη για την καταστροφή τους.  
 
 Η Επιτροπή αποτελείται από τους : 

 Νικολάου Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και Αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, 

 Ανδρέου Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, και  

 Γαϊτάνου Ευφροσύνη, υπάλληλο του Δήμου με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (κλάδου ΠΕ Πληροφορικής). 

 
 Η εν λόγω Επιτροπή έχει ήδη συνεδριάσει και προβεί σε έλεγχο και καταγραφή 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού προς καταστροφή, συντάσσοντας το αντίστοιχο πρωτόκολλο 
καταστροφής, το οποίο και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 192/2019 Απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Τεμπών. 
 
 Ωστόσο, στο Αμαξοστάσιο του Δήμου υπάρχει σημαντικός αριθμός οχημάτων, 
μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών κινητών πραγμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας (όπως κάδοι απορριμμάτων, κ.ά.) που είναι 
κατεστραμμένα-χαλασμένα και η διατήρηση-επισκευή τους είτε είναι αδύνατη είτε δεν θα 
επιφέρει κανένα όφελος στο Δήμο. Λόγω της ιδιαίτερης φύσης των ανωτέρω υλικών και 
προκειμένου να ελεγχθούν και δοθούν για καταστροφή, απαιτούνται εξειδικευμένες 
μηχανολογικές γνώσεις, τις οποίες το μέλος της Επιτροπής κα Γαϊτάνου Ευφροσύνη δεν 
διαθέτει. 
 
 Ως  εκ τούτου, προτείνεται η συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή οχημάτων, 
μηχανολογικού εξοπλισμού και λοιπών κινητών πραγμάτων του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος και  Καθαριότητας η οποία θα αποτελείται από τους εξής : 

 Νικολάου Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας και Αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας και Περιβάλλοντος, 

 Ανδρέου Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο της μειοψηφίας, και  

 Τζανέκα Αστέριο, υπάλληλο του Δήμου και Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος 
Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. 

 
Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά  
Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 

Ν.3463/2006, την εισήγηση του αντιδημάρχου  και μετά από διαλογική συζήτηση.  
  

Αποφασίζει  Ομόφωνα  
 

1. Την συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής, για την συγκέντρωση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών και στοιχείων για τα οχήματα, μηχανολογικό εξοπλισμό και λοιπά κινητά 
πράγματα του Αυτοτελούς Τμήματος Περιβάλλοντος και  Καθαριότητας και επί των 
οποίων θα παράσχουν θετική ή αρνητική γνώμη για την καταστροφή τους, 
αποτελούμενη από τους: 
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 ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟΥΥ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟ,  Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας,  
 

 ΑΑΝΝΔΔΡΡΕΕΟΟΥΥ  ΝΝΙΙΚΚΟΟΛΛΑΑΟΟ,  Δημοτικός Σύμβουλος της μ. μειοψηφίας &  
 

 ΤΤΖΖΑΑΝΝΕΕΚΚΑΑ  ΑΑΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙΟΟ, υπάλληλος του Δήμου και Προϊστάμενο του Αυτοτελούς 
Τμήματος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας. 

 
2. Η διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής είναι από τη λήψη της παρούσας απόφασης  έως το 

τέλος της δημοτικής περιόδου 
 

3. Αν κατά την κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού  συμβουλίου για τη διατύπωση της 
γνώμης της επιτροπής, για συγκεκριμένη περίπτωση αντικειμένου, απαιτούνται τεχνικές 
γνώσεις, τις  οποίες δεν διαθέτει η ανωτέρω επιτροπή, η επιτροπή συγκροτείται από δύο 
συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο  του Δήμου ή της Κοινότητας. Αν δεν υπάρχει 
δημοτικός ή κοινοτικός τεχνικός υπάλληλος, το  δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο ορίζει 
ως τρίτο μέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από  την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και 
Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή αν δεν υπάρχει από άλλη δημόσια  υπηρεσία. Σε αυτή την 
περίπτωση αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο για τη σύσταση επιτροπής μόνο για το 
συγκεκριμένο αντικείμενο. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρούσα.  

 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 18/2020 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 

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. 

 
Κυρίτσης Γεωργ. 
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