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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 1/2015 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ Δήμου Τεμπών 

 
Σήμερα στις 30 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30’ 

το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό 
κατάστημα, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 717/26-01-15  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  ( 25 ) 

1.Τσέτσιλας Δημήτριος  14. Διψάνας Αχιλλεύς 

2.Τσάτσαρης Χρήστος  15. Ζάχος Βασίλειος 

3. Έξαρχος Γεώργιος  16. Μανώλης Γεώργιος 

4. Αργυρίου Ιωάννης  17. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  18. Ντόντος Γεώργιος 

6. Πανάγου Ελευθερία  19. Νικολάου Γεώργιος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  20. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Μπουζέκης Ευθύμιος  21. Σίμος Γεώργιος 

9. Ζησάκη Ξανθή  22. Κακαγιάννης Χρήστος 

10. Καρατέγος Μιχάλης  23. Γκατζόγιας Παναγιώτης 

11. Σαϊτης Αστέριος  24. Μπίκας Χρήστος 

12. Τσεργάς Κων/νος  25. Μαϊμάρης Δημήτριος 

13. Τσούγιας Χρήστος  26.-- 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 2 ) 
1. Τσιαπλές Θωμάς   Αν και νόμιμα κληθέντες 

2. Βλάγκας Ιωάννης    

 

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 

Καλότυχος Γ., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κ., Λαϊνας Αθ., Γκανάτσιος Αντ., Μπίκας Ι., Νταναβάρα 
Αργ., Νταής Β., καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων Λαγούρος Ι., Μήτσιου Ι., 
Καραμανές Ν., Αβραμούλη Μ., Σουκοβέλου Π., & 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 ( 6ο ). «Συγκρότηση Επιτροπής για την καταστροφή των κινητών πραγμάτων σύμφωνα 
με το άρθρο 199 του Ν.3463/06» 
Αριθμός   Απόφασης ( 6) 

 
 Σύμφωνα με  το Ν. 3463/06 άρθρο 199 που αφορά στα «κινητά πράγματα των Δήμων 
και Κοινοτήτων» σύμφωνα με το οποίο «Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται 
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με απόφαση του δημοτικού ή  κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη 
επιτροπής, η οποία αποτελείται από  τρεις συμβούλους που ορίζονται από το δημοτικό ή 
κοινοτικό συμβούλιο και από τους οποίους  ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία. Αν κατά την 
κρίση του δημοτικού ή κοινοτικού  συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής 
απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις  οποίες δεν διαθέτει, 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.» 
 
 Δεδομένου ότι είναι σε εξέλιξη το έργο «Εσωτερική διαρρύθμιση Δημοτικού 
Καταστήματος Μακρυχωρίου» και ήδη έχουν συγκεντρωθεί πολλά κινητά αντικείμενα 
αμφιβόλου αξίας στους χώρους του Δημαρχείου, του οποίου οι χώροι εξυπηρέτησης και 
λειτουργίας είναι άλλωστε περιορισμένοι, το γεγονός ότι ο Δήμος Τεμπών προτίθεται να 
εκτελέσει το έργο «Διαμόρφωση Αμαξοστασίου του Δήμου Τεμπών», εισηγούμαι την  
συγκρότηση μιας τριμελούς επιτροπής για την συγκέντρωση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
και στοιχείων για τα αντικείμενα που βρίσκονται στο Δημαρχείο και στο Αμαξοστάσιο του 
Δήμου και επί των οποίων θα παράσχουν θετική ή αρνητική γνώμη για την καταστροφή τους, 
στην Επιτροπή να λάβει μέρος ένας Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας, ένας Δημοτικός 
Σύμβουλος της μειοψηφίας κι ένας υπάλληλος του Δήμου με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Δέον είναι και τα τρία μέλη να έχουν τεχνικές γνώσεις, ώστε να 
υποβοηθηθεί το έργο τους. Το παραδοτέο της επιτροπής θα εισαχθεί προς συζήτηση στο οικείο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 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 Προέδρου και μετά από διαλογική συζήτηση [Μειοψήφησε ο κ. 
Μπίκας-Λευκό]  

 
Αποφασίζει  Κατά Πλειοψηφία 

 
 Συγκροτεί  Τριμελή Επιτροπή, για την συγκέντρωση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
και στοιχείων για τα αντικείμενα που βρίσκονται στο Δημαρχείο και στο Αμαξοστάσιο του 
Δήμου και επί των οποίων θα παράσχουν θετική ή αρνητική γνώμη για την καταστροφή τους, 
αποτελούμενη από τους: 

1. ΤΤΣΣΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣ  ΚΚΩΩΝΝ//ΝΝΟΟΣΣ,  Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας,  
2. ΝΝΤΤΟΟΝΝΤΤΟΟΣΣ  ΓΓΕΕΩΩΡΡΓΓΙΙΟΟΣΣ,  Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας &  
3. ΜΜΠΠΕΕΤΤΧΧΑΑΒΒΕΕΣΣ  ΣΣΠΠΥΥΡΡΙΙΔΔΩΩΝΝ, υπάλληλος του Δήμου με εξειδικευμένες γνώσεις σε θέματα 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 
 
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 6/2015 

…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
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. 
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