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                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  03-02-2020 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 31/2020       
 
ΘΕΜΑ: «Καταστροφή αντικειµένων που δεν έχουν καµιά αξία (άρθρο 199 § 6 του Ν.3463/2006 
∆ΚΚ).» 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 03η του µήνα Φεβρουαρίου έτους 
2020, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 2390/30-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 
(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Καρασαρλίδου Σοφία 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Μύθυµη Ελένη 

5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 

6 Γρούγιος Ηλίας 6 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 

7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Νοτάκης Ιωάννης 

8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  

10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  

11 Καρράς Ευστράτιος 11  

12 Γυµνόπουλος Κοσµάς 12  

13 Καζαντζίδης Γεώργιος 13  

14 Αβραµίδης Μωυσής 14  

15 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 15  

16 Ζυγανιτίδης Απόστολος 16  

17 Κουσίδης Γεώργιος 17  

18 Παπαδήµας Αναστάσιος 18  

19 Μανωλόπουλος Βασίλης 19  

20 Σεµερτζίδου Αγγελική 20  

21 Φουκίδης Απόστολος 21  

22 Αποστολίδου Μαρία 22  

23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  

24 Ράπτου Όλγα 24  

25 Σµήλιος Ηλίας 25  

26  26  

27  27  

28       28  
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29     29  

30     30  

31     31  

32     32  
33     33  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία οι 
οποίοι απουσίαζαν. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 
ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 
(Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Ο Πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 5ου και του 6ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου τακτικού θέµατος. 
 
Πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Σµήλιος Ηλίας. 
 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Κουσίδης Γεώργιος έθεσε 
υπόψη των µελών ότι: 
     Σύµφωνα µε την § 6 του άρθρου 199 του Ν.3643/2006 ορίζονται τα εξής: «…6. Αντικείµενα που δεν έχουν 
καµία αξία καταστρέφονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από 
γνώµη επιτροπής, η οποία αποτελείται από τρείς Συµβούλους που ορίζονται από το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό 
Συµβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη µειοψηφία. Αν κατά την κρίση του ∆ηµοτικού 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 ∆ήµου ή της 
Κοινότητας. Αν δεν υπάρχει δηµοτικός ή κοινοτικός τεχνικός υπάλληλος, το ∆ηµοτικό ή Κοινοτικό Συµβούλιο 
ορίζει ως τρίτο µέλος της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από την Τεχνική υπηρεσία ∆ήµων και Κοινοτήτων 
(Τ.Υ.∆.Κ) ή αν δεν υπάρχει από άλλη δηµόσια υπηρεσία». 
     Με την 17/20-01-2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου ορίστηκε η επιτροπή παροχής γνώµης προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο για την καταστροφή αντικειµένων που δεν έχουν καµία αξία και µε το 38/08-01-2020 
έγγραφο του γραφείου διαχείρισης, κίνησης και συντήρησης οχηµάτων & µηχανηµάτων  του ∆ήµου µας προς 
την επιτροπή αναφέρονται αναλυτικά τα είδη που πρέπει να καταστραφούν . 
Συγκεκριµένα πρόκειται για ελαστικά οχηµάτων, τα οποία είναι ακατάλληλα λόγω υπερβολικών φθορών και γι 
αυτό το λόγο σύµφωνα µε τις οδηγίες του Ν.2939/01 « Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση συσκευασιών 
και άλλων προϊόντων », του Π.∆ 109/04 « Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση µεταχειρισµένων 
ελαστικών» και της Κ.Υ.Α 50910/2727/2033 « Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων» οι 
ιδιοκτήτες κάτοχοι ή οι τελικοί χρήστες µεταχειρισµένων ελαστικών υποχρεούνται να τα µεταφέρουν οι ίδιοι και 
να τα παραδίδουν σε σηµεία συλλογής ή σε νόµιµους συλλέκτες ή σε συγκεκριµένα συστήµατα εναλλακτικής 
διαχείρισης και επίσης δεν επιτρέπεται η απόρριψη µεταχειρισµένων ελαστικών σε Χ.Υ.Τ.Α. 
     Με την από 29/01/2020 έκθεσή της η επιτροπή γνωµοδοτεί θετικά προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την 
καταστροφή και παράδοση των ελαστικών, όπως αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεσή της, στην εταιρεία 
ανακύκλωσης ελαστικών ECOELASTICA Α.Ε. 
Γι αυτό το λόγο καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει για την καταστροφή των ελαστικών που 
αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση της επιτροπής ( η καταστροφή τους γίνεται µε την παράδοσή τους στην 
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εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών ECOELASTICA Α.Ε), διότι η χρήση και φύλαξη αυτών δεν πρόκειται να 
φέρει κανένα όφελος στο ∆ήµο, είναι µη αποδεκτά επισκευής και δεν πρόκειται να πωληθούν. 
     Η διαδικασία επίβλεψης και βεβαίωσης της παράδοσης-καταστροφής θα γίνει από την επιτροπή, που 
ορίστηκε µε την 17/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο αποµαγνητοφωνηµένο 
πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  

 
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την καταστροφή των ελαστικών που αναφέρονται αναλυτικά στην έκθεση της επιτροπής ( η 
καταστροφή τους γίνεται µε την παράδοσή τους στην εταιρεία ανακύκλωσης ελαστικών ECOELASTICA Α.Ε), 
διότι η χρήση και φύλαξη αυτών δεν πρόκειται να φέρει κανένα όφελος στο ∆ήµο, είναι µη αποδεκτά επισκευής 
και δεν πρόκειται να πωληθούν. 
     Η διαδικασία επίβλεψης και βεβαίωσης της παράδοσης-καταστροφής θα γίνει από την επιτροπή, που 
ορίστηκε µε την 17/2020 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 31/2020. 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 
Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
Αµπελόκηποι  04 – 02 - 2020 

 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                    Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


