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ΘΕΜΑ: «Έγκριση πρακτικών καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του 
Δήμου, κατόπιν αντίστοιχων εισηγήσεων από την συσταθείσα με την αριθ. 
159/2014 απόφαση Δ.Σ. αρμόδια επιτροπή»  
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
22.12.2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
22182/18-12-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 27/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Πάνου, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

O Δήμαρχος : AΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης:  240/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 22543/23-12-2014 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου και 
Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049028-029, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
               georgepanosfx@gmail.com 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 22.12.2014 
τακτικής  Συνεδρίασης Νο. 22/2014 του 
Δ.Σ. του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, 
στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
1. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
2. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 
4. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
5. ΛΑΛΟΣ-ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ 
6. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
7. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ-ΚΑΡΚΑΝΗ 

ΑΝΤΩΝΙΑ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
9. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10.ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ-ΕΥΛΟΓΙΟΣ 
11.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
 

12. ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 
13. ΠΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
14. ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ 
15.ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ 
17. ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
18. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
19. ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
20. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 

ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗΣ 
22. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 

23. ΑΡΑΠΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
24. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
25 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26.ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
27. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
28. ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
29. ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 

ΕΥΤΥΧΙΑ 
30. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
31. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
32. ΣΙΩΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
33. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 

 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 29 παρόντες 
και 4 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :   ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ______  
                  

Κουμαριανός  Ευάγγελος                                       Παπαλουκά  Ευτυχία  

Καλαμπόκης  Ιωάννης                                           Παπανικολάου  Νικόλαος  

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ                                             Γαϊτανά-Αποστολάκη  Ευτυχία   

Ανανιάδης  Νικόλαος                                              Γκούμα  Δανάη-Εύα  

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ  

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία  

Παπακώστας  Βασίλειος  

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος  

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος  

Αντωνόπουλος  Δημήτριος  

Ρόκου  Χαρίκλεια  

Πάνος  Γεώργιος  

Δούλος  Ορέστης  

Καλύβης  Γεώργιος  

Γαλαζούλα  Αλίκη  

Χαραμαρά  Γεωργία  
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Μανωλεδάκης  Θεόδωρος  

Ανδρέου  Χριστίνα  

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος  

Τομπούλογλου Ιωάννης  

Κοπελούσος  Χρήστος  

Αράπογλου  Γεώργιος  

Πλάτανος  Ελευθέριος  

Κανταρέλης  Δημήτριος  

Κόντος  Απόστολος  
Ντάτσης  Κωνσταντίνος  

Κουτσάκης  Μιχαήλ  

Αγαγιώτου  Βασιλική  

Σιώρης  Νικόλαος  

 
 
    
Σημειώνεται ότι  από την  Συνεδρίαση ήταν απόντες  τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα Δήμητρα Αθανασίου, όσο και ο 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κ. Γεώργιος 

Κατερίνης. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Η κ. Α.Αναγνώστου προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 2ου θέματος Ε.Η.Δ. 

 Οι κ.κ. Δ.Αντωνόπουλος, Γ.Καλύβης, Α.Γαλαζούλα και Μ.Κουτσάκης προσήλθαν στη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου 

θέματος της Η.Δ. 

 

 

Απουσίες :  

 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία του κ. Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε την 

έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στο 2ο 

θέμα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και την 

συμπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυμούν να μιλήσουν σε κάθε θέμα της Η.Δ.  

 
2Ο  ΘΕΜΑ Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 2Ο  Θέμα Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με 
βάση τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 20701/26-11-2014 και 21476/10-12-2014 διαβιβαστικά 
έγγραφα της συσταθείσας με την αριθ. 159/2014 απόφαση Δ.Σ. επιτροπής του 
άρθρου 199 του Ν. 3463/06 περί σύνταξης πρακτικών καταστροφής αντικειμένων 
άνευ αξίας του Δήμου και τα υπ΄αριθ. πρωτ.  20075/18-11-2014 και 21475/10-12-
2014 αντίστοιχα Πρακτικά της Επιτροπής, ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα 
ακόλουθα:  
 
Κύριε Δήμαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
Α) 
 

Θέμα : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής, 
εκποίησης, μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

 
 Κύριε Πρόεδρε, 
 
  Παρακαλούμε όπως εισάγετε σε επόμενη συνεδρίαση το θέμα που αφορά την 

«Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής, εκποίησης, 

μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος.» και αφού λάβετε υπόψη : 

1. Το άρθρο 199 παρ.6 του Ν. 3463/2006. 

     2. Tα άρθρα 65 & 285 του Ν. 3852/2010. 

     3. Το υπ’ αριθμ. 20075/18-11-14 Πρακτικό της Επιτροπής του Άρθρου 199 για 

την καταστροφή, εκποίηση, μετασκευή και απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, όπως αυτή καθορίσθηκε  με την υπ’ αριθμ. 159/2014 

Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο πρακτικό η αρμόδια επιτροπή μετά 

από επιτόπιο έλεγχο εισηγείται την καταστροφή σφραγίδων που δεν 

χρησιμοποιούνται πλέον από τις υπηρεσίες του Δήμου. 

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ.  20075/18-11-14 

Πρακτικό, και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.  
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Συνημμένα : Το υπ’ αριθμ. 20075/18-11-14 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 
199. 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΟ  & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

                            Επιτροπή Άρθρου 199 

 Καταστροφής, Εκποίησης, Μετασκευής, Απόσυρσης 
Κινητών Πραγμάτων του Δήμου 

 
                              

Στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη, 
συνεδρίασε η Επιτροπή του άρθρου 199, της παρ. 6 του Κ.Δ.& Κ. ν.3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8.6.2006) όπως αυτή καθορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 159/2014 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους : 

 
1. Πρελορέντζο Αρσένιο-Γεώργιο    Δημοτικό Σύμβουλο 
2. Γεωργαμλή Λύσσανδρο              Δημοτικό Σύμβουλο 
3. Κίτσιο Χρήστο                           Υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικό Υπηρεσιών 

 
Προκειμένου να αποφασίσει για την καταστροφή σφραγίδων που δεν 
χρησιμοποιούνται πλέον από τις Υπηρεσίες του Δήμου  και συγκεκριμένα : 
 

 Στρογγυλές σφραγίδες με την ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» τεμ.4 
 Παραλληλόγραμμη σφραγίδα με την ένδειξη  «ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» 

τεμ.1 

 Σφραγίδα με την ένδειξη «Η προισταμένη Διοικητικών-Οικονομικών  
     Υπηρεσιών Παπανίκα-Κούφαλη Αικατερίνη» τεμ.1 

 Σφραγίδα με την ένδειξη «Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοκόλλου 
     Ψηλού Άννα» τεμ.1 

 Σφραγίδα με την ένδειξη « Δήμαρχος-Νικόλαος Αδαμόπουλος» τεμ.1 
 Σφραγίδα θεώρησης με την ένδειξη «Ακριβές Αντίγραφο» τεμ.1 
 Σφραγίδα θεώρησης με την ένδειξη «Γνήσιο Υπογραφής» τεμ.1 
 Σφραγίδα  με την ένδειξη «Παραλαβή μέσω FAX» τεμ.1 
 Σφραγίδα με την ένδειξη « Μηλιδώνη Ευγενία-Μόνιμη Υπάλληλος ΚΕΠ» τεμ.1 
 

H επιτροπή κατόπιν ελέγχου διαπίστωσε ότι : 
 

1. Oι σφραγίδες φυλάσσονται στο Τμήμα Προμηθειών & Αποθήκης (Δεκελείας 97)  
      
2. Οι ως άνω αναφερόμενες σφραγίδες δεν χρησιμοποιούνται πλέον από τις Υπηρεσίες,  

Και καμία εξυπηρέτηση δεν προσφέρουν στις ανάγκες του Δήμου. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 199 της παρ. 6 του Κ.Δ.& Κ. ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8.6.2006). 
 
Προτείνει 
 
Την καταστροφή των άχρηστων και προσωρινώς αποθηκευμένων σφραγίδων όπως 
αναφέρονται κάτωθι :  
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 Στρογγυλές σφραγίδες με την ένδειξη «ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» τεμ.4 
 Παραλληλόγραμμη σφραγίδα με την ένδειξη  «ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ» τεμ.1 
 Σφραγίδα με την ένδειξη «Η προισταμένη Διοικητικών-Οικονομικών  
     Υπηρεσιών Παπανίκα-Κούφαλη Αικατερίνη» τεμ.1 

 Σφραγίδα με την ένδειξη «Ακριβές Αντίγραφο εκ του πρωτοκόλλου 
     Ψηλού Άννα» τεμ.1 

 Σφραγίδα με την ένδειξη « Δήμαρχος-Νικόλαος Αδαμόπουλος» τεμ.1 
 Σφραγίδα θεώρησης με την ένδειξη «Ακριβές Αντίγραφο» τεμ.1 
 Σφραγίδα θεώρησης με την ένδειξη «Γνήσιο Υπογραφής» τεμ.1 
 Σφραγίδα  με την ένδειξη «Παραλαβή μέσω FAX» τεμ.1 
 Σφραγίδα με την ένδειξη « Μηλιδώνη Ευγενία-Μόνιμη Υπάλληλος ΚΕΠ» τεμ.1 

 
 
Β) 
 

Θέμα : Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής, εκποίησης, 
μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

 
 Κύριε Πρόεδρε, 
 
  Παρακαλούμε όπως εισάγετε σε επόμενη συνεδρίαση το θέμα που αφορά την 

«Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Άρθρου 199, καταστροφής, εκποίησης, 

μετασκευής και απόσυρσης κινητών πραγμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος.» και αφού λάβετε υπόψη : 

2. Το άρθρο 199 παρ.6 του Ν. 3463/2006. 

     2. Tα άρθρα 65 & 285 του Ν. 3852/2010. 

     3. Το υπ’ αριθμ. 21475/10-12-14 Πρακτικό της Επιτροπής του Άρθρου 199, όπως 

αυτή καθορίσθηκε  με την υπ’ αριθμ. 159/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 

στο οποίο  η αρμόδια επιτροπή μετά από επιτόπιο έλεγχο εισηγείται την καταστροφή, 

εκποίηση, απόσυρση κινητών πραγμάτων του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουμε το υπ’ αριθμ. πρωτ.  21475/10-12-14 

Πρακτικό, και παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης.  

  
 
Συνημμένα : Το υπ’ αριθμ. 21475/10-12-14 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 
199. 
           
 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ  & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
                            Επιτροπή Άρθρου 199 

               Καταστροφής, Εκποίησης, Μετασκευής, Απόσυρσης 
                            Κινητών Πραγμάτων του Δήμου 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια σήμερα την 18η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη, 
συνεδρίασε η Επιτροπή του άρθρου 199, της παρ. 6 του Κ.Δ.& Κ. ν.3463/2006 
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(Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8.6.2006) όπως αυτή καθορίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 159/2014 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αποτελούμενη από τους : 

 
1. Πρελορέντζο Αρσένιο-Γεώργιο    Δημοτικό Σύμβουλο 
2. Γεωργαμλή Λύσσανδρο              Δημοτικό Σύμβουλο 
3. Κίτσιο Χρήστο                           Υπάλληλο Δ/νσης Τεχνικό Υπηρεσιών 

 
Προκειμένου να αποφασίσει για την καταστροφή ή την απόσυρση κινητού υλικού και  
 
συγκεκριμένα : 
 

(1) Την απόσυρση και την διαγραφή από τα μητρώα οχημάτων του Δήμου δεκαέξι (16) 
κατεστραμμένων και μη επισκευάσιμων οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου  
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 

(2) Την καταστροφή εξήντα δύο (62) τεμαχίων επίσωτρων ελαστικών μη 
 μη επισκευάσιμων, των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου.  

(3) Την καταστροφή δέκα έξι (16) τεμαχίων πλαστικών τροχήλατων κάδων  
     απορριμμάτων 770 lit, εννέα (9) τεμαχίων μεταλλικών τροχήλατων κάδων 
     απορριμμάτων 770 lit, και είκοσι εννέα (29) τεμαχίων μεταλλικών τροχήλατων 
     κάδων απορριμμάτων 1100 lit. 
(4) Την καταστροφή δεκατριών (13) φορητών πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα 

και ξηράς κόνεως. 
(5) Την καταστροφή τριάντα επτά (37) εργαλείων και μηχανημάτων της Διεύθυνσης 

 Γεωτεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
       

H επιτροπή κατόπιν ελέγχου διαπίστωσε ότι : 
 

(1) Τα κάτωθι αναφερόμενα, στον συνημμένο Πίνακα 1, οχήματα φέρουν εκτεταμένες 
ζημιές  στον ηλεκτρομηχανολογικό τους εξοπλισμό και επί του αμαξώματος αλλά και  
στον εσωτερικό χώρο των επιβατών. Κατόπιν αυτών κρίνονται ασύμφορα όχι μόνο  
προς διατήρηση αλλά και ως προς την επισκευή τους και μετά την διαγραφή τους 
από τα μητρώα οχημάτων του Δήμου μπορούν να προωθηθούν προς ανακύκλωση. 

(2) Τα κάτωθι αναφερόμενα, στον συνημμένο Πίνακα 2, επίσωτρα ελαστικά είναι μη  
επισκευάσιμα και ακατάλληλα προς χρήση από τα οχήματα και τα μηχανήματα του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Τα συγκεκριμένα είδη μπορούν με τις κατάλληλες 
διεργασίες να ανακυκλωθούν. 
 

(3) Οι κάτωθι αναφερόμενοι στον συνημμένο Πίνακα 3 πλαστικοί και μεταλλικοί  
      κάδοι απορριμμάτων 770 lit-1100 lit  είναι μη επισκευάσιμοι και 
      ακατάλληλοι προς χρήση και μπορούν να προωθηθούν προς ανακύκλωση. 
(4) Οι κάτωθι αναφερόμενοι στον συνημμένο Πίνακα 4 φορητοί πυροσβεστήρες  

καμία εξυπηρέτηση δεν προσφέρουν στις ανάγκες του Δήμου δημιουργώντας 
παράλληλα περιβαλλοντικό πρόβλημα. Μπορούν όμως να αξιοποιηθούν, μέσω της 
ανακύκλωσης. 

(5) Τα κάτωθι αναφερόμενα, στον συνημμένο Πίνακα 5, εργαλεία-μηχανήματα είναι 
μη  
επισκευάσιμα, ακατάλληλα προς χρήση και δεν προσφέρουν καμία εξυπηρέτηση στις 
ανάγκες του Δήμου. Μπορούν όμως να αξιοποιηθούν μέσω της ανακύκλωσης.  

       
Τα παραπάνω αναφερθέντα είδη προήρθαν : 
 

(1) Tα προς διαγραφή, από την δύναμη του στόλου οχήματα αποκτήθηκαν μέσω 
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διαγωνιστικών  διαδικασιών, και ως εκ τούτου η αξία των εν λόγω οχημάτων κατά 
τον χρόνο κτήσης, προκύπτει από τις εν λόγω συμβάσεις. 

(2) Τα επίσωτρα ελαστικά αποκτήθηκαν μέσω προμήθειας από το αρμόδιο τμήμα  
     της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού εξοπλισμού με νόμιμες 
      διαδικασίες με σκοπό την αντικατάσταση άλλων φθαρμένων και κατεστραμμένων. 
     Η συνολική αξία, κατά το χρόνο κτήσης προκύπτει από τις εν λόγω συμβάσεις. 
(3) Οι πλαστικοί και μεταλλικοί κάδοι απορριμμάτων αποκτήθηκαν μέσω προμήθειας 
      από το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Μηχανολογικού 
      εξοπλισμού με νόμιμες διαδικασίες  με σκοπό την αντικατάσταση άλλων  
     φθαρμένων και κατεστραμμένων. Η συνολική αξία, κατά το χρόνο κτήσης  
     προκύπτει από τις εν λόγω συμβάσεις. 
(4) Οι πυροσβεστήρες αποκτήθηκαν μέσω προμήθειας από το αρμόδιο  
      τμήμα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών με νόμιμες διαδικασίες με  
      σκοπό την αντικατάσταση άλλων φθαρμένων και κατεστραμμένων. Η συνολική 
      αξία, κατά το χρόνο κτήσης ανέρχεται περίπου στα 390,00€. 
(5)  Τα εργαλεία-μηχανήματα αποκτήθηκαν μέσω προμήθειας από το αρμόδιο τμήμα 
     της Διεύθυνσης Γεωτεχνικών Υπηρεσιών με νόμιμες διαδικασίες  με σκοπό 
     την αντικατάσταση άλλων φθαρμένων και κατεστραμμένων. Η συνολική αξία, 
     κατά το χρόνο κτήσης προκύπτει από τις εν λόγω συμβάσεις. 
 
 
      Η υπολειμματική τους αξία καθορίζεται ως εξής : 
 
(Ι)  Τα προς διαγραφή, από την δύναμη του στόλου οχήματα του Δήμου 
      Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος [παράγραφος (1)] σύμφωνα με τις αναφερόμενες 
      διατάξεις. 

 Τον ν.251/76, αρθρ.27 « περί Οργανισμού Διαχειρίσεως Δημοσίου 
     υλικού» παρ.1 (ΦΕΚ 19/Α/31-01-1976) όπως έχει τροποποιηθεί και 
    συμπληρωθεί μεταγενέστερα με τον ν.738/77(ΦΕΚ 310/Α/13-10-1977) 

 Το Π.Δ. 770/75, αρθ.50, παρ.50, παρ. 2. «περί διαρθρώσεως του  
Υπουργείου Προεδρίας Κυβερνήσεως και Οργανισμού Υπηρεσιών τινών 
αυτού» (ΦΕΚ 248/Α/12-11-75). 

 Την Υ.Α. με αριθ.403940/22-12-51 παρ. Ι, εδ. 1 του Υπουργού  
Οικονομικών, (μεταβίβαση υλικών στον Ο.ΔΙ.Σ.Υ). 

           Παραδίδονται στο Ο.Δ.Δ.Υ. προς εκποίηση, κατόπιν της αποσύρσεως αυτών, με 
           τιμή που ορίζεται από τον εν λόγω Οργανισμό. 
      (ΙΙ) Οι κάδοι, οι πυροσβεστήρες, τα επίσωτρα ελαστικά, και τα εργαλεία-μηχανήματα 
           [παράγραφοι (2),(3),(4), & (5)] ουδεμία υπολειπόμενη αξία  έχουν. Τα συγκεκριμένα  
            είδη θα μπορούσαν να παραδοθούν προς τελική αξιοποίηση μέσω  
            διαγωνισμού σε εταιρεία ανακύκλωσης, με το ανάλογα αντίτιμο  προς  
            όφελος του Δήμου. 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή του άρθρου 199 της παρ. 6 του Κ.Δ.& Κ. ν. 3463/2006 
(Φ.Ε.Κ. Α’ 114/8.6.2006). 
 
 
Προτείνει 
 
Την απόσυρση, εκποίηση και καταστροφή των άχρηστων και προσωρινώς 
αποθηκευμένων αντικειμένων των αναφερομένων στους κάτωθι επισυναπτόμενους 
πίνακες, που αφορούν τα προς διαγραφή οχήματα, τους κατεστραμμένους κάδους, τους 
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πυροσβεστήρες, ως και τα εργαλεία-μηχανήματα  που μόνο ως απορρίμματα μπορούν να 
χαρακτηριστούν.  
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .   
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις υποβληθείσες εισηγήσεις, τα στοιχεία 
των σχετικών φακέλων και : 
 

 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 Τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 
 Τα αριθ. αριθ. πρωτ.  20075/18-11-2014 και 21475/10-12-2014 Πρακτικά της 

αρμόδιας επιτροπής με τα αναφερόμενα σε αυτά στοιχεία και διατάξεις, ως και 
τους συνημμένους πίνακες 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
Εγκρίνει τα αναλυτικά εκτιθέμενα στην εισήγηση της παρούσας υπ΄αριθμ. πρωτ. 

20075/18-11-2014 και 21475/10-12-2014 Πρακτικά της συσταθείσας με την αριθ. 

159/2014 απόφαση Δ.Σ. επιτροπής του άρθρου 199 του Ν. 3463/06 και την 

καταστροφή ή απόσυρση/διαγραφή των εμπεριεχομένων σε αυτά και στους 

συνημμένους πίνακες κινητών πραγμάτων του Δήμου, δεδομένου ότι πρόκειται για 

αντικείμενα άνευ αξίας, πλην των τεσσάρων (4) σφραγίδων της υπαλλήλου του 

Κ.Ε.Π. Νέας Φιλαδέλφειας Ευγενίας Μηλιδώνη, οι οποίες, κατόπιν υπόδειξης και της 

Νομικής Υπηρεσίας, πρέπει να διαφυλαχθούν σε ασφαλές μέρος, μέχρι να 

διαλευκανθεί η υπόθεση πλαστογράφησής τους, δεδομένου ότι είναι δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικό υλικό σε ενδεχόμενη μελλοντική δίκη. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   240/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

   

             ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΠΑΝΟΣ                                        ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ              
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ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

Κουμαριανός  Ευάγγελος 

Καλαμπόκης  Ιωάννης 

Γαβριηλίδης  Γαβριήλ 

Ανανιάδης  Νικόλαος 

Λάλος – Αναγνώστου  Μιχαήλ 

Αναγνώστου – Καρκάνη  Αντωνία 

Παπακώστας  Βασίλειος 

Πρελορέντζος  Αρσένιος - Γεώργιος 

Αντωναρόπουλος  Χρήστος - Ευλόγιος 

Αντωνόπουλος  Δημήτριος 

Ρόκου  Χαρίκλεια 

Δούλος  Ορέστης 

Καλύβης  Γεώργιος 

Γαλαζούλα  Αλίκη 

Χαραμαρά  Γεωργία 

Μανωλεδάκης  Θεόδωρος 

Ανδρέου  Χριστίνα 

Γεωργαμλής  Λύσσανδρος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 

Κοπελούσος  Χρήστος 

Αράπογλου  Γεώργιος 

Κανταρέλης  Δημήτριος 

Κόντος  Απόστολος 
Ντάτσης  Κωνσταντίνος 

Κουτσάκης  Μιχαήλ 

Αγαγιώτου  Βασιλική 

Σιώρης  Νικόλαος 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΣ 
   
Λεβαντή Εμμανολία 
 
Εσωτερική Διανομή :  
 

- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης 
- Αντιδήμαρχο Οικ. Υπηρεσιών 
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου  
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν.Γραμματέα 
- Μέλη επιτροπής άρθρου 199 του Ν. 3463/06. 
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