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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ       
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ     
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της  10ης/2020  Τακτικής συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

 Αρ. αποφάσεως : 155 

 
 ΘΕΜΑ:   Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή 

αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (199 του Ν. 3463/06). 

  Σήμερα την  30η  του μήνα  Νοεμβρίου του έτους 2020,  ημέρα της εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  18:00,  συνήλθε 

σε τακτική  (με τηλεδιάσκεψη μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr.), συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

κατόπιν της με αριθ. πρωτ.: 21981/26-11-2020 προσκλήσεως του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στα μέλη του  στις  26-11-2020, στον κ. Δήμαρχο και δημοσιεύτηκε στο Δημοτικό 

Κατάστημα και στον δικτυακό τόπο του Δήμου (www. haidari.gr), σύμφωνα α) με το άρθρο 67 παρ. 4 του Ν. 

3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, β)  το άρθρο 3 της  ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.55821(ΦΕΚ B' 

4019/20.09.2020)  τις  υπ' αριθμ. Εγκυκλίους 163/33282/29.05.2020 [με θέμα: «Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία 

λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων»] σε εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων  και ειδικότερα 

του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. αριθ.Δ1α/ΓΠ.οικ.30612/16-5-2020 (Β’ 1869) και του άρθρου 14 παρ. 3 της ΚΥΑ 

Δ1α/Γ.Π.οικ.32009/23-5-2020 (Β’ 1988), 40/20930/31.03.2020 [με θέμα : «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 

κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των 

δήμων»] και την 18318/13.03.2020 [με θέμα: «Σύγκληση συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των 

εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων, κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊού 

COVID-19»]  του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ο Δήμαρχος Χαϊδαρίου  κ. Ευάγγελος Ντηνιακός προσκλήθηκε νόμιμα και συμμετείχε στην τακτική –με τηλεδιάσκεψη 

μέσω της ιστοσελίδας www.epresence.gov.gr - συνεδρίαση. 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου τριάντα τριών  (33) μελών βρέθηκαν 

παρόντα  είκοσι εννέα (29) ήτοι: 

Π α ρ ό ν τ ε ς:  

1. Ε. Σάββα 10. Ε. Πετούσης 19. Π. Μοσχονάς  28. Κ. Φωτεινάκης  

2. Φ. Θεοδωρακόπουλος  11. Κ. Χρονοπούλου 20. Μ. Χουδελούδης 29. Ι. Κέντρης   

3. Β. Καρατζαφέρης 12. Δ. Δούμουρα   21. Η. Βαρυτιμιάδης  30. Ε. Τοκατλίδη  Απούσα 

4. Ε. Μπέλα 13. Μ. Κοντογιάννη  

Απούσα 

22. Ε. Θέρμου 31. Ι. Θεοτοκάς 

5. Γ. Αργυρόπουλος 14. Π. Τσατσαρώνης 23. Α. Θεοφίλης 32. Κ. Ασπρογέρακας 

6. Ε. Ζεβόλης  15. Μ. Σελέκος 24. Ι. Αλεξόπουλος Απών 33. Α. Γκανά-Ρηγάκη  

Απούσα 

7. Γ. Βελέντζας 16. Ν. Δαουάχερ 25. Λ. Παπαδάκος    

8. Ι. Ηλιάδης 17. Β. Παντελάρος  26. Θ. Σπηλιόπουλος   

9. Δ. Τσατσαμπάς   18. Ν. Καραγιάννης  27. Α. Βίτσα    

Ο  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από  τη διαπίστωση της απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
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Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις: 
-Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Μ. Κοντογιάννη, προσήλθε – συμμετείχε στη τηλεδιάσκεψη,  κατά την έναρξη συζήτησης  του 

7
ουυ

 θέματος  της ημερήσιας διάταξης. 

-Οι Δημοτικοί  Σύμβουλοι  κ.κ.  Λ. Παπαδάκος και Ι. Κέντρης  αποχώρησαν από την τηλεδιάσκεψη  μετά τη ψήφιση του 

8
ου

 θέματος της ημερήσιας διάταξης και εν συνεχεία προσήλθαν-συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη κατά την έναρξη 

συζήτησης του 15
ου

  θέματος της ημερήσιας διάταξης.  
 

    Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγούμενος το 4
ο 

 θέμα, έθεσε υπόψη του Σώματος, το  υπ΄αριθμ. πρωτ: 

19530/21.10.2020  διαβιβαστικό της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την Καταστροφή 

αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:     

 

    Σας διαβιβάζουμε το υπ’ αρ. 15/21-10-2020 Πρακτικό της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο 

για την Καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (παρ. 6, αρθρ. 199, Ν. 3463/ 2006), η οποία 

συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 194/ 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

   Παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

 

 

Το υπ’ αρ. 15/21-20-2020 Πρακτικό Καταστροφής αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία: 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΑΞΙΑ 

 

Στο Χαϊδάρι σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή για την Καταστροφή 

Αντικειμένων Χωρίς Αξία (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, αρ. 199, παρ. 6) που συγκροτήθηκε 

με την υπ’ αρ. 194/ 2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρόντα ήταν τα τρία μέλη της Επιτροπής 

ήτοι: 

1. Σάββα Ευμορφία, Δημοτική Σύμβουλος – Πρόεδρος της Επιτροπής  

2. Τσατσαμπάς Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος της Επιτροπής   

3. Μυτιληναίου Αναστασία, Μόνιμη Υπάλληλος – Μέλος της Επιτροπής 

Η ανωτέρω Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από σχετικό αίτημα της Δ/νσης Προστασίας & 

Ελέγχου Περιβάλλοντος (υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. 17500/ 25-09-2020 έγγραφο), με σκοπό να γνωμοδοτήσει 

σχετικά με την κατάσταση ορισμένων παλαιών κάδων απορριμμάτων.  

Σύμφωνα με στοιχεία που έθεσε στην διάθεσή μας ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Προστασίας & Ελέγχου 

Περιβάλλοντος κ. Σταυρίδης Δ., πρόκειται για 75 παλαιούς κάδους απορριμμάτων, οι οποίοι είναι 

εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παγίων του Δήμου, όπως φαίνεται κατωτέρω. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ  

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΠΑΓΙΩΝ 

1 ΚΑΔΟΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ,           ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 Lt 44 4.09.0864 

2 ΚΑΔΟΙ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΛΑΣΜΑΤΑ 14 4.09.0097 

3 ΚΑΔΟΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ, ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 1.100 Lt, ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΠΑΚΙ 15 4.40.0032 

4 ΚΑΔΟΣ (1986) 2 4.40.0011 
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Οι κάδοι αυτοί έχουν αχρηστευθεί πλήρως και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ως κάδοι 

απορριμμάτων, ούτε να επισκευασθούν.  

Κατόπιν όλων των παραπάνω η τριμελής Επιτροπή ομόφωνα εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 

απόσυρση (καταστροφή ή ανακύκλωση) των παλαιών κάδων απορριμμάτων που περιγράφονται 

παραπάνω, καθώς αποτελούν αντικείμενα χωρίς αξία. 

 

Για το σκοπό αυτό συντάσσεται Πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 

   Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

          ΣΑΒΒΑ                                        ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ                     ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ 

ΕΥΜΟΡΦΙΑ                                  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

(ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)        (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)      (ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 

Στη συνέχεια  ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη υπ’ αρ. 15/21-10-2020 Πρακτικό Καταστροφής, το 

άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019, συζήτησε το θέμα. Οι 

παρατηρήσεις, θέσεις και προτάσεις των Δημοτικών Συμβούλων κατά την διάρκεια της συνεδρίασης, καταγράφονται 

πλήρως στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 

 

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο Επικεφαλής της παράταξης «Χαϊδάρι Ψηλά» κ. Α. Θεοφίλης, δήλωσε ότι ψηφίζουν 

λευκό.  

 

Επί παρευρισκομένων 29  Δημοτικών Συμβούλων, σε σύνολο  29  ψηφισάντων (27) ψήφισαν  υπέρ και (2) ψήφισαν 

λευκό, συνεπώς  το  Δημοτικό Συμβούλιο,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ομόφωνα 
 

Την απόσυρση (καταστροφή ή ανακύκλωση) των παλαιών κάδων απορριμμάτων, καθώς έχουν καταστραφεί πλήρως μετά 

από πολυετή χρήση και δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν περαιτέρω ως κάδοι απορριμμάτων, ούτε να επισκευασθούν 

συνεπώς αποτελούν αντικείμενα χωρίς αξία,  σύμφωνα με το με αριθμ. πρωτ.: 15/21-10-2020 πρακτικό της επιτροπής 

παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο, για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία, όπως 

αποτυπώνεται εξ ολοκλήρου στο εισηγητικό μέρος της  παρούσας απόφασης. 
 

 

                                                                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ 

                           (Υπογραφή)           (Υπογραφή)           (Υπογραφές) 
Ακριβές Αντίγραφο 
Χαϊδάρι  01-12-2020 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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