ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της 17ης/04-08-2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Βελβεντού.
Αριθ. απόφασης: 57 /2021
ΘΕΜΑ:

Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής
και ορισμός μελών

υλικών του Δήμου Βελβεντού

Στο Βελβεντό, σήμερα, στις 4 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη, και ώρα
21:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού, συμμετείχαν σε τακτική και
μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση,, σύμφωνα με τις διατάξεις: α) του άρθρου 67
(παρ.4) του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, β) του άρθρου 10 της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020/τ.Α’) «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊούCOVID-19»,
σε συνδυασμό με την αριθμ.426/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
«Ενημέρωση για την οργάνωση και λειτουργία των δήμων κατά το διάστημα
εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας»., ύστερα
από την αριθμ. πρωτ. 2409/30-07-2021 πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού
Συμβουλίου κας Μαλλού Βάϊας.
Στη συνεδρίαση, με τη συμμετοχή και του Δημάρχου κ. Στεργίου Εμμανουήλ,
διαπιστώθηκε από την Πρόεδρο η νόμιμη απαρτία δεδομένου, ότι σε σύνολο - 17 μελών δήλωσαν συμμετοχή -14- μέλη και ονομαστικά οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μαλλού Βάϊα, Πρόεδρος
1 Παπαδημητρίου Ζήνων
2 Αγγέλης Δημήτριος
2 Μανώλας Αριστείδης
3 Αχίλλας Γεώργιος
3 Γκαμπράνη Ειρήνη
4 Γκίκας Ιωάννης
5 Εμμανουήλ Δημήτριος
6 Ζορζοβίλης Ζήνων
7 Καμκούτης Θωμάς
8 Κουκόλη Σοφία
9 Κουρτέλης Κωνσταντίνος
10 Τράντα Ιωάννα
11 Τσέγκος Νικόλαος
12 Τσιτσιόκας Νικόλαος
13 Θεοχαροπούλου Ελευθερία
14 Τέτος Νικόλαος
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Από τους Προέδρους Κοινοτήτων Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Ζουζώς Δημήτριος-Αγίας Κυριακής
1 Αθανασόπουλος Αθανάσιος-Βελβεντού
2 Βρακόπουλος Αντ.-Πολυφύτου
3 Πούλιος Αθανάσιος-Καταφυγίου
Από τους Κοινοτικούς Συμβούλους Βελβεντού, συμμετείχαν οι:
Παρόντες
Απόντες
1 Μύρος Δημήτριος
1 Μυλωνά Κατίνα
2 Ζυγανιτίδου Ειρήνη
2 Τζάτσου Βάϊα
3 Κουκάλης Ζήνων
4 Παπανδρίτσα Μαρία
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Κανταρτζή Νεκτάριο, υπάλληλο του Δήμου
Βελβεντού, Κλάδου ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση με το 8ο θέμα της συνεδρίασης η Πρόεδρος
έδωσε τον λόγο στον Δήμαρχο, κ. Μανώλη Στεργίου, ο οποίος ανέφερε τα εξής:
Στην παρ.6 του άρθρου 199 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι:
«Αντικείμενα που δεν έχουν καμία αξία καταστρέφονται με απόφαση του δημοτικού ή
κοινοτικού συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη επιτροπής, η οποία
αποτελείται από τρεις (3) 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 ».
Η παραπάνω διάταξη έχει αναλογική εφαρμογή και για τα Ν.Π.Δ.Δ. και κατ'
επέκταση για τις Σχολικές Επιτροπές.
Με βάση τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την
συγκρότηση της επιτροπής και να ορίσει τα μέλη της, τα οποία προτείνεται να είναι:
Από την πλειοψηφία, ο Αντιδήμαρχος κ. Αχίλλας Γεώργιος, και ο Δημοτικός
Υπάλληλος κ. Κανταρτζής Νεκτάριος.
Στη συνέχεια ο Δήμαρχος απευθύνθηκε στην παράταξη της μείζονος
αντιπολίτευσης προκειμένου να υποδειχθεί ο δεύτερος Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος
της Επιτροπής, και προτάθηκε ο επικεφαλής, κ. Τέτος Νικόλαος.
Στη συνέχεια η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει
σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την εισήγηση του Δημάρχου, έθεσε τις απόψεις
του στην πρόταση του Δημάρχου, όπως διαλαμβάνονται στα μαγνητοσκοπημένα
πρακτικά (μέσω Microsoft Teams), και
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Συστήνει επιτροπή καταστροφής υλικών του Δήμου Βελβεντού
2. Ορίζει ως μέλη της Επιτροπής α) τον Αντιδήμαρχο κ. Αχίλλα Γεώργιο, β) τον
Επικεφαλής της Μείζονας Αντιπολίτευσης κ. Τέτο Νικόλαο και γ) τον Δημοτικό
Υπάλληλο κ. Κανταρτζή Νεκτάριο.
Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 57/2021.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε τα πρακτικό αυτό υπογράφεται ως
ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Τα Μέλη

(σφραγίδα – υπογραφή)

(υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα

Βελβεντό, 5 Αυγούστου 2021
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βελβεντού

Βάϊα Μαλλού
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