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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών Παρασκευή 25.02.2022, ώρα 20:50. 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 28.02.2022  

Αριθμ. πρωτ.: 1838 

Διεύθυνση: Σοφ. Ευστρατιάδη 7Α, 400 03 Αγιά 

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

25/2022 
από το πρακτικό της 4ης/ 25.02.2022 τακτικής συνεδρίασης  

του Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη 

 

 

Θέμα  2ο :  Σύσταση επιτροπής  παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή 

αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του ν. 3463/06). 

 

 

Σήμερα Παρασκευή 25.02.2022 ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο 

Αγιάς, με φυσική παρουσία και τηλεδιάσκεψη με τη χρήση της εφαρμογής zoom, μετά από την υπ’ αριθμ. 

πρωτοκόλλου  1581/21.02.2022 (ημερομηνία γνωστοποίησης 21.02.2022) πρόσκληση του Προέδρου του. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Καφετσιούλης Απόστολος 

8. Κρανιώτης Ευάγγελος 9. Μακροβασίλης Βασίλειος 

10. Μπατζιόλας Ζάχος 11. Μπελιάς Αντώνιος 

12. Μπαρμπέρης Πέτρος1 13. Ντάγκας Νικόλαος 

14. Ολύμπιος Αθανάσιος (Αντιπρόεδρος) 15. Σκαρκάλης Χρήστος 

16. Σμυρλής Βασίλειος 17. Σωτηρίου Βασίλειος 

18. Τσιντζιράκος Ιωάννης 19. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

20. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

21. Αλεξανδρίδου Βασιλική 22. Ευσταθίου Ηλίας (Γραμματέας) 

23. Καλαγιάς Γρηγόριος 24. Κορδίλας Δημήτριος 

25. Μπαλταγιάννη - Σοφολόγη Σοφία 26. Κατσιάβας Αστέριος 

27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος  

που δεν συμμετείχαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 

 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και συμμετείχε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

 

Στη συνεδρίασε συμμετείχαν οι Πρόεδροι και Εκπρόσωποι των Κοινοτήτων:  Γκούμας Μιχαήλ 

(Αετολόφου), Δολμές Ευάγγελος (Δήμητρας), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης) και Τσιντζιράκος 

Βασίλειος (Μελιβοίας).  

 

 
1 Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
https://www.dimosagias.gr/municipality/dimotiko-symvoylio/
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Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  

 

Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

 

Θέμα  2ο : Σύσταση επιτροπής  παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή 

αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία (άρθρο 199 παρ. 6 του ν. 3463/06). 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Νικόλαος Ντάγκας, Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Πολιτισμού και Ευρωπαϊκών 

Προγραμμάτων, που ανέφερε τα εξής: 

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 199 του ΔΚΚ (ν. 3463/06) ορίζονται τα εξής:   

«… 6. 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 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».  

 

Μέχρι σήμερα έχει καταγραφεί και φωτογραφηθεί και είναι στην διάθεσή σας τέτοιου είδους υλικό από τη  

ΔΕ Αγιάς (Χρυσαλλίδα), τη ΔΕ Λακέρειας στη Δήμητρα και στον Παλαιόπυργο.  

 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε για τη σύσταση της ανωτέρω επιτροπής, προκειμένου 

να παράσχει γνώμη προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία 

αξία.  

 

Προτείνουμε επίσης η επιτροπή να έχει διάρκεια έως το τέλος της δημοτικής περιόδου.  

 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Αντιδημάρχου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ. 6 του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄): «Δημοτικός και Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε 

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Ορίζουμε τα μέλη της επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή 

αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία τους κάτωθι:  

Α. Ντάγκας Νικόλαος , Δημοτικό Σύμβουλος  

Β. Τσιντζιράκος Ιωάννης, Δημοτικός Σύμβουλος 

Γ. Μπαλταγιάννη –Σοφολόγη Σοφία, Δημοτική Σύμβουλος της μειοψηφίας  

 

2. Η διάρκεια της ανωτέρω επιτροπής είναι από τη λήψη της παρούσας απόφασης  έως το τέλος της 

τρέχουσας δημοτικής περιόδου. 

 

3. Αν κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου για τη διατύπωση της γνώμης της επιτροπής, για 

συγκεκριμένη περίπτωση αντικειμένου, απαιτούνται τεχνικές γνώσεις, τις  οποίες δεν διαθέτει η 

ανωτέρω επιτροπή, η επιτροπή συγκροτείται από δύο συμβούλους και έναν τεχνικό υπάλληλο  του 

Δήμου. Αν δεν υπάρχει δημοτικός τεχνικός υπάλληλος, το  δημοτικό συμβούλιο ορίζει ως τρίτο μέλος 

της επιτροπής τεχνικό υπάλληλο από  την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ.) ή αν 
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δεν υπάρχει από άλλη δημόσια  υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο 

για τη σύσταση επιτροπής μόνο για το συγκεκριμένο αντικείμενο. Κατά τα λοιπά ισχύει η παρούσα.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 25/2022. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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