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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την καταστροφή αντικειμένου που δεν έχει καμία αξία
(άρθρο 199 παρ 6 Ν. 3463/06).
Σύμφωνα με την παρ 6 του άρθρου 199 του ΔΚΚ (ν. 3463/06):

«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».
Με την αριθμό 120/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε η
επιτροπή παροχής γνώμης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή
αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
Με την αριθ.πρωτ. 8219/03-04-2019 έκθεση της, η ανωτέρω επιτροπή αφού
προέβη σε έλεγχο των υλικών του τμήματος ΤΠΕ του Δήμου Βέροιας διαπίστωσε ότι
τα παρακάτω υλικά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Δήμου και
γνωμοδοτεί θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με την καταστροφή τους.
Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκριση γνωμοδότησης του Δημοτικού
Συμβουλίου για την καταστροφή τους, διότι η τήρηση και φύλαξη αυτών δεν
πρόκειται να φέρει κανένα όφελος στο Δήμο, είναι μη επιδεκτά επισκευής και δεν
πρόκειται να πωληθούν.
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