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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ’ αριθ. 9/2021 πρακτικό συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βέροιας
Αρ. απόφ. 154/2021
Περίληψη
Έγκριση εκποίησης άχρηστου μεταλλικού
υλικού (scrap) από δημοτικά ακίνητα
Σήμερα 23 Ιουνίου του έτους 2021 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00
συνήλθε διά τηλεδιάσκεψης σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με
ημερομηνία 18-06-2021 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε σ’ όλους τους
Συμβούλους, τους Προέδρους Κοινοτήτων και στον Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 του ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν.4555/2018 και
τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, της υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060 ΚΥΑ
(ΦΕΚ Β΄ 89/16-1-2021) και της υπ’ αριθ. 60249/22-9-2020 εγκυκλίου του Υπ.Εσωτερικών.
Διαπιστώθηκε ότι παραβρίσκεται ο Δήμαρχος και ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού επί
συνόλου 41 μελών βρέθηκαν παρόντα 33 μέλη:
Παρόντες
1) Η.Τσιφλίδης, 2) Β. Παπαδόπουλος, 3) Σ.Ασλάνογλου, 4) Κ.
Ρίζος, 5) Θ.Θεοδωρίδης, 6) Α.Τσαχουρίδης, 7) Σ.Διαμάντης, 8)
Β.Λυκοστράτης, 9) Κ. Γρηγοριάδης, 10) Λ.Ακριβόπουλος, 11) Θ.
Κορωνάς, 12) Α. Λαζαρίδης, 13) Α.Σιδηρόπουλος, 14)Α.Δέλλας,
15)Λ.Ασλανίδης, 16)Γ.Μπατσαρά, 17) Σ.Τζήμα, 18) Ε.Κελεσίδης,
19)Κ.Βασιλειάδης, 20) Κ.Παλουκίδης, 21) Δ.Πυρινός, 22)
Χ.Τσιούντας, 23) Ν.Λαζόπουλος, 24) Π.Παυλίδης, 25)
Γ.Γουλτίδης, 26) Γ.Μιχαηλίδης, 27) Β.Στεφανόπουλος, 28)
Α.Μαρκούλης, 29) Κ.Τροχόπουλος, 30) Κ.Θεοδωρίδης, 31)
Δ.Ράλλη, 32) Γ.Μελιόπουλος, 33) Ι.Τσαναξίδης.

Απόντες
Μ.Σουμελίδης,Ν.Αγγέλου,
Χ.Κελεσίδης,Σ.Στουγιάννος,
Π.Μουχτάρη, Δ.Τσανακτσίδης,
Γ.Δεμερτζίδης, Α.Συμεωνίδου

Παρόντες πρόεδροι και εκπρόσωποι Κοινοτήτων

Απόντες πρόεδροι & εκπρόσωποι Κοινοτήτων
Γ.Τσιλογιάννης, Σ.Κωτσιαντής, Σ.Παπά, Μ.Παπαδοπούλου, Ε.Χειμωνόπουλος, Α.Ζησιόπουλος, Η.Σοφιανίδης,
Ι.Βοργιατζίδης, Γ.Λιλιόπουλος, Κ. Τζήμας, Α. Τσιφλίδης, Χ.Κεχαΐδης, Γ.Ευτηριάδης, Α. Τσαπράνης,
Ι.Σιδηρόπουλος, Ν.Μαργαριτόπουλος, Α.Καραβασίλης, Ι.Χειμώνας, Ι.Καραγιάννης, Χ. Τσανασίδης, Κ.Βύζας,
Γ.Σίτας, Ε.Παγούρας, Π. Ποταμόπουλος, Α.Πιτούλιας, Μ. Λαμπριανίδης, Χ.Κεφτές, Η.Καραμήτσος

Σημείωση: 1) Κατά την προ ημερήσιας διάταξης συζήτηση αποχώρησε ο κ.Κ.Θεοδωρίδης και προσήλθαν οι κ.κ. Σ.Τζήμα,
Λ.Ακριβόπουλος
2) Κατά τη συζήτηση του πρακτικού επί του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης αποχώρησαν οι κ.κ Η.Τσιφλίδης,
Γ.Μιχαηλίδης
3) Κατά τη συζήτηση της υπ’ αριθ. 147/2021 αποχώρησε ο κ.Λ.Ακριβόπουλος και προσήλθε ο κ Η.Τσιφλίδης
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Στη συνέχεια ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη του συμβουλίου το από 9-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου Κωνσταντίνου
Βοργιαζίδη, που έχει ως εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 199 παρ.1 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) :
«Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται, ύστερα από
απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία….»
Τόσο στα δημοτικά κτίρια, όσο και στις αποθήκες του Δήμου υπάρχουν άχρηστα
μεταλλικά υλικά (SCRAP), με αποτέλεσμα να περιορίζονται οι ελεύθεροι χώροι αποθήκευσης.
Επίσης υπάρχει αριθμός υλικών από αποξηλώσεις μεταλλικών κατασκευών ιδιοκτησίας
του δήμου, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκ νέου, λόγω εκτεταμένης διάβρωσης ή
καταστροφής τους.
Προτείνεται προς το Δημοτικό Συμβούλιο όπως προβεί στην λήψη απόφασης για την
εκποίηση όλου του άχρηστου μεταλλικού υλικού (scrap), από τους χώρους των Δημοτικών
ακινήτων του Δήμου μας.
Η εκποίηση του κινητού θα γίνει με δημοπρασία σύμφωνα με τα όσα ορίζει το ΠΔ 270/81.
(άρθρο 201 ΔΚΚ)
Επίσης, σύμφωνα με τα άρθρα 199 παρ.2, 186 παρ.5 ΔΚΚ και το άρθρο 7 του ΠΔ270/81,
η δημοπρασία εκποίησης κινητών από Δήμους ενεργείται μετά από προηγουμένη εκτίμηση του
εκποιουμένου από επιτροπή και αποτελείται:
α) από δύο δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό
ή κοινοτικό συμβούλιο και
β) από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και
προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον υπάρχει
ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από άλλη
δημόσια υπηρεσία.
Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή κοινοτικούς συμβούλους
με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος
γραμματέας της επιτροπής.
Τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής για το έτος 2021, ορίστηκαν με την αριθ. 16/2021
Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας και η επιτροπή συγκροτήθηκε με την αριθ.
2223/9-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΚ8ΕΩ9Ο-1Υ5) Απόφαση Δημάρχου, όπου ορίστηκε ο μηχανικός και ο
γραμματέας της Επιτροπής.
Έχοντας Υπόψη:






το άρθρο 199 του ΔΚΚ
τις διατάξεις του ΠΔ 270/81
την αριθ. 16/2021 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Βέροιας
την αριθ. 2223/9-02-2021 (ΑΔΑ: ΩΚ8ΕΩ9Ο-1Υ5) Απόφαση Δημάρχου,
την παραπάνω εισήγηση

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει :
Την εκποίηση αχρήστου μεταλλικού υλικού (scrap) από τους χώρους των Δημοτικών
ακινήτων.
Η εκποίηση θα διενεργηθεί με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, της οποίας τους όρους θα
καθορίσει η οικονομική επιτροπή.
Και κάλεσε το συμβούλιο ν’ αποφασίσει σχετικά.
Παυλίδης: Για ποιον λόγο η εισήγηση προέρχεται από ειδικό συνεργάτη;
Δήμαρχος: Για ποιον λόγο να μην το κάνει;
Παυλίδης: Η εισήγηση έρχεται από την αντίστοιχη υπηρεσία του Δήμου.
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Δήμαρχος: Εισηγούνται κι οι ειδικοί συνεργάτες και μάλιστα ο συγκεκριμένος είναι
ειδικευμένος σε θέματα περιβάλλοντος, δεν υπάρχει κάτι το μεμπτό
Παυλίδης: Η εισήγηση είναι από τον κ.Μαντζέλα και όχι από το τμήμα που ελέγχει την
αποθήκη και τις προμήθειες, δηλ. η κ.Γκαραβέλη.
Οι ειδικοί συνεργάτες εισηγούνται στον Δήμαρχο και στη συνέχεια ο Δήμαρχος
αποφασίζει αν θα εισαχθεί το θέμα στο Δ.Σ.
Το θέμα αφορά εκποίηση υλικών από δημοτικά κτίρια ή σε υλικά που υπάρχουν σε αυτές.
Υπάρχουν πρωτόκολλα καταστροφής από επιτροπές του Δήμου; Έχουν διαγραφεί από τα βιβλίων
των παγίων; Υπάρχει λίστα των εκποιούμενων υλικών;
Παπαδόπουλος: Μιλούμε π.χ. για παράθυρα, από τα έργα ενεργειακής αναβάθμισης
κτιρίων, μιλούμε για παλιά σίδερα που έχουν μαζευτεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα από
διάφορες εργασίες, συντηρήσεις κι επισκευές, από πάγιο εξοπλισμό που δεν είναι
καταγεγραμμένος στις αποθήκες
Κατόπιν υποδείξεως της υπηρεσίας, ότι είναι άχρηστο θα εκποιηθεί. Δεν πρόκειται για
καταγεγραμμένα υλικά που πρέπει να γίνει πρωτόκολλο καταστροφής. Λόγω της ενεργειακής
αναβάθμισης για παράδειγμα των σχολείων, αλλάζουμε τα παράθυρα. Τα παλιά σιδερένια
παράθυρα πρέπει να εκποιηθούν, δεν έχουμε π.χ. οχήματα ή μηχανήματα για εκποίηση. Πρόκειται
για τέτοια υλικά ή υλικά που προέκυψαν από μια επισκευή κάποιο ατύχημα π.χ. ένα τμήμα από
σίδερο ή κιγκλίδωμα)
Όλα αυτά βέβαια θα γίνουν κατόπιν υπόδειξης των υπηρεσιών.
Παυλίδης: Εμείς θα δώσουμε αρνητική ψήφο και δεν έχουμε καμία σχέση με όλους
αυτούς τους ανθρώπους που λένε διάφορα.
Θεωρώ ότι έπρεπε να υπάρχουν πρωτόκολλα καταστροφής, ιδίως για τα μεγάλα
αντικείμενα.
Επίσης έπρεπε να τηρηθεί άλλη διαδικασία κι όχι αυτή με τους ειδικούς συνεργάτες και
πρέπει να σας απασχολήσει το γεγονός ότι δεν είναι από αποθήκες
Παπαδόπουλος: Αφού δεν είναι, τι να μας απασχολήσει;
Πρόεδρος: Συμφωνείτε με την εισήγηση του Δημάρχου;
Λευκή ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Γ.Μελιόπουλος, Ι.Τσαναξίδης
Υπέρ της εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν είκοσι πέντε (25) δημοτικοί σύμβουλοι, οι:
Η.Τσιφλίδης, Β.Παπαδόπουλος, Σ.Ασλάνογλου, Κ.Ρίζος, Θ.Θεοδωρίδης, Α.Τσαχουρίδης,
Σ.Διαμάντης, Β.Λυκοστράτης, Κ. Γρηγοριάδης, Θ. Κορωνάς, Α. Λαζαρίδης, Α.Σιδηρόπουλος,
Α.Δέλλας, Λ.Ασλανίδης, Γ.Μπατσαρά, Σ.Τζήμα, Ε.Κελεσίδης, Κ.Βασιλειάδης, Κ.Παλουκίδης,
Δ.Πυρινός, Χ.Τσιούντας, Ν.Λαζόπουλος, Α.Μαρκούλης, Κ.Τροχόπουλος, Δ.Ράλλη.
Αρνητική ψήφο έδωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Π.Παυλίδης, Β.Στεφανόπουλος,
Γ.Γουλτίδης
Το Δ.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη:
1.- Το από 9-6-2021 εισηγητικό σημείωμα του Δημάρχου.
2.- Την υπ’ αριθ. 16/2021 απόφαση του Δ.Σ.
3.- Την με αρ. πρωτ. 2223/9-2-2021 απόφαση Δημάρχου.
4.- Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας
5.- Τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 72 του
ν.4555/2018, του άρθρου 67 του ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του
ν.4555/2018 και τροποποιήθηκε από τα άρθρα 177 και 184 του ν.4635/2019, των άρθρων 186 και
199 του ν.3463/2006 και του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81.
Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία
Εγκρίνει την εκποίηση άχρηστου μεταλλικού υλικού (scrap) από χώρους δημοτικών ακινήτων.
Η εκποίηση του άχρηστου μεταλλικού υλικού (scrap) θα γίνει με τη διαδικασία της φανερής
πλειοδοτικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα του υπ’ αριθ. 270/81 Προεδρικού Διατάγματος, με
όρους που θα καθοριστούν με απόφαση της Ο.Ε.
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Η απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 154/2021
.............................................................................................……….................................
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύθηκε η συνεδρίαση
συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αριστομένης Λαζαρίδης
ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Τσιφλίδης
Παπαδόπουλος
Ασλάνογλου
Ρίζος
Θεοδωρίδης
Τσαχουρίδης
Διαμάντης
Λυκοστράτης
Γρηγοριάδης
Ακριβόπουλος
Κορωνάς
Σιδηρόπουλος
Δέλλας
Ασλανίδης
Μπατσαρά
Τζήμα
Κελεσίδης
Βασιλειάδης
Παλουκίδης
Πυρινός
Τσιούντας
Λαζόπουλος
Παυλίδης
Γουλτίδης
Μιχαηλίδης
Στεφανόπουλος
Μαρκούλης
Τροχόπουλος
Θεοδωρίδης
Ράλλη
Μελιόπουλος
Τσαναξίδης

Ακριβές απόσπασμα
Βέροια 5-7-2021
Ο Δήμαρχος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ

