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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

12Η Συνεδρίαση  21-04-2021 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 74/2021 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής για την εκτίμηση των προτιμώμενων  
τιμών καταστροφής άχρηστων αντικειμένων. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 12ης/2021 τακτικής δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της 

Οικονομικής  Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία την 21η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ 
έτους 2021 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, 
ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5687/16-04-2021 έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 
Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα 
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της 
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020 

εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού 
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και 
λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
                       ΠΑΡΟΝΤΑ                                                               ΑΠΟΝΤΑ 
                                                         
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    

1. Τσιροζίδης Ιωάννης   

2. Χατζησάββας Μηνάς  

3. Αντωνόπουλος Δημήτριος  

4. Πολυχρονάκης Συμεών  

5. Γραφίδου Γεσθημανή  

6. Παραγιού Άννα  

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 
εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της 
Οικονομικής Επιτροπής τo κάτωθι από 7-04-2021 πρακτικό της επιτροπής με το οποίο 
χαρακτηρίζει τα προς καταστροφή άχρηστα αντικείμενα του Δήμου και εκτιμά το κόστος 
καταστροφής τους, το οποίο έχει  ως εξής : 
                                               

Έκθεση εκτίµησης 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 
Επιτροπή καταστροφής 
άχρηστου υλικού 
 
Στην Καισαριανή σήµερα την 7/4/2021 συνεδρίασε η Επιτροπή καταστροφής 
άχρηστου υλικού, που συγκροτήθηκε µε την υπ’ αριθ. 149/2019 απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και µε την υπ’ αριθ. 1245-03/02/2021 εισήγηση της Τεχνικών 
Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος του ∆ήµου Καισαριανής, µε σκοπό να εκτιµηθεί και να 
αποφανθεί ,βάσει του άρθρ. 199 παρ. 6 του Ν. 3463/2006, η καταστροφή των κάτωθι 
άχρηστων αντικειµένων:  
 

• Εκατόν ογδόντα δύο (182) σιδερένιοι κάδοι 660 ltr. 

• Ποσότητα παλαιών σιδήρων (2) τόνοι. 
 
Η επιτροπή αποτελείται από τους: 
 

• Χατζησάββας Μηνάς , Πρόεδρος της επιτροπής. 

• Πλυτάς Ευάγγελος, µέλος της επιτροπής. 

• Παπαθανασίου Γεώργιος, µέλος της επιτροπής. 
 
Η επιτροπή προέβη σε αυτοψία των προαναφερόµενων υλικών και τα χαρακτήρισε 
άχρηστα και προς καταστροφή ή ανακύκλωση.  
Η επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα προηγουµένων ετών και την σηµερινή 
αξία του σιδήρου καθώς και εµπορικές εταιρείες που διαχειρίζονται και εµπορεύονται 
scrap µετάλλων ,εκτιµά  
Συγκεκριµένα η επιτροπή εισηγείται:  
Προτεινόµενη τιµή για σίδηρο scrap  0,12 €/Kgr 
Προτεινόµενη τιµή για χάλυβα scrap  0,60 €/Kgr 
Ο κάθε µεταλλικός κάδος έχει εκτιµώµενο µέσο όρο βάρους 90 κιλά. Οι πλαστικοί 
κάδοι µεταφέρονται προς την ανακύκλωση ,και η ποσότητα των παλαιών σιδήρων 
εκτιµάται στους δύο τόνους. 
Αφού συντάχθηκε αυτή η έκθεση υπογράφεται από όλα τα µέλη της επιτροπής. 
 
                                               Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Χατζησάββας Μηνάς , Πρόεδρος της επιτροπής  
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών Υπηρεσιών 
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Πλυτάς Ευάγγελος, µέλος της επιτροπής  
∆ηµοτικός Σύµβουλος 
Παπαθανασίου Γεώργιος, µέλος της επιτροπής  
Υπάλληλος Καισαριανής 
 
Κατόπιν της ανωτέρω εισήγησης και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 
3852/2010 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή 
να αποφασίσει σχετικά. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά και λαμβάνοντας υπ  ́οR ψιν:   

• Τo από 7-04-2021 πρακτικό της επιτροπής    

• Την σχετική νομοθεσία 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τo πρακτικό της επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού προσδιορίζοντας  
την τιμή για σίδηρο scrap  0,12 €/Kgr και την τιμή για χάλυβα scrap  0,60 €/Kgr, για τα 
προς καταστροφή αντικείμενα του Δήμου, όπως αναφέρεται στο εισηγητικό της 

παρούσας. 
 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 74/2021 
 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                                      
                                                                                      1. Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                                      2. Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                                      3. Αντωνόπουλος Δημήτριος 

                                                                                      4. Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή                                                          

                                                                                      6. Παραγιού Άννα 
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                                 Καισαριανή       21/04/2021 

                                                                        Ακριβές απόσπασμα για χρήση  
                                                          της υπηρεσίας                                                                                                       

                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ - ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

                                                                            
                                                                           
                                                                                   ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
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