
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: 6ΞΗ4Ω1Η-1Ω7
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                           Αρ. Απόφ.:      225 /2020
                                                                  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της    26 ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερίφου 

ΘΕΜΑ  4Ο:  «Επικύρωση  εισήγησης  της  Υπηρεσίας  Διοικητικών-  Οικονομικών  για  τη  διοικητική

τακτοποίηση του αρχείου οχημάτων του Δήμου Σερίφου».

Στη Σέριφο  σήμερα,   05 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Σάββατο   και ώρα 15.00 μμ. στο Δημοτικό

Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου  Σερίφου, συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς η Οικονομική

Επιτροπή,   ύστερα  από  την  3691  /  01-12-2020  πρόσκληση  του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με

αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά  (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω (7)

μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος 

2. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος

                  ΚΑΝΕΙΣ

3. Ρεβίνθης Ευάγγελος, μέλος

4. Ράμπιας Σάββας, μέλος 

5. Λιβάνιος Στέλιος, Αντιπρόεδρος

6. Λυμβαίος Ιωάννης, μέλος

7. Χρυσολώρας Θεόδωρος, μέλος

                   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου.  

Ο πρόεδρος  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  ζήτησε  τη  σύμφωνη  γνώμη  των  μελών  για  την

συζήτηση πέντε  (5) έκτακτων θεμάτων ως κάτωθι:

1. Αποδοχή επιχορήγησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ύψους3.954,06€ για την

κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων για το έτος 2020 ( Δ΄ Κατανομή).

2. Διαγραφή οφειλής από « Τεχνοκατασκευή ΑΕ».

3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τη ΜΟΔ. ΑΕ.

4. Έγκριση  όρων  δημοπράτησης  Διαγωνισμού  για  την  «προμήθεια  ενός  (1)  φορτηγού  οχήματος

μεταφοράς κοντέινερ τύπου γάντζου ( Hook Lift)»



5. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού και όρων δημοπράτησης του έργου « Κατασκευή Βάσεων ιστών

αυτόνομων φωτιστικών σωμάτων ν. Σερίφου», και ορισμός επιτροπής διαγωνισμού.

Τα μέλη δέχθηκαν ομόφωνα την συζήτηση των ανωτέρω θεμάτων.

Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος το 4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπ’ όψιν των μελών της οικονομικής

επιτροπής 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».

Η Διοικητική – Οικονομική υπηρεσία του δήμου Σερίφου λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι τα

παρακάτω οχήματα του ∆ήμου Σερίφου, βρίσκονται σε ακινησία στις εγκαταστάσεις του Δήμου, είτε γιατί

υπάρχει αδυναμία επισκευής τους, είτε γιατί έχει κριθεί ασύμφορη η λειτουργία και η συντήρηση/επισκευή

τους  λόγω  παλαιότητας  ,  καθώς  και  το   ΦΕΚ  197  τεύχος  Α΄/12-10-2020  ,  εισηγούμαστε  προς  την

Οικονομική Επιτροπή: 

Α) Την καταστροφή των κάτωθι καταγεγραμμένων οχημάτων, γιατί η τήρηση και φύλαξη αυτών δεν

πρόκειται να φέρει κανένα όφελος στο Δήμο , εφόσον  δεν επιδέχονται επιπλέον επισκευής , 

Β) την εκκίνηση των απαιτούμενων περαιτέρω ενεργειών , καθώς και 

Γ) την υποβολή αιτήματος διαγραφής των κάτωθι οχημάτων από το Μητρώο Αδειών 

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

A/
A

Είδος Αριθμός
Κυκλοφορ
ίας

Αριθμός Πλαισίου Κατάσταση

1 ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
MAN

ΚΗΥ 2316 WNA5035924M028889 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

2 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
MAN

KHI1509 WMAL82ZZZYY060863 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ



3 ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
MERCEDES BENZ

KHY 2318 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

4 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΑΝ ΚΗΥ 2315 WMA5034718M018884 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3
ΤΟΝΩΝ MITSUBHISHI

KHY 2319 JMB6ZP02VHA0025808 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

6 KHY 2309

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έπειτα από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ’

όψιν  τις διατάξεις 

    Τις  διατάξεις  του Ν.∆.  2396/1953  (ΦΕΚ  117/Α) «Περί  κανονισµού  χρήσεως  και  κινήσεως

αυτοκινήτων  οχηµάτων  του  ∆ηµοσίου,  των  Οργανισµών  Τοπικής  Αυτοδιοικήσεως  και  των

εν γένει Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου», όπως ισχύει, ρυθµίζονται συν τοις άλλοις και

τα θέµατα µε τα δηµοτικά οχήµατα.

  Τις  διατάξεις  της  ΚΥΑ  129/2534/20.01.2010  (ΦΕΚ  108/04.02.2010  τεύχος  Β),  Θέµα:

«Καθορισµός δικαιούχων χρήσης και ανώτατου ορίου κυβισµού Κρατικών Αυτοκινήτων και

άλλες ρυθµίσεις σχετικές µε τα Κρατικά Αυτοκίνητα.», όπως ισχύουν.

  Τις διατάξεις του Π.∆. 320/83 (ΦΕΚ 119/Α) και του Ν. 2647/98 (ΦΕΚ237/Α), µεταξύ των άλλων

µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητες απόφασης για τη θέση και την άρση της κυκλοφορίας των

δηµοτικών οχηµάτων από τον Υπουργό στους Νοµάρχες ή στους Περιφερειάρχες αντίστοιχα και

κατά περίπτωση.

  Τις  διατάξεις  της  Υ.Α.  6400/2060/84  (ΦΕΚ  387/Β)  «Περί  διαδικασίας  αγοράς,  διάθεσης,

 θέσης,  άρσης  της  κυκλοφορίας  κ.λπ.  αυτοκινήτων  των  Υπηρεσιών  του  άρθρου  1  του  Ν.∆.

 2396/53 και

δικύκλων»,

 Τις  διατάξεις  του  άρθρου  199  του  Ν.3463/06  (∆ΚΚ)  στο  οποίο  ορίζεται  ότι  για  την

καταστροφή αντικειµένων τα οποία δεν έχουν αξία, συγκροτείται επιτροπή από τρεις δηµοτικούς

συµβούλους από τους οποίους ο ένας προέρχεται από τη µειοψηφία.

 Τα άρθρα 49 & 50 του ΦΕΚ 197/12-10-2020 (Τεύχος Α΄)

 Την   υπ’  αριθ.  πρωτ.  3737-04/12/2020  εισήγηση  της  Διοικητικής-Οικονομικής  Υπηρεσίας   του

Δήμου Σερίφου.



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την  καταστροφή  των  κάτωθι  καταγεγραμμένων  οχημάτων,  γιατί     η  τήρηση  και φύλαξη αυτών δεν

πρόκειται να φέρει κανένα όφελος στο Δήμο και  δεν επιδέχονται επιπλέον επισκευής και την  εκκίνηση των

απαιτούμενων περαιτέρω ενεργειών, σύμφωνα με την  υπ’ αριθ. 3737-04/12/2020 εισήγηση της υπηρεσίας :

ΠΙΝΑΚΑΣ  ΟΧΗΜΑΤΩΝ

A/
A

Είδος Αριθμός
Κυκλοφορ
ίας

Αριθμός Πλαισίου Κατάσταση

1 ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
MAN

ΚΗΥ 2316 WNA5035924M028889 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

2 ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
MAN

KHI1509 WMAL82ZZZYY060863 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

3 ΑΝΟΙΚΤΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΟ
MERCEDES BENZ

KHY 2318 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

4 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΜΑΝ ΚΗΥ 2315 WMA5034718M018884 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

5 ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 3
ΤΟΝΩΝ MITSUBHISHI

KHY 2319 JMB6ZP02VHA0025808 ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ

6 KHY 2309

Β) την εκκίνηση των απαιτούμενων περαιτέρω ενεργειών , 

Γ) την υποβολή αιτήματος διαγραφής των παραπάνω οχημάτων από το Μητρώο Αδειών 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  225  /2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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