
 

 

 

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ  

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το υπ’ αριθµ. 05/08-02-2017 πρακτικό συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. 
 

Αριθµ. Απόφ.50/2017 ΘΕΜΑ : «Σύσταση Επιτροπής 

παραλαβής και αξιολόγησης  

απολεσθέντων ανευρεθέντων 

αντικειµένων  ΤΑ Αερολιµένα 

Θεσσαλονίκης και  επιτροπής 

καταστροφής απολεσθέντων 

αντικειµένων ΤΑ Αερολιµένα 

Θεσσαλονίκης ». 

 

Στα Βασιλικά και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Βασιλικών σήµερα την 8η Φεβρουαρίου 2017 
ηµέρα Τετάρτη  και ώρα 18:00 συνεδρίασε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Θέρµης µετά 
από την υπ’ αριθ. 3508/03-02-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου, η οποία επιδόθηκε σε καθένα σύµβουλο και στο ∆ήµαρχο σύµφωνα µε της 
διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 96 του Ν. 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/τεύχος Α’/2006) περί 
«Κυρώσεως του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων» και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
(Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 33 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 24 δηλαδή : 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Παπαδόπουλος Θεόδωρος, ∆ήµαρχος    

1 Παπαδάκη Αθηνά (Νανά) (Πρόεδρος 
∆.Σ.) 

1 Αποστόλου Στυλιανός 

2 Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος 
(Αντιπρόεδρος) 

2 Γκουστίλης Θεόδωρος 

3 Τιτέλης Κωνσταντίνος (Γραµµατέας ∆.Σ.) 3 Κουγιουµτζίδης Σταύρος 

4 Αναγνώστου Πασχάλης 4 Καρκατζούνης Θεοφάνης (Φάνης) 

5 Αγοραστούδη Ευγενία 5 Κοντοπίδης Γεώργιος 

6 Βογιατζής ∆ηµήτριος 6 Χρυσοχόου Παύλος 

7 Βλαχοµήτρος ∆ηµήτριος 7 Χρυσοστοµίδου – Σαµαρά Όλγα 

8 Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή 8 Ιωσηφίδης Ιωάννης 

9 Γκιζάρης Στέργιος 9 Κεφαλάς Ανέστης 

10 Ζελιλίδης ∆αµιανός   

11 Καραουλάνης ∆ηµήτριος   

12 Καρκατζίνος Νικόλαος   

13 Λαγός Νικόλαος   

14 Λιάντας ∆ηµήτριος   

15 Μίχου – Κουγιάµη Σουλτάνα (Άννα)   

16 Μουστάκας Βασίλειος   

17 Μπίκος Κωνσταντίνος   

18 Πονερίδης Παναγιώτης   

19 Πράτανος Απόστολος   

20 Σαραφιανός Χρήστος   
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21 Σαµαράς Σωκράτης   

22 Σφονδύλας ∆ηµήτριος    

23 Τσολάκης Απόστολος   

24 Τριανταφυλλίδου Ιωάννα   

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.   
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Περήφανου Άννα , υπάλληλος του ∆ήµου Θέρµης, για 
την τήρηση των πρακτικών του συµβουλίου. 
 
Το 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε 2ο.  
Το 6ο και το 7ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκαν µαζί. 
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 13ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι το Τµήµα Ασφαλείας 
Αερολιµένα Θεσσαλονίκης µε το υπ αριθµ. 3005/4/384/27-01-2017 έγγραφό του µας 
ενηµέρωσε ότι φυλάσσονται στην Υπηρεσία τους  απολεσθέντα – ανευρεθέντα αντικείµενα 
προηγούµενων ετών, που ανευρέθηκαν εκτός του στεγασµένου χώρου του κρατικού 
Αερολιµένα Θεσσαλονίκης για τα οποία δεν κατέστη εφικτός ο εντοπισµός των δικαιούχων 
και παρήλθε άπρακτη η προθεσµία που τέθηκε στους ευρέτες να τα παραλάβουν. 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1091 του Αστικού Κώδικα «… αν ο ευρέτης δεν 
παραλάβει το πράγµα που απέκτησε κατά κυριότητα µέσα στην προθεσµία που του τάχθηκε 
από την Αστυνοµική Αρχή, η κυριότητα του πράγµατος, περιέρχεται στο ∆ήµο ή την 
Κοινότητα που βρέθηκε.  
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έθεσε υπόψη του συµβουλίου εισήγηση της ∆/νσης ∆ιοικητικών 
Υπηρεσιών µε την οποία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 70 του Ν. 3852/2010 πρέπει:  
 
Α. να ορισθεί από το ∆Σ επιτροπή παραλαβής  και αξιολόγησης των απολεσθέντων-
ανευρεθέντων αντικειµένων . 
Προτείνεται η επιτροπή να αποτελείται από τον Αντιδήµαρχο Οικ.Υπηρεσιών, έναν υπάλληλο 
της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης  και έναν υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών. 
 

• Η παραπάνω επιτροπή θα συντάξει πρωτόκολλο παραλαβής όλων των αντικειµένων 
,το οποίο θα τηρείται  στο αρχείο της υπηρεσίας. 

 
Β. Εφόσον τα παραληφθέντα αντικείµενα δεν έχουν καµία αξία ,  θα πρέπει να συσταθεί 
επιτροπή καταστροφής των , η οποία σύµφωνα µε τις διατάξεις άρθρ. 199 παρ 6 του 
∆ΚΚ(Ν.3463/2006)  αποτελείται από τρεις συµβούλους  που ορίζονται από το δηµοτικό ή 
κοινοτικό συµβούλιο και από τους οποίους ο ένας προέρχεται από την 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 ∆ήµου ή της Κοινότητας….». 
 

• Η παραπάνω επιτροπή θα φροντίσει για  

α) τη συγκέντρωση και καταγραφή όλων των προς καταστροφή αντικειµένων  

β) τη σύνταξη σχετικού πρακτικού καταστροφής υπογραµµένου από όλα τα µέλη της 

Επιτροπής. 

γ) την καταστροφή του υλικού αυτού. 

Το πρακτικό αυτό θα τηρείται στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

Χρέη γραµµατέα των επιτροπών αυτών θα ασκεί υπάλληλος του ∆ήµου που θα ορισθεί µε 
απόφαση ∆ηµάρχου. 
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Ύστερα απ τα παραπάνω  η Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.  
 
Το συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε  υπόψη του την εισήγηση της 
Προέδρου και της αρµόδιας υπηρεσίας, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Ν. 
3463/2006 και του Ν. 3852/2010 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    οµόφωνα  

 
Α) Συγκροτεί την Επιτροπή παραλαβής και αξιολόγησης των απολεσθέντων-ανευρεθέντων  
αντικειµένων αποτελούµενη από τον ∆.Σ. Βογιατζή ∆ηµήτριο µε αναπληρωµατικό µέλος την 
∆.Σ. Γεωργαλή – Λυσίτσα Ζωή και ένα υπάλληλο της ∆/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης 
καθώς και ένα υπάλληλο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών µε τους αναπληρωτές τους , οι 
οποίοι θα ορισθούν µε Απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
Έργο της επιτροπής είναι η παραλαβή και αξιολόγηση ανευρεθέντων αντικειµένων Τµήµατος 
Ασφαλείας Αερολιµένα Θεσσαλονίκης και η κατάθεση σχετικού πρακτικού στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο.  
 
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο ∆.Σ. κος Βογιατζής ∆ηµήτριος 
 
Β) Συγκροτεί την Τριµελή Επιτροπή καταστροφής  των παραληφθέντων αντικειµένων που 
δεν έχουν καµία απολύτως αξία  αποτελούµενη από τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. 
Γκουστίλη Θεόδωρο, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον ∆Σ Αποστόλου Στυλιανό, τον 
Κουγιουµτζίδη Σταύρο µε αναπληρωτή του τον Γκιζάρη Στέργιο  και τον Ιωσηφίδη Ιωάννη µε 
αναπληρωτή του τον ∆.Σ. Πράτανο Απόστολο. 
 
Χρέη γραµµατέα των επιτροπών αυτών θα ασκεί υπάλληλος του ∆ήµου που θα ορισθεί µε 
απόφαση ∆ηµάρχου. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 50/2017. 
 
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση. 
Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ                     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ                                Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 
 

                    ΠΑΠΑ∆ΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 
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