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«Οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εκποίησης του προς καταστροφή
πεπαλαιωμένου μη αναλώσιμου υλικού του Ιδρύματος»
Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου περί εκποίησης δημόσιου υλικού των
Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ. 715, άρθρο 65, παρ. 2, Φ.Ε.Κ. 212/10-09-1979 τ.Α΄), σας ενημερώνουμε
ότι η διαδικασία εκποίησης των άχρηστων κτηματολογημένων μη αναλώσιμων υλικών,
που περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες των γνωματεύσεων τριμελών
επιτροπών καταστροφής υλικού των Τμημάτων, Υπηρεσιών, Κλινικών κ.τ.λ. είναι η
εξής:
1) Η τριμελής επιτροπή καταστροφής υλικού στο εξής θα επισυνάπτει στη σχετική
γνωμάτευσή της δύο (2) πίνακες που θα περιλαμβάνουν το σύνολο των προς
καταστροφή υλικών με τα σχετικά στοιχεία από το κτηματολόγιο της Υπηρεσίας της. Ο
ένας πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄) θα περιλαμβάνει τα πεπαλαιωμένα, μη επισκευάσιμα υλικά
που μπορούν να εκποιηθούν και ο άλλος πίνακας (ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄) εκείνα που δεν
εκποιούνται.
2) Η Διεύθυνση Περιουσίας, μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης διαγραφής από το
κτηματολόγιο και καταστροφής του άχρηστου μη αναλώσιμου υλικού που
περιλαμβάνεται στους πίνακες, ενημερώνει την τριμελή επιτροπή για τον χρόνο
παραλαβής του προς εκποίηση υλικού από τη Δ.Δ.Δ.Υ. που περιλαμβάνεται στον
ΠΙΝΑΚΑ Α΄.
Τα πεπαλαιωμένα υλικά που περιλαμβάνονται στον ΠΙΝΑΚΑ Β΄ απομακρύνονται από
τους χώρους των υπηρεσιών με μέριμνα της αρμόδιας τριμελούς επιτροπής.
Τα αμιγώς πλαστικά ή γυάλινα άχρηστα μη αναλώσιμα υλικά αξιοποιούνται μόνο μέσω
ανακύκλωσης, ενώ τα αμιγώς ξύλινα καταστρέφονται ολοσχερώς. Σε συνεργασία με
τους αρμόδιους Δήμους η τριμελής επιτροπή διαχειρίζεται ανά περίπτωση την
απομάκρυνση των προαναφερόμενων υλικών από τους χώρους των υπηρεσιών.
Το δημόσιο υλικό απαγορεύεται να εκποιείται από ιδιωτικό ή άλλο δημόσιο φορέα
πέραν της Δ.Δ.Δ.Υ. (Ν. 1041/1980).
Τέλος, ο έλεγχος, απογραφή, διαγραφή της κινητής περιουσίας του Ε.Κ.Π.Α. διέπεται
από το Β.Δ. 15.4/19-06-1936.
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