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ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί εκτίμησης 

εκποιούμενων ακινήτων 

 

 

 

Η εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των Δήμων γίνεται με δημοπρασία (άρθ. 192 παρ. 1 του 

Ν. 3463/2006), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΔ 270/1981. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 

1 του αρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-3-1981 τεύχος Α’) ‘Περί καθορισμού των οργάνων, 

της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι' εκποίησιν ή εκμίσθωσιν 

πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων’: 

Η δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά 

προηγουμένην καταμέτρησιν και εκτίμησιν του εκποιουμένου κτήματος, παρ’ επιτροπής, οριζόμενης 

υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο μελών αυτού του ενός 

οριζόμενου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου ή της 

κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία έξ ενός μηχανικού ή υπομηχανικού της ΤΥΔΚ 

οριζομένου υπό του δημάρχου ή του Νομάρχου κατά περίπτωσιν. 

 

Η έκθεση εκτίμησης αξίας των εκποιούμενων πραγμάτων συντάσσεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθ. 8 του ΠΔ 270/1981, ενώ σύμφωνα με το άρθ. 9 του ΠΔ 270/1981 

‘Ανάλογος εφαρμογή διατάξεων’ οι διατάξεις των άρθ. 7 και 8 εφαρμόζονται αναλόγως και για 

την εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων αξίας άνω των 293,47 € (100.000 δρχ.). 

 

Για τον ορισμό των μελών της ανωτέρω επιτροπής ισχύουν από την 1 Μαρτίου 2015 οι 

διατάξεις της περίπτωσης 14 της παρ. 1Α του άρθρου 199 και παρ. 1 του άρθρου 201 του Ν. 

4281/14 (ΦΕΚ 160/08-08-2014 τεύχος Α’), αφού καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθ. 26 του Ν. 

4024/2011 περί συγκρότησης των συλλογικών οργάνων μέσω κλήρωσης, όταν ‘δεν 

προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε 

η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητάς του (ex officio)’.  

 

 

Παρακαλούμε όπως το Δημοτικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπ' όψιν τα ανωτέρω, ορίσει τα 

μέλη της εν θέματι επιτροπής, μετά των αναπληρωτών τους, για το έτος 2018. 
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Επιτροπή της παρ. 1 του άρθ. 7 του ΠΔ 270/1981 περί εκτίμησης εκποιούμενων ακινήτων 
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Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 

ΜΕΞΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΝΛΗ ΕΙΡΗΝΗ 
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