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                                                                   ΠΡΟΣ: 

         Τον  Πρόεδρο τoυ Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΘΕΜΑ : « Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών της επιτροπής 

εκτίμησης τιμής εκκίνησης  (άρθρα 7 κ 9 του ΠΔ 270/81)  και συγκρότησή της για το  

υπόλοιπο του έτους 2014». 

 

            Με τα άρθρα 186,192,194 και 201 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ) ορίζεται ότι η 

εκποίηση, η μίσθωση, και η εκμίσθωση αστικών ακινήτων (και άλλων περιουσιακών 

στοιχείων)διεξάγονται με την διαδικασία της Δημοπρασίας με διάταγμα που 

εκδίδεται από το Υπουργείο Εσωτερικών  στο οποίο και καθορίζονται τα όργανα και 

η διαδικασία διεξαγωγής της δημοπρασίας. 

Με το άρθρο 7 του ΠΔ 270/81 (ΦΕΚ 77/30-3-1981) «Όργανα διενέργειας 

δημοπρασιών» ορίζεται ότι :     «η δημοπρασία εκποιήσεως ακινήτων κτημάτων των 

δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά προηγουμένην καταμέτρησιν και εκτίμησιν 

του εκποιούμενου κτήματος, παρ επιτροπής οριζομένης υπο του δημοτικού η 

κοινοτικού συμβουλίου και αποτελουμένης εκ δύο μελών αυτού, του ενός 

οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας του 

δήμου η της κοινότητας η όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ ενός μηχανικού 

η υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου η του Νομάρχου κατά 

περίπτωσιν». 

Ο ορισμός των Δημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους γίνεται με 

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ισχύει για ένα χρόνο. 



Η Επιτροπή συνεδριάζει παρόντος του Προέδρου και  απάντων των μελών του και 

αποφασίζουν κατά πλειοψηφία. 

«Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011; 

Στις περιπτώσεις που για την νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών η την ανάθεση η την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών υπηρεσιών η έργων, δεν 

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

όργανο, ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως η της ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα 

μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κλήρωσης μεταξύ όλων όσων πληρούν τις 

προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο. Η 

κλήρωση διενεργείται από την αρμόδια για την συγκρότηση του συλλογικού 

οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλ. Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που 

αφορούν στην διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως. 

Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύθηκε η αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/φ 18/ΟΙΚ. 

21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών η την 

ανάθεση η την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών υπηρεσιών η έργων  ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τΒ). 

Μετά την ανάληψη της διοίκησης από την νέα Δημοτική αρχή και σε εφαρμογή των 

ανωτέρω η Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών/Τμήμα Υποστ. Πολ. Οργάνων διεξήγαγε 

κλήρωση την 22/9/2014 για την ανάδειξη των δύο(2) τακτικών μελών του ΔΣ και των 

αναπληρωματικών τους  για την για την επιτροπή εκτίμησης τιμής εκκίνησης  

(άρθρα 7 κ 9 του ΠΔ 270/81) για το υπόλοιπο του έτους 2014. 

Τα ονόματα των Δ.Σ. (τακτικών και αναπληρωματικών) που κληρώθηκαν, 

εμφαίνονται στο αριθ.   30266/22-9-2014 πρακτικό κλήρωσης, το οποίο θέτουμε 

υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του ΠΔ 270/1981 (ΦΕΚ 77/30-3-1981). 

2.Τις διατάξεις των άρθρων 186,192,194 και 201 του Ν. 3463/2006(ΔΚΚ). 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/φ 18/ΟΙΚ. 

21508/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης- ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τΒ). 
4.Την αριθ. 875/23-7-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας  με την  

οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί, ο Δήμαρχος και 

οι τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι 



5.Το από 17-9-2014 πρακτικό ορκωμοσίας και το γεγονός της έναρξης της νέας 

Δημοτικής περιόδου από 1-9-2014. 

6.Το αριθ. Πρωτ. 30266/22-9-2014 πρακτικό διεξαγωγής της κλήρωσης για τον 

ορισμό δύο (2) Δ.Σ. ως τακτικών  και δύο (2) ΔΣ ως αναπληρωματικών  μελών στην 

ανωτέρω επιτροπή. 

 

Καλείται το Δ.Σ. να λάβει απόφαση για : 

1)Την έγκριση του αριθ.  30266/22-9-2014 πρακτικού διεξαγωγής κλήρωσης για τον 

ορισμό μελών του Δ.Σ. (δύο  τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη) στην Επιτροπή 

εκτίμησης τιμής εκκίνησης  (άρθρα 7 κ 9 του ΠΔ 270/81) για το υπόλοιπο του έτους 

2014. 

2)Την συγκρότηση της Επιτροπής εκτίμησης τιμής εκκίνησης  (άρθρα 7 κ 9 του ΠΔ 

270/81) για το υπόλοιπο του έτους 2014, αποτελούμενη  από  τα  ανωτέρω μέλη Δ.Σ 

εκ των οποίων ο ένας ως Πρόεδρος και τρίτο μέλος με τον αναπληρωματικό του 

τους υπάλληλους  της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου  όπως  έχουν  ορισθεί με το 

αριθ. 14535/2014 έγγραφο της Δ/νσης Τ.Υ . 

                            

H Αντιδήμαρχος  

Διοίκησης &Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

                                               

 

    Ρηγοπούλου Βασιλική 

 

 

 

Συνημμένα: 

Πρακτικό κλήρωσης 


