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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς

Αναρτητέα στο Διαδίκτυο
Αγιά, 20.12.2019
Αριθμ. πρωτ.: 13820

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά
Ταχ/κος Κώδικας: 40003
Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας
Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315
Τηλεομοιοτυπία: 2494350317
email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
15ης/

230/2019

από το πρακτικό της
19.12.2019 τακτικής συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα 23ο :

Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.δ. 270/81 (Α' 77), για την
εκποίηση, μίσθωση & αγορά πραγμάτων του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2020.

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Πέμπτη 19.12.2019, ώρα 18:00, συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
13404/15.12.2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον ειδικό
χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρο
67 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/18.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1.
Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)
2.
Αγγελάκας Ιωάννης
3.
4.
Αναστασίου Ιωάννης
5.
6.
Γιάνναρος Γεώργιος
7.
2
8.
Καλαγιάς Γρηγόριος
9.
10.
Κορδίλας Δημήτριος
11.
12.
Κρανιώτης Ευάγγελος
13.
14.
Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία
15.
16.
Μπατζιόλας Ζάχος
17.
18.
Ντάγκας Νικόλαος
19.
20.
Σκαρκάλης Χρήστος
21.
22.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος
23.
24.
Τσιντζιράκος Ιωάννης
25.
Απόντες
26.
Κατσιάβας Αστέριος
27.
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο

Αλεξανδρίδου Βασιλική
Γαλλής Γεώργιος1
Ευσταθίου Ηλίας
Κασίδας Ιωάννης3
Καφετσιούλης Απόστολος
Μακροβασίλης Βασίλειος
Μπαρμπέρης Πέτρος
Μπελιάς Αντώνιος
Ολύμπιος Αθανάσιος
Σωτηρίου Βασίλειος
Τσιαγκάλης Νικόλαος
Τσιώνης Αστέριος
Σμυρλής Βασίλειος

1

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

2

Αποχώρησε πριν τη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης

3

Αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης

Λήξη συνεδρίασης – διεκπεραίωσης πρακτικών: Πέμπτη 19/12/2019 ώρα 23:15.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα,
παρόντες ήταν οι: Ζιμπής Κων/νος (Σκήτης), Κολοβός Νικόλαος (Καστρίου), Κούκας Γεώργιος (Αγιάς),
Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου), Νάστου Ευαγγελία (Μαρμαρίνης), Πατσαβούρας Ιωάννης
(Μεταξοχωρίου), Τζίκας Χρήστος (Σκλήθρου) και Τσιντζιράκος Βασίλειος (Μελιβοίας).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Ιωάννης Σπανός και Αλέξανδρος Ντελής.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Θέμα 23ο :

Συγκρότηση Επιτροπής εκτίμησης πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.δ. 270/81 (Α' 77), για την
εκποίηση, μίσθωση & αγορά πραγμάτων του Δήμου Αγιάς, για το έτος 2020.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Ιωάννης Σπανός, Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, που έθεσε
υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Π.δ. 270/81 ορίζεται ότι: «1. Η δημοπρασία εκποιήσεως
ακινήτων κτημάτων των δήμων και κοινοτήτων ενεργείται μετά προηγουμένην καταμέτρησιν και εκτίμησιν του
εκποιουμένου κτήματος, παρ' επιτροπής, οριζομένης υπό του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και
αποτελουμένης εκ δύο μελών αυτού, του ενός οριζομένου ως προέδρου αυτής και ενός μηχανικού της τεχνικής
υπηρεσίας του Δήμου ή της Κοινότητος ή όπου δεν υφίσταται τοιαύτη υπηρεσία εξ' ενός μηχανικού ή
υπομηχανικού της ΤΥΔΚ οριζομένου υπό του δημάρχου ή του νομάρχου κατά περίπτωσιν». Τα ανωτέρω
ισχύουν και στην περίπτωση των μισθώσεων & αγοράς πραγμάτων σύμφωνα με την παρ 2 του άρθρου 9 του
ιδίου ΠΔ.»
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, 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), τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κληρώσεως, 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 Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που
αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως».
Κατ’
εξουσιοδότηση
της
ανωτέρω
διάταξης
δημοσιεύτηκε
η
υπ’
αριθμ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011(Β’ 2540) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περί της Διενέργειας της διαδικασίας κληρώσεως. Επίσης, σύμφωνα με την
υπ’ αριθ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: «στην περίπτωση που προβλέπεται η συμμετοχή μέλους
του Δημοτικού Συμβουλίου σε συλλογικό όργανο με το προαναφερόμενο αντικείμενο, το μέλος αυτό θα
προκύψει μετά από διαδικασία κληρώσεως, εφόσον τούτο δεν πρόκειται για την περίπτωση της, κατά το άρθρο
13 του Ν.2690/1999, έννοιας της εκλογής ή υπόδειξης από τρίτους».
Με την υπ’ αριθμ. 513/2019 (ΑΔΑ: 78ΕΘΩ6Ι-ΡΦ7) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς, ορίσθηκαν οι
υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου που θα συμμετέχουν ως μέλη στη Επιτροπή.
Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε για τη διενέργεια της κλήρωσης από την οποία θα προκύψουν τα
μέλη της Επιτροπής εκτίμησης πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/81, για την εκποίηση, μίσθωση
& αγορά πραγμάτων του Δήμου, για το έτος 2020.
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Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Α' 226): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»,
- τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 του Π.δ. 270/1981 (Α' 77),
- τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 (Β’ 2540): «Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων
διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή
έργων»,
- την εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
ΔΙΣΚΠΟ/1.18/οικ.21700/19.09.2012 : «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
- την υπ’ αριθμ. 513/2019 (ΑΔΑ: 78ΕΘΩ6Ι-ΡΦ7) απόφαση του Δημάρχου Αγιάς,
- το από 16-12-2019 Πρακτικό Κληρώσεως της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας και
Περιβάλλοντος,
- την κλήρωση που διενεργήθηκε στο δημοτικό Συμβούλιο μεταξύ του συνόλου των δημοτικών
Συμβούλων,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Συγκροτούμε, για το έτος 2020, την επιτροπή εκτίμησης πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.Δ/τος 270/81,
για την εκποίηση, μίσθωση και αγορά πραγμάτων του Δήμου Αγιάς και ορίζουμε τα μέλη της, ως εξής:
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Α/Α
Όνομα
Επώνυμο
Ιδιότητα
1.
Βασίλειος
Σμυρλής
Δημοτικός Σύμβουλος
2.
Χρήστος Σκαρκάλης
Δημοτικός Σύμβουλος
3.
Ευμορφία Ντουλούλη Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσία Δήμου Αγιάς
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1.
Γεώργιος Γιάνναρρος
Δημοτικός Σύμβουλος
2.
Δημήτριος Κορδίλας
Δημοτικός Σύμβουλος
3.
Αθανασία Μπαρτζώκα Υπάλληλος Τεχνικής Υπηρεσία Δήμου Αγιάς
Β. Έργο της επιτροπής είναι η εκτίμηση πραγμάτων, του άρθρου 7 του Π.δ. 270/81, για την εκποίηση,
μίσθωση και αγορά πραγμάτων του Δήμου Αγιάς, που θα πραγματοποιηθούν έως 31/12/2020.
Γ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στους
Προϊσταμένους όλων των Τμημάτων του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 230/2019.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Ιωάννης Αργυρούλης

