
 

    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ΔΚΚΝ 3463/06 του Ν. 3852/2010 το 
άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και την υπ’ αριθ.   ΔΙΣΚΠΟ /1.18/οικ 21700 /19-9-
2012 διευκρινιστική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ θα προβούμε την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 
2017 και ώρα 6:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου σε δημόσια 
κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών και αναπληρωματικών μελών από 
Δημοτικούς συμβούλους για τη συμμετοχή τους στις παρακάτω επιτροπές για 
το οικονομικό έτος 2017 .  
 

 
1. Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών του Δήμου. (Σύμφωνα με το αρθρ. 201 

του Ν. 3463/06 – (ΦΕΚ114/Α’/08.06.2006) & το αρθρ. 1 του Π.Δ. 270/1981 – 
(ΦΕΚ 77/Α’/30.03.1981)).  
 Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών που αφορούν την εκποίηση ή την 

εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων του Δήμου και την αγορά ή 
μίσθωση εκ μέρους του Δήμου ακινήτων  που ανήκουν σε τρίτους.  Αποτελείται 
από  τον Δήμαρχο, ο οποίος κατέχει την θέση του Πρόεδρου, και από δύο (2) 
Δημοτικούς Συμβούλους, οι οποίοι ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

  
2. Επιτροπή εκποίησης ή εκμίσθωσης ή αγοράς κινητών και ακινήτων 

πραγμάτων του Δήμου. (Σύμφωνα με το αρθρ. 186 του Ν. 3463/06 – 
(ΦΕΚ114/Α’/08.06.2006) & τα αρθρ. 7- 9 του Π.Δ. 270/1981 – (ΦΕΚ 
77/Α’/30.03.1981)).  

 
 Η Επιτροπή εκποίησης ακινήτων του Δήμου καθορίζει το τίμημα των ακινήτων 

ή κινητών πραγμάτων του Δήμου, συγκροτείται με απόφαση του δημάρχου και 
αποτελείται από δύο  δημοτικούς, που υποδεικνύονται από το δημοτικό  
συμβούλιο και από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο και 
προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του  Δήμου.   

 Στην περίπτωση εκποίησης ή εκμίσθωσης ή αγοράς κινητών και ακινήτων 
πραγμάτων που ανήκουν σε Τοπική Κοινότητα, τότε στην επιτροπή μετέχει αντί 
του δεύτερου δημοτικού συμβούλου, ο Πρόεδρος του οικείου Τοπικού 
Συμβουλίου ή ο οικείος Πάρεδρος. 
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3. Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής Οχημάτων & 
Μηχανημάτων του Δήμου 
 Επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής Οχημάτων και 

Μηχανημάτων του Δήμου, εκ της οποίας το ένα (1) μέλος είναι  Δημοτικός 
Σύμβουλος και το  οποίο  θα προκύψει μετά από κλήρωση που θα διενεργηθεί 
ανάμεσα στους Δημοτικούς Συμβούλους.  Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη είναι 
Δημοτικοί Υπάλληλοι και θα οριστούν με απόφαση Δημάρχου. 
 

Η ισχύς των ανωτέρω επιτροπών θα έχει ισχύ μέχρι τις 31/12/2017 και σε κάθε 
περίπτωση μέχρι την τροποποίηση ή κατάργησή τους με νεότερη απόφαση του ιδίου 
οργάνου.  
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