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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

186/2020
από το πρακτικό της 26ης/18.12.2020 δια περιφοράς τακτικής
συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς
Θέμα 7ο : Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το
έτος 2021.
Σήμερα Παρασκευή 18.12.2020, από ώρα 9:30 - 10:30 π.μ. συνεδρίασε δια περιφοράς η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 12593/14.12.2020 (ημερομηνία
γνωστοποίησης 14.12.2020) πρόσκληση του Προέδρου της.
Από τη δήλωση παρουσίας των μελών της Επιτροπής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ο Πρόεδρος διαπίστωσε
ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά ( 7 ) μελών ήταν:
Παρόντες
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος
2. Αγγελάκας Ιωάννης, μέλος
3. Κορδίλας Δημήτριος, μέλος
4. Κρανιώτης Ευάγγελος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
5. Μπαρμπέρης Πέτρος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
6. Σκαρκάλης Χρήστος, μέλος (Αντιδήμαρχος)
7. Τσιώνης Αστέριος, μέλος
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δήλωσαν την παρουσία τους και απέστειλαν την ψήφο τους με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο διάστημα που ορίσθηκε με την πρόσκληση της συνεδρίασης και
συγκεκριμένα την Παρασκευή 18/12/2020 από ώρα 9:30 – 10:30 π.μ.
Για τα διαδικαστικά της συνεδρίασης φρόντισε ο διοικητικός υπάλληλος Ιωάννης Μπουρνάκας.
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7ο

Θέμα : Επιτροπή Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το
έτος 2021.
Για το θέμα έχει σταλεί με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών που έχει ως εξής:
Με το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 ορίζεται ότι:
«1. Αι δημοπρασίαι δια την εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων διεξάγονται υπό
Επιτροπής αποτελουμένης, των μέν δήμων, εκ του δημάρχου, ως Προέδρου και δύο δημοτικών συμβούλων,
των δε κοινοτήτων εκ του Προέδρου της Κοινότητος, ως Πρόεδρου και δύο κοινοτικών συμβούλων.
2. Ο ορισμός των συμβούλων των επιτροπών της προηγουμένης παραγράφου, μετά των αναπληρωτών των,
ενεργείται δι' αποφάσεως του οικείου Συμβουλίου, εντός του μηνός Δεκεμβρίου εκάστου έτους και ισχύει δι'
ολόκληρον το επόμενον έτος.
3. Αι επιτροπαί συνεδριάζουν παρόντων του Προέδρου και απάντων των μελών των και αποφασίζουν κατά
πλειοψηφίαν.»
Σύμφωνα με την περίπτ.στ.i. παρ.1 άρθρο 72 Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3
του Ν. 4623/19 και με την περίπτ. α' της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν. 4674/20 και αντικαταστάθηκε εκ νέου
με την παρ.1 του άρθρου 40 του Ν.4735/20, η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την κατάρτιση των
όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν σε έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες,
καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς
επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους.
Όπως γίνονται δεκτά στην Πράξη 129/2014 του Κλ. Τμ. 7 του Ελ.Συν., η ανωτέρω επιτροπή του
διαγωνισμού μετά τη λήξη της δημοπρασίας εξετάζει και αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές, το
αποτέλεσμα δε της δημοπρασίας κατακυρώνεται, με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.
Εξάλλου, η διενέργεια του εν λόγω διαγωνισμού, κατά τη δεύτερη φάση του, από άλλο, πλην της ως άνω
αρμόδιας επιτροπής διαγωνισμού, όργανο συνιστά παράβαση ουσιώδους τύπου της οικείας διαδικασίας και
καθιστά μη νόμιμη την κατακύρωση του αποτελέσματός τους και τη σύναψη της σχετικής εργολαβικής
σύμβασης.
Με το άρθρο 26 του Ν.4024/11 ορίζεται ότι:
«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».
Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ορίσουμε τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών
μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2021.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
- την εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών,
- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 περίπτ. στ΄, εδάφιο i του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/11 (Α΄ 226): «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.»,
- την από 17/12/2020 ηλεκτρονική κλήρωση που διενεργήθηκε μεταξύ του συνόλου των δημοτικών
Συμβούλων,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
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Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
Α. Ορίζουμε τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και
εκποίησης ακινήτων για το έτος 2021 που αποτελείται από τους παρακάτω δημοτικούς Συμβούλους:
1. Τσιντζιράκο Ιωάννη (Πρόεδρος) με αναπληρωτή του τον Γαλλή Γεώργιο.
2. Αναστασίου Ιωάννη με αναπληρωτή του τον Τσιαγκάλη Νικόλαο.
3. Μπελιά Αντώνιο με αναπληρωτή του τον Κατσιάβα Αστέριο.
Β. Η επιτροπή συνεδριάζει παρόντων του Προέδρου και όλων των μελών της και αποφασίζει κατά
πλειοψηφία.
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 αύξοντα αριθμό 186/2020.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Η Οικονομική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Αντώνης Ν. Γκουντάρας

