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      ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης 
Προσφορών

Λαμβάνοντας υπόψη:  

• Το άρθρο 1 του Π.Δ. 270/81 σύμφωνα με το οποίο:

«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.» 

• Την 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, με την επιλογή του ακινήτου εκείνου, για το οποίο προσφέρθηκε το χαμηλότερο 

μίσθωμα. 

• Το άρθρο 26 του Ν.4024/11 «Συγκρότηση συλλογικών ομάδων της διοίκησης και ορισμός 

των μελών τους με κλήρωση», σύμφωνα με το οποίο:
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«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».

• Το Ν.3852/2010 και 194 του ΔΚΚ (Ν.3463/06)

Για την επιλογή των δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές , για τη συγκρότηση της 

επιτροπής του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/81διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του 

Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλούμε:

1.  Για τη λήψη απόφασης ορισμού δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους με 

τη διαδικασία της κλήρωσης.

2. Τη συγκρότηση της ανωτέρω Επιτροπής»

Ο Δήμαρχος 

Νίκος Ζενέτος
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