ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 02/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Γιενέργεια κλήρωζης δύο Γημοηικών σμβούλων με ηοσς αναπληρωηές ηοσς ως
μελών ηης Δπιηροπής Δκηίμηζης και Καηαμέηρηζης Γημοηικών Ακινήηων (για απ’
εσθείας εκμίζθωζη ή εκποίηζη).
Αριθ. Απόθαζης: 22/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 01 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2018, εκέξα Πέκπηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 1282/26-01-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν
27 κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 19 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Νάηζεο Ισάλλεο
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Βεξάλε Φσηεηλή
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια

ΑΠΟΝΣΔ
Ραθόπνπινο Άγγεινο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Βνιηώηεο Αξγύξεο
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξην θαη Ρνδώλα θ. Παξαζθεπάο Γεκήηξηνο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο
ζύκβνπινο θ. Θενδσξίδεο Αβξαάκ.

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 5νπ ζέκαηνο πξνζήιζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο θ.
Αβξακίδεο Ισάλλεο.
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Σζαθίξνγινπ Διεπζεξία γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 6ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ην άξζξν186
παξ.4 θαη 5 θαη 192 παξ. 3 θαη 5ηνπ Ν. 3463/2006:
Η εθπνίεζε αθηλήησλ γίλεηαη κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ
ζπκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηελ απόιπηε πιεηνςεθία ηνπ ζπλνιηθνύ αξηζκνύ ησλ κειώλ
ηνπ, επηηξέπεηαη ε απεπζείαο θαη ρσξίο δεκνπξαζία εθπνίεζε δεκνηηθώλ αθηλήησλ ζην
δεκόζην, ζε άιινπο Οξγαληζκνύο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε επηρεηξήζεηο ησλ νξγαληζκώλ
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο, ζε λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ζε νξγαληζκνύο θαη
επηρεηξήζεηο θνηλήο σθέιεηαο, γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπο.
Σν ηίκεκα ησλ αθηλήησλ ηεο πξνεγνύκελεο παξαγξάθνπ θαζνξίδεηαη από επηηξνπή,
πνπ ζπγθξνηείηαη κε απόθαζε δεκάξρνπ θαη απνηειείηαη από δύν δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο,
πνπ ππνδεηθλύνληαη από ην δεκνηηθό ζπκβνύιην θαη από έλαλ κεραληθό , πνπ νξίδεηαη από
ηνλ δήκαξρν θαη πξνέξρεηαη από ηελ ηερληθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ. Πξόεδξνο ηεο επηηξνπήο,
νξίδεηαη έλαο από ηνπο δεκνηηθνύο ζπκβνύινπο κε ηελ απόθαζε ζπγθξόηεζεο. Με ηελ ίδηα
απόθαζε νξίδεηαη δεκνηηθόο ππάιιεινο ηνπ γξακκαηέαο ηεο επηηξνπήο. ηνπο ΟΣΑ πνπ
ιεηηνπξγνύλ ηνπηθά ζπκβνύιηα θαη πάξεδξνη ζηελ επηηξνπή κεηέρεη αληί ηνπ δεπηέξνπ
ζπκβνύινπ , ν πξόεδξνο ηνπ νηθείνπ ηνπηθνύ ζπκβνπιίνπ ή νηθείνο πάξεδξνο.
ύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ Ν.4024/2011:
«ηηο πεξηπηώζεηο πνπ, γηα ηε λόκηκε ζπγθξόηεζε ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο
δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκόζησλ δηαγσληζκώλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιόγεζε,
παξαθνινύζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηώλ, σπηρεζιών ή έξγσλ, δελ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή
κέινπο κεηά από ππόδεημε από ην αξκόδην πξνο ηνύην όξγαλν νύηε ε ζπκκεηνρή εθ ηεο
ζέζεσο ή ηδηόηεηάο ηνπ (ex officio), ηόηε ηα κέιε πξνθύπηνπλ μεηά από διαδικαζία
κληρώζεως, κεηαμύ όισλ όζσλ πιεξνύλ ηηο πξνϋπνζέζεηο από ην λόκν λα ζπκκεηέρνπλ ζην
ελ ιόγσ ζπιινγηθό όξγαλν. Η θιήξσζε δηελεξγείηαη από ηελ αξκόδηα γηα ηελ ζπγθξόηεζε
ηνπ ζπιινγηθνύ νξγάλνπ ππεξεζία. Με απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη ηπρόλ άιια εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ
αθνξνύλ ζηε δηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξώζεσο.»
Καη' εμνπζηνδόηεζε ηεο αλσηέξσ δηάηαμεο δεκνζηεύηεθε ε ππ' αξηζ
ΓΗΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο
θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξώζεσο γηα ηνλ νξηζκό
κειώλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκόζησλ δηαγσληζκώλ ή
ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιόγεζε, παξαθνινύζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ ή έξγσλ
- ΦΔΚ 2540/07.11.2011 ηεύρνο Β’),
Δπίζεο, ζύκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζ.πξση. ΓΙΚΠΟ /1.18/νηθ.21700/19.09.2012 Δγθύθιην
ηνπ Τπνπξγείνπ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο: «ζηελ
πεξίπησζε πνπ πξνβιέπεηαη ε ζπκκεηνρή κέινπο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ζε ζπιινγηθό
όξγαλν κε ην πξναλαθεξόκελν αληηθείκελν, ην κέινο απηό ζα πξνθύςεη μεηά από
διαδικαζία κληρώζεως, εθόζνλ ηνύην δελ πξόθεηηαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο, θαηά ην άρθρο
13 ηοσ ν.2690/1999, έλλνηαο ηεο εθινγήο ή ππόδεημεο από ηξίηνπο.»
Σν δεκνηηθό ζπκβνύιην δηελήξγεζε ηελ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ δεκνηηθώλ
ζπκβνύισλ, πνπ ζα απνηειέζνπλ κέιε (ηαθηηθό θαη αλαπιεξσκαηηθό) ηεο επηηξνπήο

εθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο Γεκνηηθώλ αθηλήησλ (γηα απ΄ επζείαο εθκίζζσζε εθπνίεζε).
Σα νλόκαηα ησλ ζπκβνύισλ πνπ θιεξώζεθαλ έρνπλ σο εμήο:
Α

Σακηικά μέλη

Αναπληρωμαηικά Μέλη

1
2

Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Θενδώξνπ Απόζηνινο

Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Καξαγηαλλίδεο άββαο

/Α

Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.
Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 186 παξ.4 θαη 5 ηνπ Ν. 3463/2006
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ θαη 192 παξ. 3 θαη 5 ηνπ Ν. 3463/2006
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 26 ηοσ Ν.4024/2011
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ ΓΗΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόθαζεο ηνπ
Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΦΔΚ
2540/07.11.2011 ηεύρνο Β’)
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οξίδεη ηελ επηηξνπή εθηίκεζεο θαη θαηακέηξεζεο Γεκνηηθώλ αθηλήησλ (γηα απ΄
επζείαο εθκίζζσζε εθπνίεζε). ε νπνία απνηειείηαη από ηα εμήο κέιε:
Α/Α

Σαθηηθά κέιε

Αλαπιεξσκαηηθά Μέιε

1

Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο

Σακήιηαο Αιέμαλδξνο

2

Θενδώξνπ Απόζηνινο

Καξαγηαλλίδεο άββαο

2.
Ακπληαίνπ

Η ζπγθξόηεζε ηεο επηηξνπήο ζα γίλεη κε απόθαζε ηνπ Γεκάξρνπ Γήκνπ

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 22/2018.
ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

