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Απόσπασμα από το πρακτικό 33/2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

         Σήμερα, την 11η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα 
Παρασκευή  και ώρα 12:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της 
ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και 
ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του 
κορωνοϊού» και το με αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης 
Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, 
«συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των 
Δήμων», η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 13236/07-12-2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που 
επιδόθηκε με αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 

ΘΕΜΑ 2ο 
: Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση 

ή εκμίσθωση πραγμάτων (Π.Δ. 270/1981), έτους 2021. 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

3. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
4. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

5. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
6.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
7. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

Ουδείς 
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     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Π.Δ. 270/1981, οι δημοπρασίες 
εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των Δήμων, διεξάγονται από επιτροπή που 
αποτελείται από τον Δήμαρχο ως Πρόεδρο και δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους ως 
μέλη. Οι σύμβουλοι της επιτροπής αυτής με τους αναπληρωτές τους , ορίζονται με 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που  ισχύει για όλο το έτος. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 , με τις όποιες αλλαγές 
προέκυψαν με το Νόμο 4483/2017: 

«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' αριθ 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (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 - ΦΕΚ 
2540/07.11.2011 τεύχος Β’) , η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04.11.2011 
Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των 
μελών τους με κλήρωση- άρθρο 26 Ν. 4024/2011), η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
23243/23.11.2011 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (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 ) και η υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21700/19.9.2012 Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Εφαρμογή του άρθρου 26 Ν. 4024/2011 Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση). 

ΑΔΑ: 6ΠΟΦΩ9Ζ-Γ10



Λαμβάνουμε επίσης υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/ 19.7.2018)που τροποποιούν αυτές του άρθρου 192 του Ν. 
3463/2006 και  την περίπτωση στ.ι. παρ.1 άρθρο 72 Ν. 3852/2010 , όπως 
αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 και με την 
περίπτωση α της παρ.4 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 που αντικαταστάθηκε 
εκ νέου με την παρ. 1 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (η Οικονομική Επιτροπή 
αποφασίζει πλέον για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων , 
τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών , 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που αφορούν έργα, μελέτες, προμήθειες και 
υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και 
αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή 
δημοσίους υπαλλήλους). 

Tην 7η
 Δεκεμβρίου 2020  διενεργήθηκε  η κλήρωση για την ανάδειξη των 

μελών (τακτικών και αναπληρωματικών), που θα συγκροτήσουν την αναφερόμενη, 
ως άνω, επιτροπή του Δήμου Δωρίδος μαζί με τον Δήμαρχο. 

Θα πρέπει να συγκροτηθεί η επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την 
εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων,  έτους 2021 , που θα αποτελείται:  

Α. από το Δήμαρχο, ως Πρόεδρο  

Β. από δύο δημοτικούς συμβούλους, ως μέλη ,  

με τους αναπληρωτές τους, ήτοι προτείνεται κατόπιν των αποτελεσμάτων της 
κληρώσεως: 

Τακτικά μέλη: Γεραντώνης Χρήστος 

    Ταράτσας Δήμος 

Αναπληρωματικά μέλη: Μαρτέκας Θεόδωρος 

Ευσταθίου Ανδρέας 

Παπαγεωργίου Ελένη 

 

                            Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

  

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες Οικονομικής 

Επιτροπής ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΟΤΑ α΄ βαθμού», που 

αντικατέστησε το Άρθρο 72 του Ν. 3852/10. 

 

2.Την ανωτέρω εισήγηση της Διεύθυνσης Διοικητικού του Δήμου Δωρίδος 
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                          Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   ο μ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει τη συγκρότηση «Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών» για την 
εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων,  έτους 2021 , που θα αποτελείται:  

Α. από το Δήμαρχο Δωρίδος, κ. Καπεντζώνη Γεώργιο, ως Πρόεδρο  

Β. από δύο δημοτικούς συμβούλους, ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους, ήτοι 
κατόπιν των αποτελεσμάτων της κληρώσεως: 

Τακτικά μέλη:  

Γεραντώνης Χρήστος 

Ταράτσας Δήμος 

Αναπληρωματικά μέλη:  

Μαρτέκας Θεόδωρος 

Ευσταθίου Ανδρέας 

Παπαγεωργίου Ελένη 

 

 

   Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  232/2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
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