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ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Θέμα: «Λήψη απόφασης για την έγκριση εκποίησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα
61 cases 40 hard disks 71 monitors 20 printers με τη διενέργεια ανοιχτής προφορικής πλειοδοτικής
δημοπρασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 παρ.1 του ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του
Π.Δ. 270/1981»
Κυρία Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως, σε επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγηθείτε τη λήψη απόφασης
για την εκποίησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και ειδικότερα 61 cases 40 hard disks 71 monitors
20 printers , η οποία θα διενεργηθεί με φανερή πλειοδοτική δημοπρασία, της οποίας τους όρους θα
καθορίσει η οικονομική επιτροπή.
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006, ΦΕΚ 114 Α, «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις:
i. του άρθρου 199 παρ 1: «Η εκποίηση κινητών πραγμάτων των Δήμων και των Κοινοτήτων επιτρέπεται,
ύστερα από απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου και ενεργείται με δημοπρασία.
ii. τα άρθρα 199 παρ.2, 186 παρ.5, η δημοπρασία εκποίησης κινητών από Δήμους ενεργείται μετά από
προηγουμένη εκτίμηση του εκποιουμένου από την επιτροπή του άρθρου 7 του ΠΔ270/81. Έργο της
επιτροπής είναι η εκτίμηση του κινητού και ο προσδιορισμός του τιμήματος. Η επιτροπή αποφαίνεται
κατά πλειοψηφία, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του προέδρου.
iii. του άρθρου 201: «Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, καθορίζεται η διαδικασία για τη διεξαγωγή των κάθε είδους
δημοπρασιών, που αφορούν την εκποίηση ή την εκμίσθωση ακινήτων ή κινητών πραγμάτων των
Δήμων και Κοινοτήτων και την αγορά ή μίσθωση εκ μέρους των Δήμων και Κοινοτήτων ακινήτων που
ανήκουν σε τρίτους, οι όροι για τη συμμετοχή στις δημοπρασίες αυτές, τα σχετικά με τη διακήρυξη, τη
δημοσίευση και την επικύρωση των αποτελεσμάτων των δημοπρασιών αυτών, καθώς και κάθε άλλη
σχετική λεπτομέρεια.»
iv. του άρθρου 271, παρ. 1: «Ισχύς κανονιστικών ρυθμίσεων - Λοιπές μεταβατικές ρυθμίσεις: Προεδρικά
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διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί, κατ’ εξουσιοδότηση προγενέστερων
διατάξεων, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση των προβλεπόμενων, από τον παρόντα
Κώδικα, εφόσον δεν είναι αντίθετες προς το περιεχόμενό του.»
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων
διενέργειας δημοπρασιών δι εκποίησιν η εκμίσθωσιν πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων», όπως
ισχύει
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 87Α, «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
ειδικότερα τις διατάξεις:
i. του άρθρου 72, παρ.ΐθ : «Οικονομική επιτροπή - Αρμοδιότητες (...) 1θ)με την επιφύλαξη της
παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, συντάσσει τη διακήρυξη, διεξάγει και
κατακυρώνει όλες τις δημοπρασίες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για τη διεξαγωγή των
δημοπρασιών και την αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να συγκροτεί επιτροπές, από μέλη της,
δημοτικούς ή δημόσιους υπαλλήλους ή ειδικούς επιστήμονες»
4.

Το με αριθμ. πρωτ. 69769/15-7-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και
Πληροφορικής χρήζουν απόσυρσης 61 cases 40 hard disks 71 20 printers, οι οποίοι λόγω εκτεταμένης
χρήσης και παλαιότητας είναι πλέον μη χρηστικά..

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει την εκποίηση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού και
ειδικότερα 61 cases 40 hard disks 71 monitors 20 printers με δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 199 παρ.1 του ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

Συνημμένα : το αριθμ. πρωτ. . 69769/15-7-2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Προγραμματισμού Οργάνωσης
και Πληροφορικής

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών
ΛΕΚΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
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