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ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Θέμα: «Σύσταση Επιτροπής Εκτιμήσεων έτους 2023 και Επικύρωση του Πρακτικού ανάδειξης Μηχανικού 
από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, με έργο της την αγορά, εκμίσθωση, μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων και  
κινητών πραγμάτων σύμφωνα με α) τα άρθρα 7, 8 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και β) το άρθρο 26 του Ν. 
4024/2011, όπως ο Νόμος ορίζει»

Κύριε Πρόεδρε,

Παρακαλούμε όπως, εισηγηθείτε και ληφθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο για σύσταση Επιτροπής 
Εκτίμησης έτους 2023 και Επικύρωση του με αρ. πρωτ.: 126735/20-12-22 μίσθωση ή εκποίηση ακινήτων και 
κινητών πραγμάτων σύμφωνα με α) τα άρθρα 7 ,8 και 9 του Π.Δ. 270/1981 και    β) το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 
όπως ο Νόμος ορίζει. 

Σύμφωνα με τα άρθρα 7, 8 και 9  του Π.Δ. 270/81 η Εκτιμητική Επιτροπή απαρτίζεται από δύο (2) μέλη Δημοτικούς 
Συμβούλους εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος και από ένα μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 για συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης όταν δεν 
συντρέχουν λόγοι συμμετοχής μελών με ειδική ιδιότητα, τότε τα μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία 
κληρώσεως μεταξύ όλων όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο συλλογικό όργανο.

Η κλήρωση για τα μέλη της εν λόγω επιτροπής, διενεργείται από την αρμόδια για τη συγκρότηση του συλλογικού 
οργάνου υπηρεσία : για τους μεν Δημοτικούς Συμβούλους από το Αυτοτελές Τμήμα Υποστήριξης των Πολιτικών 
Οργάνων, για δε τον Μηχανικό από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Συνημμένα :  το με αρ. πρωτ.:  126735/20-12-2022 Πρακτικό της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Η Προϊσταμένος Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών

Ειρήνη Λέκκα

   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ
Διεύθυνση Οικονομική
Τμήμα : Δημοτικής Περιουσίας 
Κτηματολογίου -Απαλλοτριώσεων 

Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα
Τ.Κ. 13673, Αχαρνές
Συντάκτης: Αθανάσιος Αναστασόπουλος
Τηλ.: 213-2072361, 367

                                   Προς :

                                

Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 
κ.   Θέμη Οικονόμου 
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