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ΘΕΜΑ: Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/06 του Δήμου
Αλμωπίας
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις της παραγρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3252/10
2. την υπ’ αρ. 194/2014 απόφαση ΔΣ με θέμα «Ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης
ακινήτων προς μίσθωση», (Π.Δ. 270/81)
3. το υπ’ αριθ. πρωτ. 13331-16/06/2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου
4. τη σχετική νομοθεσία, άρθρο 186 παρ.5 του Ν.3463/06 σύμφωνα με το οποίο «Το τίμημα
των ακινήτων της προηγούμενης παραγράφου καθορίζεται από επιτροπή, που συγκροτείται
με απόφαση του δημάρχου ή προέδρου της Κοινότητας και αποτελείται από δύο δημοτικούς
ή κοινοτικούς συμβούλους, που υποδεικνύονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο και
από έναν μηχανικό, που ορίζεται από το δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας και
προέρχεται από την τεχνική υπηρεσία του Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εφόσον
υπάρχει ή αν δεν υπάρχει από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμων και Κοινοτήτων (Τ.Υ.Δ.Κ) ή από
άλλη δημόσια υπηρεσία. Πρόεδρος της επιτροπής, ορίζεται ένας από τους δημοτικούς ή
κοινοτικούς συμβούλους με την απόφαση συγκρότησης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται
δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος γραμματέας της επιτροπής. Στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης που λειτουργούν τοπικά συμβούλια και πάρεδροι στην επιτροπή μετέχει αντί
του δευτέρου συμβούλου, ο πρόεδρος του οικείου τοπικού συμβουλίου ή ο οικείος
πάρεδρος»
5. την αναγκαιότητα εκτίμησης ακινήτου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί από το ΚΕ.Κ.Π.-Α του
Δήμου Αλμωπίας για τη στέγαση του ΚΑΠΗ στην ΤΚ Εξαπλατάνου σύμφωνα με το με αρ.
πρωτ.619/15-5-2017 έγγραφο του ΚΕ.Κ.Π.-Α για ορισμό επιτροπής για εκτίμηση ακινήτου
στο ΝΠΔΔ ΚΕ.Κ.Π.-Α του Δήμου Αλμωπίας
6. Τις ανάγκες της Υπηρεσίας
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας, ως
μέλη για τη συγκρότηση της επιτροπής του άρθρου 186 παρ.5 του Ν.3463/06, τους υπαλλήλους
Λουμπουνάκη Δήμητρα, ΤΕ Πολ. Μηχανικό, ως τακτικό μέλος με αναπληρώτρια τη Μονογενίδου
Μαρία, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό.

Κοινοποίηση:
1. Οριζόμενοι.
2. Δ.Τ.Υ.
3. Αρχείο
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