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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Διενέργειας κλήρωσης για τον ορισμό μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Οριστικής
Παραλαβής του έργου: "ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 1ου ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ- ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ".
Έχοντας υπόψη:














Την ανάγκη ανάδειξης των τεχνικών μελών για τη συγκρότηση της επιτροπής
οριστικής παραλαβής του έργου του θέματος.
Τις διατάξεις των άρθρων 170,171,172 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ τ. Α' 147/08.08.2016)
«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
Τις διατάξεις του άρθρου 26 του N.4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α' 226/27.10.2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία
και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής
στρατηγικής 2012-2015».
Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/04.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση».
Τις υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 (ΦΕΚ τ. Β' 2540/07.11.2011) και
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκυκλίους του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια
της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της
Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19.09.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) εγκύκλιο του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 'Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
Διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση'».
Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45/09.03.1999) «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας».
Ότι το υπόψη έργο έχει δημοπρατηθεί με το Ν.4412/2016, και ως εκ τούτου
παραλαμβάνεται με τις αντίστοιχες διατάξεις.
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Γνωστοποιούμε ότι:
Την Παρασκευή 18.03.2022 και ώρα 10:00π.μ. στα γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, στην οδό Αργυρουπόλεως 94 - 96, θα
διενεργηθεί από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών παρουσία δύο (2)
ακόμη υπαλλήλων της αυτής οργανικής μονάδας δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των
τριών τακτικών και αναπληρωματικών μελών της εν θέματι επιτροπής.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των ως άνω σχετικών διατάξεων.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
-ΟΠροϊστάμενος της Δ.Τ.Υ.

Δημήτριος Νάσιος
ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με Α'β.
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