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                                                  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

Έχοντας υπ’ όψιν: 

 

(1) Του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νοµοθεσίας κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων»   

      (Φ.Ε.Κ. 116/Α/18-6-2008) και κυρίως τα άρθρα 73 και 75 αυτού,  

(2) Του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226/Α/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο –  

      βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου  

      δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 - 2015» και κυρίως το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών  

      οργάνων της διοίκησης»,  

(3) Της υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4-11-2011 (Α∆Α:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκυκλίου του   

      Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, «Συγκρότηση  

      συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» (άρθρο 26 του  

      Ν. 4024/2011),  

(4) Της υπ’ αριθµ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/07-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής  

      Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για  

      τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνι-  

      σµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή  

      έργων»,  

(5) Του άρθρου 16 του Π.∆. 171/1987 (ΦΕΚ Α' 84) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και  

      ειδικές ρυθµίσεις σε θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-  

      σης (Ο.Τ.Α.) και άλλες σχετικές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 61 του Ν.  

      4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτε- 

      ρικών»,  

 

      «Άρθρο 16 : Σύσταση Επιτροπής Παραλαβής  

1. Οι κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/2008 (Α΄ 116), Επιτροπές Παραλαβής  

    των έργων ορίζονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού προηγουµένως η ∆ιευθύνουσα Υπηρε-  

    σία ανακοινώσει την περαίωση του έργου και τη σύνταξη της τελικής επιµετρήσεως στην Προϊ-  

    σταµένη Αρχή και ζητήσει την παραλαβή του. Οι Επιτροπές Παραλαβής, µε την επιφύλαξη των  

    διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 15 του Π.∆. 171/1987 (Α΄ 84), αποτελούνται από έναν (1)  

    ∆ηµοτικό Σύµβουλο και: ……………………….  

  

                  Πύλος 4 ∆εκεµβρίου 2015 

                                                                                            

                    Αριθµ. Πρωτ. 20494  
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    α) Για έργα προϋπολογισµού µέχρι και 1.000.000 ευρώ από δύο (2) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ    

        Μηχανικών ή ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός (1) υπαλλήλου κατηγο- 

        ρίας ΤΕ Μηχανικών………………………………………………………………………..  

    4. Για την επιλογή του προβλεπόµενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ∆ηµοτικού Συµ-    

        βούλου διεξάγεται κλήρωση µεταξύ του συνόλου των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου»  

 

(6) Της λοιπής νοµοθεσίας εκτέλεσης έργων.   

(7) το µε αριθµ. πρωτ. 20444/04-12-2015 έγγραφο από την ∆/νση Περιβάλλοντος, ∆όµησης και  

      Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος, βάσει του οποίου προκύπτει ανάγκη ανάδειξης  

      ∆ηµοτικών Συµβούλων ως µελών (τακτικού και αναπληρωµατικού) που προκύπτουν µέσα από  

      διαδικασία κλήρωσης µεταξύ των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, πλήν του Προέδρου του,  

      προκειµένου για την έκδοση σχετικής απόφασης συγκρότησης της ως άνω Επιτροπής από το  

      ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αποτελούµενης από έναν (1) ∆ηµοτικό Σύµβουλο και δύο (2) Υπαλλή-  

      λους κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών ή ενός (1) Υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ενός  

      (1) Υπαλλήλου κατηγορίας ΤΕ Μηχανικών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 171/1987, για  

      το έργο µε τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρώµατος εισόδου Πύλου». 

 

Ανακοινώνει ότι την 8
η
 ∆εκεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11,30 π.µ. στην ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος θα διενεργηθεί από τον κ. Γεώργιο Πόπορη 

του Νικολάου, Αναπληρωτή Προϊστάµενο στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του ∆ήµου 

Πύλου – Νέστορος και τους κ.κ. Μαρία Σταυροπούλου του Ιωάννη, ∆ιευθύντρια στην ∆/νση 

Περιβάλλοντος, ∆όµησης και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και Αριστείδη 

Ψυχάρη του Γεωργίου, Αναπληρωτή Προϊστάµενο στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του 

∆ήµου Πύλου – Νέστορος, η κατά Νόµο κλήρωση για την ανάδειξη, µεταξύ των µελών του ∆η-

µοτικού Συµβουλίου, πλήν του Προέδρου του, δύο (2) ∆ηµοτικών Συµβούλων, ενός (1) τακτικού 

και ενός (1) αναπληρωµατικού, ως µελών στην Επιτροπή Παραλαβής Έργων προϋπολογισµού 

µέχρι και € 1.000.000,00 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 171/1987, που αφορούν την ∆/νση 

Περιβάλλοντος, ∆όµησης και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος και για το έργο µε 

τίτλο «Ανακατασκευή οδοστρώµατος εισόδου Πύλου».  

  

Με εντολή ∆ηµάρχου 

 

 

 

Γιώργος Ν. Πόπορης 

∆ιοικητικός ΠΕ1 

Αναπληρωτής Προϊστάµενος 

στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

1. κ. Γεώργιο Πόπορη του Νικολάου, Αναπληρωτή Προϊστάµενο στην ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών  

    Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

2. κ. Μαρία Σταυροπούλου του Ιωάννη, ∆ιευθύντρια στην ∆/νση Περιβάλλοντος, ∆όµησης και   

    Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

3. κ. Αριστείδη Ψυχάρη του Γεωργίου, Αναπληρωτή Προϊστάµενο στην ∆ιεύθυνση Οικονοµικών   

    Υπηρεσιών του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος 

4. Ανάρτηση στον Πίνακα Ανακοινώσεων της έδρας του ∆ήµου 

5. Ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου Πύλου – Νέστορος (http://www.pylos-nestor.gr) 


