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                                       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 παρ.1 του π.δ/τος 28/1980 (ΦΕΚ Α΄ 11)

«Περί  εκτελέσεως  έργων  και  προμηθειών  Οργανισμών  Τοπικής
Αυτοδιοικήσεως»

2. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  26  του  N.  4024/11  (ΦΕΚ 226  Α/27-10-2011)  :
«Συνταξιοδοτικές  ρυθμίσεις,  ενιαίο  μισθολόγιο-  βαθμολόγιο,  εργασιακή
εφεδρεία  και  άλλες  διατάξεις  εφαρμογής  του  μεσοπρόθεσμου  πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής  Μεταρρύθμισης και  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540
Β/7-11-2011):  «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών
των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή  δημόσιων
διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,  παραλαβή
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

4. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-
2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β): «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του ν.4024/2011)»

5. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.ΗΛ.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-
11  (ΑΔΑ:  457ΚΧ-ΤΧΩ):  «Διενέργεια  της  διαδικασίας  κληρώσεως  για  τον
ορισμό  μελών  των  συλλογικών  οργάνων  της  διοίκησης  για  τη  διεξαγωγή
δημόσιων  διαγωνισμών  ή  την  ανάθεση  ή  την  αξιολόγηση,  παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»

6. Την υπ' αριθ. Εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12
(ΑΔΑ:  Β4Θ0Χ-ΖΕ2):  Εφαρμογή  του  άρθρου  26  του  ν.4024/2011
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους
με κλήρωση».

7. Το με αριθ. πρωτ. 13712/497/16-2-2016 έγγραφο του Τμήματος Διοικητικού-
Οικονομικού  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Πελοποννήσου,  Δυτικής
Ελλάδας και Ιονίου

mailto:tsantikou@1488.syzefxis.gov.gr
mailto:promeithies@1488.syzefxis.gov.g


Γνωστοποιούμε

Ότι  στην  Οικονομική  Υπηρεσία  του  Δήμου  Πύλου-Νέστορος,  στο  δημοτικό
κατάστημα στην Έδρα του Δήμου, την  29η του μηνός  Φεβρουαρίου 2016 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη τακτικών μελών
με  τους  αναπληρωτές  τους,  που  θα  μετέχουν  στην  Επιτροπή  παραλαβής
ανταλλακτικών και παραλαβής εργασιών επισκευής  οχημάτων και μηχανημάτων
του Δήμου για το έτος 2016.

Η  Επιτροπή  συγκροτείται  με  απόφαση  του  Δημάρχου  και  αποτελείται  από  δύο
υπαλλήλους  του  Δήμου,  (ο  ένας  εκ  των  οποίων  πρέπει  να  έχει  την  κατάλληλη
ειδικότητα, σε περίπτωση δε που δεν υπηρετεί στο Δήμο υπάλληλος με τα κατάλληλα
προσόντα, το μέλος αυτό της Επιτροπής πρέπει να ορισθεί από την Περιφέρεια, ύστερα
από αίτηση του Δήμου)  και ενός δημοτικού συμβούλου με τον αναπληρωτή του που
ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η  κλήρωση  θα  πραγματοποιηθεί  από  την  Προϊσταμένη  του  Τμήματος
Προϋπολογισμού,  Λογιστηρίου,  Προμηθειών,  Διαχείρισης  Οχημάτων  &
Μηχανολογικού Εξοπλισμού, παρουσία δύο υπαλλήλων του Τμήματος. 

Η  παρούσα  ανακοίνωση  να  τοιχοκολληθεί  στο  κατάστημα  του  Δήμου  και  να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου. (www  .  pylos-nestor  .  gr)

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης

Ψυχάρης Γεωρ. Αριστείδης
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