ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Δημητρίου Βερνάρδου 23
Τ.Κ. 152 35 - ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
Πληροφορίες: Τρύφων Μαρτιγόπουλος
Τηλέφωνο:
213.20.50.531
Fax:
210.68.25.229

Βριλήσσια, 7 / 12/ 2020
Αρ. Πρωτοκόλλου: 14747

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΕΡΓΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1.

Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/1987 περί σύστασης επιτροπής παραλαβής
δημοτικών έργων.

2.

Τα άρθρα 73 παρ. 3 και 75 του Ν. 3669/2008 περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής
έργων και τα αρ. 170 και 172 του Ν. 4412/2016

3.

Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις,
ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”

4.

Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (ΑΔΑ:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα
“Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση”.

5.

Τις διατάξεις της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-2011)
με θέμα “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”, η οποία
αναφέρεται στη διαδικασία κλήρωσης.

6.

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)

7.

Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του
Υπουργείου 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”.

8.

Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α/2014) περί σύστασης επιτροπών παραλαβής
έργων, που ορίζει ότι η σύσταση των επιτροπών παραλαβής των έργων γίνεται από το

Δημοτικό Συμβούλιο και όπου σύμφωνα με την παρ.3 του εν λόγω άρθρου “Η κλήρωση
διενεργείται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του φορέα κατασκευής του έργου, με την
επιφύλαξη της παραγράφου 2β΄ του παρόντος άρθρου”, καθώς και με την παρ.4 “Για την
επιλογή του προβλεπόμενου στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου Δημοτικού
Συμβούλου διεξάγεται κλήρωση μεταξύ του συνόλου των μελών του Δημοτικού
Συμβουλίου”.
9.

Την με αριθ. πρωτ. 27560/7-11-2014 απόφαση της διεύθυνσης τεχνικών υπηρεσιών για
τον ορισμό μελών Επιτροπής κλήρωσης μελών Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής Έργων.

10. Την κατάσταση των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ μηχανικών με τις ειδικότητες τους
κατά σειρά αρχαιότητας
11. Την κατάσταση των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου.
12. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής
του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ»
Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών την 9η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. θα διεξάγει δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και
αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής
Παραλαβής του εν λόγω έργου.
Ως πρόεδρος της επιτροπής του έργου θα κληρώνεται ένας εκ των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ των
διευθύνσεων του Δήμου εξαιρουμένης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών.
Ως μέλη της επιτροπής κάθε έργου θα κληρώνεται ένας ή δύο (ανάλογα με τον
προϋπολογισμό του έργου – 1 μέλος για προϋπ. έως 1.000.000 € και 2 μέλη για προϋπ. άνω
των 1.000.000 €) εκ των μηχανικών ΠΕ και ΤΕ Διευθύνουσας Υπηρεσίας Δνσης Τεχνικών
Υπηρεσιών, εξαιρουμένων του Προϊστάμενου της Δνσης και του εκάστοτε επιβλέποντα, με
την προϋπόθεση να μην είναι αρχαιότεροι του προέδρου.
Ως μέλος της επιτροπής κάθε έργου θα κληρώνεται ένας εκ των εκλεγμένων Δημοτικών
Συμβούλων του Δήμου Βριλησσίων.
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από τον προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
κ. Τρύφωνα Μαρτιγόπουλο, με χρήση εφαρμογής Η/Υ, παρουσία δύο υπαλλήλων της ίδιας
οργανικής μονάδας και συγκεκριμένα τους:
- Λογοθέτη Βασίλειο, κλάδου Π.Ε. Τοπογράφων Μηχανικών
- Σταθοπούλου Ελευθερία, κλάδου Π.Ε. Πολιτικών Μηχανικών
Η παρούσα ανακοίνωση θα τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του Δήμου και θα αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα του www.vrilissia.gr
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών

Μαρτιγόπουλος Τρύφων
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π.

