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Έχοντας υπόψιν

:

Το άρθρο 61 του Ν 4257/2014 περί σύστασης επιτροπών παραλαβής έργων.
2. Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α'/27-10-2011] «Συνταξιοδότικές
1.

ρυθµίσεις, ενιαίο

µισθΟλόγιΟ-βαθµΟλόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
εφαρμογής του µεσΟπρόθεσµΟυ πλαισίου δηµοσιονοµικής

διατάξεις
στρατηγικής 2012-2015».

Την µε αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/Οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέµα
«Συγκρότηση συλλογικών Οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους
µε κλήρωση».
4. 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, υπη ρεσιώνή έργων».
5. Την με αριθµό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/Οικ.23243/23-11-2011εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «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 µε αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 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».
7. Το άρθρο 170 του Ν. 4412/2016 περί προσωρινής παραλαβής έργων.
8.Την µε αριθµ. Δ11/Οικ82/εγκ.6/28-Ο3-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου
Υποδομών και Μεταφορών.
3.
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9. Το µε αριθµ. 8717/20-Ο9-2019 (ορθή επανάληψη] έγγραφο του Δήμου
Μαντουδίου - Λίµνης -Αγ. Άννας.
10. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση της επιτροπής

προσωρινής παραλαβής των παρακάτω έργων:
α) "Ανάπλαση Πεζοδροµίων Ιστιαίας" , προύπολογισµού 20.287,16 ευρώ [µε ΦΠΑ).
επιβλέπων Μηχανικός Σπανός Δη µήτριος
β] "Κατεπείγουσα αποκατάσταση των πλακών κάλυψης του Θερµοποτάµου
Ερµού, Ηρακλέους &
στις διασταυρώσεις των οδών 28ης Οκτωβρίου,
Φιλελλήνων στα Λ. Αιδηψού" , προύπολογισµού 75.706,69 ευρώ [µε ΦΠΑ]
επιβλέπων Μηχανικός Σπανός Δη μήτριος
:

:

ΓΝΩΣΤ0ΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ:
Η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Πολεοδοµίας του
Δήμου,τη Δευτέρα 07 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 10:00, στα γραφεία των
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου, θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των
τεχνικών µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών υπαλλήλων] που θα
μετάσχουν στις επιτροπές προσωρινής παραλαβής των παραπάνω έργων.
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προύποθέσεις συμµετοχής στις ως άνω επιτροπές

είναι:
Α] για τον ορισμό του προέδρου και του αναπληρωματικού αυτού, οι τεχνικοί
υπάλληλοι του Δήµου Μαντουδίου - Λίμνης -Αγ. Άννας σύµφωνα με το αριθμ.
8717/20-09-2019 [ορθή επανάληψη] έγγραφο του.
Β] για τον ορισμό των μελών και των αναπληρωµατικών τους όλοι οι τεχνικοί
υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. και Τ.Ε.
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας του Δήμου.
Στα µέλη των Επιτροπών δεν πρέπει να περιλαµβάνονται ο Διευθυντής και οι
επιβλέποντες των έργων.
Η παρούσα κοινοποιείται στο Δ.Σ. του Δήµου µε την παράκληση διενέργειας της
κλήρωσης για την επιλογή ενός Δηµοτικού σύµβουλου και του αναπληρωτή του
που θα συμμετάσχει στις παραπάνω επιτροπές για την παραλαβή ενός εκάστου
έργου.

παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα του δήμου και να
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Η

Εσωτερική Διανομή΄

:

1. Γραφείο Δημάρχου.

':/

2.κο Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

13"ΜοχΣ΄ΐόΐγ΄΄ΤΖΑΝΗΣ Α

Πολιτικα

3. Χρ. Αρχ.
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