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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια κλήρωσης για την αντικατάσταση μελών Γνωμοδοτικών επιτροπών
αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της
ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για το έτος 2019».
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.2690/1999 «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/τ.Α/9-41999).
2. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.
4071/2012 (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση
και την αποκεντρωμένη διοίκηση ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» και το Ν.4257/2014
(ΦΕΚ 93/τ.Α/14-04-2014) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπ. Εσωτερικών».
3. Το Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238/τ.Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής»,
όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 37419/13479/11-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β/11-05-2018)
Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η
με αρ. 121/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί
τροποποίησης-επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας
Αττικής και ισχύει.
4. Τον Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις»
5. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης του Ν.4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
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διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 20122015» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-10-2011).
6. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-06-2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις».
7. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, και ειδικότερα το άρθρο 221
8. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου διοικητικής
μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,
παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» (ΦΕΚ 2540/τ.β/7-11-2011).
9. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου διοικητικής
μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα: «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του
Ν.4024/2011).
10. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου διοικητικής
μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα: «Διενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη
διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση,
παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
11. Την με αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου διοικητικής
μεταρρύθμισης & ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 26 του
Ν.4024/2011, Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός τους με κλήρωση».

12. Την υπ’αριθ. 458/2019 (ΑΔΑ: ΩΤ7Θ7Λ7-ΣΡΜ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που
αφορά τη συγκρότηση των Γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων
διαγωνισμών και αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών της ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας
Αττικής για το έτος 2019.
13. Το υπ’αριθ. 302202/20-06-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης Αλιείας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε η
από 10-06-2019 αίτηση της ΚΑΛΑΤΖΗ ΦΙΛHΣΙΑΣ, τακτικό μέλος της 5μελούς

Γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας /αξιολόγησης των αποτελεσμάτων

των ανοικτών

διαγωνισμών (με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία επιλεγεί από την Αναθέτουσα ΔΣΑ
ή Συμφωνία Πλαίσιο κλπ) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής, για τα
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σχολικά έτη 2019-2022 καθώς και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης τόσο για τα
άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που θα προκύψουν μετά τους Διαγωνισμούς που
διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό
διάστημα τριών (3) ετών και με δυνατότητα παράτασης τους, μέχρι την ολοκλήρωση των
διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί, με την οποία αιτείται την αντικατάστασή της στην
επιτροπή, λόγω της μετάταξης της από την Περιφέρεια Αττικής στο ΥΠΑΑΤ.

14. Την ανάγκη συγκρότησης γνωμοδοτικών επιτροπών αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών και
αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΕ
Πειραιώς της Περιφέρειας Αττικής.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
ότι την Παρασκευή 05-07-2019 και ώρα 13:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Π.Ε Πειραιά της
Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 & Κάστορος Τ.Κ. 185 45 Πειραιάς 3ος όροφος) θα διενεργηθεί
δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την
αντικατάσταση

ενός τακτικού μέλους της 5μελούς Γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας

/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων

των ανοικτών διαγωνισμών (με οποιαδήποτε διαγωνιστική

διαδικασία επιλεγεί από την Αναθέτουσα ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο κλπ) για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας
Αττικής, για τα σχολικά έτη 2019-2022 καθώς και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης τόσο για τα
άγονα όσο και για τα νέα δρομολόγια που θα προκύψουν μετά τους Διαγωνισμούς που διενεργεί
η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας Αττικής για χρονικό διάστημα τριών (3)
ετών και με δυνατότητα παράτασης τους, μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν
ήδη επιληφθεί.
Την κλήρωση θα πραγματοποιήσει ο κ. Νικόλαος Αβράμης (Προϊστάμενος Τμήματος
Προμηθειών) παρουσία της κ. Μπήτου Δήμητρας (Υπαλλήλου Τμήματος Προμηθειών) και της κ.
Μπέλλα Ειρήνης (Υπαλλήλου Τμήματος Προμηθειών).
Η

παρούσα

γνωστοποίηση

να

αναρτηθεί

στην

ιστοσελίδα

της

Περιφέρειας

Αττικής

(http://www.patt.gov.gr).

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΦΕΡΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της
Περιφέρειας Αττικής) E-mail: site@patt.gov.gr Τηλ: 2132065401, -402, -405
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Πειραιά
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιά
Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Πειραιά
& Νήσων
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Τμήμα Αλιείας ΠΕ Πειραιά
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Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιώς & Νήσων
Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής,
ΠΕ Πειραιώς & Νήσων
Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Πειραιώς & Νήσων
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