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Πειραιάς,

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση ειδικής Επιτροπής Παρακολούθησης και
Παραλαβής των εργασιών επισκευής, συντήρησης, οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου, προμήθειας
των απαιτούμενων ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των
υπηρεσιακών οχημάτων της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της παραλαβής των
ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης».
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07-06-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-7-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και
άλλες διατάξεις».
3. Τη με αρ. 37419/13479/8-5-2018 (ΦΕΚ 1661/τ.Β) Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αττικής «Έγκριση της 121/2018 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Αττικής, περί τροποποίησης - επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της
Περιφέρειας Αττικής».
4. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ
45/τ.Α΄/09-04-1999).
5. Τον Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και
άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/τ.Α΄/13-07-2010).
6. Το άρθρο 26 περί Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης του Ν.4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες
διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ
226/τ. Α΄/27.10.2011).
7. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α΄/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
8. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και 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. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/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» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011).
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10. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και 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. Τη με αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-11-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Εφαρμογή του άρθρου 26 του Ν.
4024/2011 «Συγκρότηση Συλλογικών Οργάνων της Διοίκησης και ορισμός τους με κλήρωση».
12. α. Τη με αριθ. 3373/390/20.3.75 (ΦΕΚ-349 Β') Απόφαση του Υπουργού της Προεδρίας της
Κυβέρνησης «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και
προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κλπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει ΝΠΔΔ κλπ.»
β. Τη με αριθ. 1450/550/1982 Απόφαση του Υπουργείου Προεδρίας «Περί καθορισμού
καταναλώσεως καυσίμων και λιπαντικών των Κ. Υ. αυτοκινήτων ΝΠΔΔ Οργανισμών κλπ» (ΦΕΚ
93/τ.β/10-02-1982) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει α) με την υπ. αριθ. οικ. 543/5543/2000
Απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομικών
(ΦΕΚ 376/τ.β/24-03-2000) και β) με τη με αριθ. 129/2534/2010 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών,
Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών (ΦΕΚ 108/τ.β/04-02-2010).
13. Την επιτακτική ανάγκη συγκρότησης ειδικής επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή των
εργασιών επισκευής, συντήρησης, οποιουδήποτε τεχνικού ελέγχου, προμήθειας των απαιτούμενων
ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της
Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων
και της βενζίνης αμόλυβδης, λόγω επικείμενης λήξης της θητείας των μελών της ισχύουσας
Επιτροπής που συγκροτήθηκε με την αρ. 824/2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: ΩΣΒ97Λ7-ΩΑ1).
Γνωστοποιούμε
ότι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27-03-2020, ώρα 9:00π.μ. στα Γραφεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, επί των οδών Αιγάλεω 5 & Κάστορος, στον 5ο όροφο, θα διενεργηθεί
δημόσια κλήρωση μεταξύ των υπαλλήλων των υπηρεσιών των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς &
Νήσων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για συγκρότηση ειδικής επιτροπής για την
παρακολούθηση και παραλαβή των εργασιών επισκευής, συντήρησης, οποιουδήποτε τεχνικού
ελέγχου, προμήθειας των απαιτούμενων ανταλλακτικών, λιπαντικών και λοιπών υλικών ή
εξαρτημάτων των υπηρεσιακών οχημάτων της Π. Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής καθώς και της
παραλαβής των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της βενζίνης αμόλυβδης για χρονικό διάστημα ενός
έτους.
Την κλήρωση θα πραγματοποιήσει ο κος Μπεκούλης Χρήστος (Προϊστάμενος της Δ/νσης
Οικονομικών Π. Ε. Νήσων) παρουσία της κας Βαζακοπούλου Μαρίας (Προϊσταμένης του Τμήματος
Προμηθειών) και της κας Ράππου Αγγελικής (Υπαλλήλου του Τμήματος Προμηθειών).
Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
(http://www.patt.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικών Π. Ε. Νήσων
της Περιφέρειας Αττικής (Αιγάλεω 5 και Κάστορος, Πειραιάς, 5ος όροφος).
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΕΚΟΥΛΗΣ
Κοινοποίηση:
1.
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π. Ε. Πειραιώς & Νήσων (E-mail:dtexnikon.pn@patt.gov.gr)
2.
Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και Ψηφιακής Εξυπηρέτησης
Τμήμα Διαδικτύου και Ψηφιακής Ενημέρωσης
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής –
E-mail:site@patt.gov.gr)

Εσωτερική Διανομή:
Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης
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