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Θέμα:«Διενέργεια κλήρωζης για ηη ζσγκρόηηζη ηης ηετνικής επιηροπής 

παρακολούθηζης-παραλαβής ηοσ έργοσ για: 

 α)ηον καθαριζμό και ηη ζσνηήρηζη ηων θρεαηίων σδροζσλλογής-ζσνδεηήρων 

αγωγών και 

 β) ηον καθαριζμό ηων οδοζηρωμάηων, ηων ρείθρων και ηων ερειζμάηων  οδών 

αρμοδιόηηηας ηης ΠΕΑΑ.» 

 

ΓΝΩΣΟΠΟΘΗΗ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Τιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 26 ηος Ν. 4024/2011  πεπί «ζςγκπόηηζηρ 

ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμόρ μελών ηοςρ με κλήπυζη»  

2. Την απιθ. ΓΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4-11-2011 Απόθαζη ηος Υποςπγείος 

Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ με θέμα: 

«Σςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηυν μελών 

ηοςρ με κλήπυζη (άπθπο 26 ηος Ν.4024/2011) 

3. Τιρ απιθ. ΓΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/4-11-2011, ΦΔΚ/Β/2540/07-11-11, 

ΓΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.23243/23-11-2011 και ΓΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21700/19-09-

2012   Αποθάζειρ ηος Υποςπγείος Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και 

Ηλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ με θέμα «Γιενέπγεια ηηρ διαδικαζίαρ 

κληπώζευρ για ηον οπιζμό ηυν ζςλλογικών οπγάνυν ηηρ διοίκηζηρ για ηη 

διεξαγυγή δημόζιυν διαγυνιζμών ή ηην ανάθεζη ή ηην αξιολόγηζη, 

παπακολούθηζη, παπαλαβή, ππομηθειών, ςπηπεζιών ή έπγυν» 

4. Το άπθπο 38 ηος Π.Γ. 118/2007 πεπί «Κανονιζμού Ππομηθειών Γημοζίος 

(Κ.Π.Γ)» για ζςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνυν 

5. Την ανάγκη ζςγκπόηηζηρ ηηρ ηεσνικήρ επιηποπήρ παπακολούθηζηρ-

παπαλαβήρ ηος έπγος ηος καθαπιζμού και ηηρ ζςνηήπηζηρ ηυν θπεαηίυν 

ςδποζςλλογήρ-ζςνδεηήπυν αγυγών και β) ηον καθαπιζμό ηυν 

οδοζηπυμάηυν, ηυν πείθπυν και ηυν επειζμάηυν  οδών απμοδιόηηηαρ ηηρ 

ΠΔΑΑ, ζύμθυνα με ηην ςπ΄ απιθμ. 8 /2013 Γιακήπςξηρ.  

 

Γνωζηοποιούμε:  

 

όηι ζηις  24/10/2013, ημέρα Πέμπηη  και ώρα 11:00 π.μ., θα διενεπγηθεί ζηο 

Γπαθείο ηος Πποφζηαμένος ηηρ Γιεύθςνζηρ Οικονομικών ηηρ Π.Δ.Α.Α. 

δημόζια κλήρωζη μεηαξύ 

α)ηυν ςπηπεηούνηυν ςπαλλήλυν ηηρ ΠΔΑΑ, κλάδος ΠΔ Απσιηεκηόνυν –

μησανικών, ΠΔ Πολιηικών Μησανικών, ΠΔ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών & 

Παλλήνη:     21 / 10/ 2013 

 

Αρ. πρωη.οικ : 204722   

 



ςπολογιζηών, ΠΔ Τοπογπάθυν Μησανικών, ΤΔ Τοπογπάθυν Μησανικών, ΤΔ 

Μησανικών Γομικών Έπγυν, ΤΔ Μησανικών Σςγκοινυνιακών& Τεσνικών  

Έπγυν, ΤΔ Ηλεκηπολόγυν Μησανικών, ΤΔ Πολιηικών Γομικών Έπγυν, ΓΔ  

Τεσνικών Γομικών Έπγυν, για ηον οπιζμό μελών ηηρ  ηεσνικήρ επιηποπήρ 

παπακολούθηζηρ-παπαλαβήρ ηος  εν λόγυ έπγος. 

Η παπούζα γνυζηοποίηζη θα αναπηηθεί ζηην ιζηοζελίδα ηηρ Πεπιθέπειαρ 

Αηηικήρ (http://www.patt.gov.gr) και θα ηοισοκολληθεί ζηον πίνακα 

ανακοινώζευν ηος κηιπίος ηηρ Πεπιθεπειακήρ Δνόηηηαρ ηηρ Αναηολικήρ 

Αηηικήρ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΟ  

ΣΗ ΔΘΕΤΘΤΝΗ  
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