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ΘΕΜΑ:  « ∆ιενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συγκρότηση επιτροπών τεχνικής 

επιθεώρησης και παραλαβής εργασιών και υλικών επιβατικών 

οχηµάτων » 
          
  

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του 

Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011). 

2. Την υπ’ αρ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια 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/Β’/07-11-

2011). 

3. Τις υπ’ αρ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-

11-2011 και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/09-09-2012 εγκύκλιοι του Υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περί «Συγκρότησης 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» 

(άρθρο 26 του Ν.4024/2011). 

4. Την ανάγκη συγκρότησης επιτροπών τεχνικής επιθεώρησης, ελέγχου 

καταλληλότητας ή ασύµφορης κυκλοφορίας, και παραλαβής παροχής εργασιών και 

πάσης φύσεως υλικών των οχηµάτων της Περιφέρειας Αττικής. 

 

 

 



 

 

Γνωστοποιούµε 

 

ότι την Πέµπτη 06/04/2017, ώρα 11:00 π.µ., στο γραφείο της Προϊσταµένης της 

∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση µεταξύ των 

υπηρετούντων ∆Ε τεχνικών υπαλλήλων και ΤΕ Μηχανικών που απασχολούνται στις 

∆/νσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Π. Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού 

Τοµέα Αθηνών και τα τµήµατα ΚΤΕΟ Χολαργού και Ελληνικού, καθώς και των ∆Ε 

Οδηγών που υπηρετούν σε ∆/νσεις των Π.Ε. Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου και ∆υτικού 

Τοµέα Αθηνών,  για τον ορισµό µελών των κάτωθι επιτροπών: 

1. Επιτροπή Τεχνικής  Επιθεώρησης επιβατικών αυτοκίνητων,  φορτηγών  µικτού  

βάρους  µέχρι  1.550 kg  και δίκυκλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, 

Βορείου, ∆υτικού και Νότιου Τοµέα Αθηνών. 

2.  Επιτροπή παραλαβής εργασιών και υλικών επιβατικών αυτοκίνητων,  φορτηγών  

µικτού  βάρους  µέχρι  1.550 kg  και δίκυκλων των Περιφερειακών Ενοτήτων 

Κεντρικού, Βορείου, ∆υτικού και Νότιου Τοµέα Αθηνών. 

 

Η παρούσα γνωστοποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 

(http://www.patt.gov.gr/) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του κεντρικού 

κτιρίου Περιφέρειας Αττικής. 

 

 M.E.Π. 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 

 

 

ΑΡΓΥΡΗ ΜΟΥΡΤΖΑΝΟΥ 
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