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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Πειραιάς,
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση:
Ταχ. Κώδικας

Αιγάλεω 5 & Κάστορος
18545

Τηλέφωνο: 2132073716
Πληροφορίες: Βλάχου Αθηνά
E-mail: tpromithion.p@patt.gov.gr

 ΠΡΟΣ:
 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ : Διενέργεια κλήρωσης,  για την αντικατάσταση - λόγω συνταξιοδότησης -  
της  Προέδρου της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Πειραιά  για ένα ( 1 ) 
έτος, σύμφωνα με τις 280/22 & 559/22 αποφάσεις  της Οικονομικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Αττικής.

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.2690/1999 «Κώδικας διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 

45/τ.Α/9-4-1999).

2. Τον Ν. 3213/2003 ( ΦΕΚ 309/τ. Α/31-12-2003 ) « Δήλωση και έλεγχος 

περιουσιακής κατάστασης βουλευτών , δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων , 

ιδιοκτητών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.»

3. 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».

4. Τον Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης – εμβάθυνση της δημοκρατίας – ενίσχυση της συμμετοχής – 
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βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ: Πρόγραμμα 

Κλεισθένης» (ΦΕΚ Α’ 133/19-7-2018).

5. 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»

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. 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».

8. 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.

9. 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).

10. 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).

11. 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».
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12. 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» και 

13. Το με αριθμ. πρωτ. 666417/06-08-21 έγγραφο του Εκτελεστικού Γραμματέα της 

Περιφέρειας Αττικής.

14. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 404004/10-05-2022 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

της Διεύθυνσης Υγειονομικού  Ελέγχου  ΠΕ Πειραιά και Νήσων, με το οποίο μας 

γνωστοποιείται η υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης, της κληρωθείσας σε 

προηγούμενη διαδικασία, Προέδρου της κάτωθι επιτροπής.

15. Την ανάγκη συμπλήρωσης της Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής  

αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της 

Π.Ε. Πειραιά  για ένα ( 1 ) έτος, σύμφωνα με τις  280/22 & 559/22  αποφάσεις  

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ

     ότι την Δευτέρα 16/05/2022 και ώρα 09.00 π.μ., στη αίθουσα εκδηλώσεων του 

κτιρίου των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων της Περιφέρειας Αττικής 

(Αιγάλεω 5 & Κάστορος, Πειραιάς, 3ος όροφος) θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση 

μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες της ΠΕ Πειραιά, για την 

αντικατάσταση - λόγω συνταξιοδότησης -  της Προέδρου της Πενταμελούς 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών  

σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  (με οποιαδήποτε διαγωνιστική διαδικασία 

επιλεγεί από την Αναθέτουσα  - ανοικτός διαγωνισμός ή ΔΣΑ ή Συμφωνία Πλαίσιο 

κλπ.)  για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αττικής ( σύμφωνα με την αρ. 

280/22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής ), των 

διαγωνισμών που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Πειραιά της Περιφέρειας 

Αττικής , για χρονικό διάστημα ενός ( 1 ) έτους και με δυνατότητα παράτασης τους, 

μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που θα έχουν ήδη επιληφθεί.
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Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παρευρεθείτε στην κλήρωση παρακαλούμε όπως ορισθεί 

ένας εκπρόσωπος από κάθε Διεύθυνση, λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας 

covid 19.

Την κλήρωση θα πραγματοποιήσει ο  Αναπληρωτής  Προϊστάμενος του Τμήματος 

Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε. Πειραιά , Αναστάσιος Γκιαλίδης ,   

παρουσία των υπαλλήλων του Τμήματος Προμηθειών , Βλάχου Αθηνάς  και  

Ανδριανού Ευγενίας.  

Η παρούσα γνωστοποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 

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

Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΖΑΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
 I. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

1

Αυτοτελής Διεύθυνση Διαδικτυακής Ενημέρωσης και 
Ψηφιακής Εξυπηρέτησης (με την παράκληση να την 
αναρτήσει  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής) E-mail: 
site@patt.gov.gr Τηλ: 213-2065401, -402, -405
ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1 Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Πειραιά 
2 Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Πειραιά

3 Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ  Πειραιά 
& Νήσων 

4 Τμήμα Αλιείας ΠΕ Πειραιά

5 Δ/νση Ανάπτυξης ΠΕ Πειραιώς & Νήσων

6 Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής, ΠΕ 
Πειραιώς & Νήσων

7 Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Πειραιώς & Νήσων
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mailto:site@patt.gov.gr

		2022-05-10T14:20:50+0300




