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Περιστέρι ,25 Οκτωβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: οικ. 220475

Ταχ. Δ/νση
:Τρώων 1 & Χαλκίδος
Ταχ. Κώδικας
:121 33 Περιστέρι
Τηλέφωνα
:213 2114419
Φαξ
:213 2114420
Ηλεκτρ. Δ/νση :doikdt@patt.gov.gr

ΘΕΜΑ: Διενέργεια κλήρωσης για αντικατάσταση μελών :α)γνωμοδοτικών
Επιτροπών και β) Επιτροπών παρακολούθησης ,παραλαβής συμβάσεων,
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού
Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του N.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα
Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011)
«Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο εργασιακή
εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
3. Τις
διατάξεις
του
Π.Δ.145/2010(φεκ238/τ.Α/2010)
«Οργανισμός
Περιφέρειας
Αττικής»
όπως
τροποποιήθηκε
με
την
υπ.αριθ.66313/24553/25-8-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης « Έγκριση της υπ.αρ. 273/2017 Απόφασης
του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής περί τροποποίησης
-επικαιροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Περιφέρειας
Αττικής».
4. Την αριθ.ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με
κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011).
5. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «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/Β΄/07-11-11).
6. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «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».
7. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση».
8. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του. Ν.4412/2016.
9.
Tις διατάξεις του Ν.4270/2014 και την επ’αυτού εκδοθείσα εγκύκλιο
2/45897/0026/2017 (ΑΔΑ:650ΦΗ-36Κ).
10. Την υπ.αρ136/2017 ΑΔΑ:ΨΟΥΕ7Λ7-46Ρ) και την τροποποίηση αυτής με
την
υπ.αρ.
942/2017(ΑΔΑ:6ΙΒΡ7Λ7-3ΗΒ)
αποφάσεις
Οικονομικής
Επιτροπής.
11. Το με αρ.πρωτ.155166/24-7-2017 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ
Δυτ.Τομέα Αθηνών σχετικά με απόσπαση υπαλλήλου που συμμετέχει στην
υπ,αρ.β) αναφερόμενη κάτωθι Επιτροπή.
12. Την ανάγκη αντικατάστασης δύο (2) μελών των κάτωθι αναφερόμενων
συλλογικών οργάνων β) και γ) για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών
της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας
Αττικής λόγω του ότι έχουν αντίστοιχα συνταξιοδοτηθεί και αποσπαστεί οι
εν λόγω υπάλληλοι –μέλη ,σύμφωνα με προφορική ενημέρωσή μας , ενώ
θα πρέπει να αντικατασταθεί και ο συμμετέχων ως γραμματέας στην
κάτωθι
υπ.αρ.α) Επιτροπή υπάλληλος της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ
Δυτ..Τομέα Αθηνών:
α)Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών , με εκτιμώμενη
αξία κάτω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ ,της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής,
β)Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών , με
εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ ,της ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
γ)Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων,
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ/νσεων :Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και του Γρ.
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Γνωστοποιούμε
ότι την Παρασκευή 27 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 14.30 στο γραφείο της Δ/νσης
Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικού Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας
Αττικής (4ος όροφος επί των οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος στο Περιστέρι), θα
διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων (που
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα παρακάτω συλλογικά όργανα)
της Περιφερειακής Ενότητας του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής
για την αντικατάσταση τεσσάρων(4) υπαλλήλων που θα συμμετέχουν στις κάτωθι
αναφερόμενες επιτροπές:
α)Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης
δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών , με εκτιμώμενη
αξία κάτω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ ,της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών της
Περιφέρειας Αττικής,
β)Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών
σύναψης δημόσιων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών , με

εκτιμώμενη αξία κάτω των 60.000 € χωρίς ΦΠΑ ,της ΠΕ Δυτικού Τομέα
Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής,
γ)Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών των Δ/νσεων :Μεταφορών και
Επικοινωνιών, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Τεχνικών Έργων και του Γρ.
Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί από την κ. Παπαθανάση Παναγιώτα, Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Δνσης Οικονομικών Π.Ε Δ.Τ Αθηνών, παρουσία της κ. Περδίκη
Ευαγγελίας, Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης
Οικονομικών Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών και της κ.Δούμπου Ελευθερίας υπαλλήλου του
τμήματος Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Π.Ε Δ.Τ Αθηνών.
Η παρούσα γνωστοποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής
(http://www.patt.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης
Οικονομικών του Δυτικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής (4ος όροφος επί των
οδών Τρώων 1 και Χαλκίδος στο Περιστέρι).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Κοινοποίηση
1.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Δ.Τ Αθηνών.
2.Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών.
3.Γρ.Γεν.Διευθυντή Οικονομικών.
4..Διεύθυνση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης .
(με την παράκληση να την αναρτήσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής)

