
 
                         

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 
ΓΗΜΟ ΓΡΔΒΔΝΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 
 

 
Γξεβελά, 

 
Αξηζ. Πξση.: 

 
     01/11/2018 
 
   16065 

Σαρ. Γ/λζε : Γηνηθεηήξην Γξεβελψλ 
«Θψζηαο Σαιηαδνχξεο» 

Σαρ. Θψδηθαο : 51100 
Πιεξνθνξίεο : Σδήθα Όιγα – Φσηφπνπινο Δπζ. 
Σειέθσλν : 2462350425 - 2462350421 
Fax       : 24620-76243 

  
ΠΡΟ: Γήμο Γεσκάτης (Γηα αλάξηεζε 
ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ/λζεο 
Σερληθψλ Τπεξεζηψλ) 
                  

 
           

               
ΘΔΚΑ: Αλαθνίλσζε θιεξψζεσλ  γηα Δπηηξνπέο  Παξαιαβήο Έξγσλ  
  
             Έρνληαο ππφςε:  
 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 61 ηνπ N.4257/2014 (ΦΔΘ 14.4.2014) , πνπ νξίδεη φηη ε ζχζηαζε ησλ επηηξνπψλ 
παξαιαβήο ησλ έξγσλ γίλεηαη απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ. 4024/2011. 
3.Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ' αξηζ. Δγθχθιηνπ ηνπ ΤΠ.Γ.Κ.ΖΙ.Γ. ΓΗΘΠΟ/Φ.18/ΟΗΘ.21526/4-11-2011 (ΑΓΑ:45ΒΚΥ-
Ω1Β): «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε» 
4. Σελ ππ' αξηζ. ΓΗΘΠΟ/Φ.18/νηθ. 21508/11 (ΦΔΘ 2540 Β/7-11-2011) : Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο 
γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ 
αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή έξγσλ). 
5. Σελ ππ' αξηζ. Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Γ.Κ.ΖΙ.Γ. ΓΗΘΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-11 (ΑΓΑ: 457ΘΥ-ΣΥΩ): Γηελέξγεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο θιεξψζεσο γηα ηνλ νξηζκφ κειψλ ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο γηα ηε δηεμαγσγή 
δεκφζησλ δηαγσληζκψλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιφγεζε, παξαθνινχζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηψλ, ππεξεζηψλ ή 
έξγσλ) 
6. Σελ ππ' αξηζ. Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Γ.Κ.Ζ.Γ. ΓΗΘΠΟ/1.18/ΟΗΘ.21700/19-9-12 (ΑΓΑ: Β4Θ0Υ-ΕΔ2): Δθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε 
θιήξσζε». 
7.To άξζξν 16 Π/Γ 171/1987  φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
8.Σα άξζξα 73 θαη 75 ηνπ Λ 3669/2008. 
 
 9.Σν κε αξηζκ. πξση.16916   /28-4-2014 έγγξαθν ηνπ Τπνπξγείνπ  Δζσηεξηθψλ. 
 
10 Σν ππ’ αξηζ.  Πξση .νηθ   23442/1594 / Δγθχθι 205 /13-05-2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο    
Ζπείξνπ- Γπηηθήο Καθεδνλίαο πεξί «Ρπζκίζεηο αξκνδηνηήησλ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ». 
 
11.Σα  κε αξηζκ. Πξση.6593  /17-06-2014 θαη 8066/24-7-2014  έγγξαθα ηνπ  Γήκνπ Γεζθάηεο . 
 
12.Σν κε αξηζκ. πξση.16992   /12-06-2014 έγγξαθν ηνπ  Γήκνπ  Γξεβελψλ. 
 
13. Σελ αλάγθε αλάδεημεο κειψλ ηαθηηθψλ θαη αλαπιεξσηψλ γηα ηε ζπγθξφηεζε απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ησλ 
επηηξνπψλ παξαιαβήο έξγσλ γηα ηα παξαθάησ έξγα: 
 
1. Σα δχν κέιε ηεο Δπηηξνπήο ηνπ έξγνπ  « ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΠΔΡΙΒΛΟΝΣΑ 
ΥΩΡΟΤ ΚΛΔΙΣΟΤ ΓΤΜΝΑΣΗΡΙΟΤ ΓΔΚΑΣΗ », κε αξηζ. κει. 043/2016,  ηνπ  νπνίνπ ν 
πξνυπνινγηζκφο είλαη  132.000,00 €, δει.  θάησ απφ 1.000.000,00 € 
 
 
      Ο Πξντζηάκελνο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη νη επηβιέπνληεο ησλ έξγσλ δελ δχλαληαη λα είλαη κέιε ηεο 
επηηξνπήο παξαιαβήο. 
 
    Ζ αλσηέξσ Δπηηξνπή ζα απνηειείηαη γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κηθξφηεξα ηνπ 1.000.000 Δ απφ δχν 

ππαιιήινπο θαηεγνξίαο Π.Δ Κεραληθψλ ε ελφο Τπαιιήινπ θαηεγνξίαο Π.Δ Κεραληθψλ θαη ελφο ππαιιήινπ 
θαηεγνξίαο Σ.Δ Κεραληθψλ. Γηα έξγα πξνυπνινγηζκνχ κεγαιχηεξνπ  ηνπ 1.000.000 €  απφ ηξεηο  ππαι/ινπο 
θαηεγνξίαο Π.Δ Κεραληθψλ ε δχν  Τπαι/ινπο θαηεγνξίαο Π.Δ Κεραληθψλ θαη ελφο ππαιιήινπ θαηεγνξίαο Σ.Δ 
Κεραληθψλ 
  



      Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο παξαιαβήο έξγσλ νξίδεηαη ν αξραηφηεξνο απφ ηα κέιε ησλ ππαι/ισλ απηήο κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ηξίηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγ. 3 ηνπ αζξ.73 ηνπ Λ 3669/2008.Ο πξφεδξνο δελ 
νξίδεηαη απφ ππ/ινπο ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο  
 

     ηελ  επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξεσηηθά ζπκκεηέρεη ηερληθφο ππ/ινο αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο κε ηελ θχξηα 
θαηεγνξία ηνπ έξγνπ ην νπνίν παξαιακβάλεηαη 
 
      Γλσζηνπνηνχκε φηη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Γξεβελψλ ηελ Σξίηε 07 Ν0εμβρίοσ  2018 
θαη  ψξα 10:00 π.κ., ζην γξαθείν ηνπ Πξντζηακέλνπ Γηεχζπλζεο Σερληθψλ Τπεξεζηψλ, θηίξην Γηνηθεηήξην Σέξκα 
Θ. Σαιηαδνχξε Γξαθείν 4102, ζα δηεμάγεη θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ ππαιιήισλ  σο  ηαθηηθψλ θαη 
αλαπιεξσκαηηθψλ κειψλ, πνπ ζα   ζπγθξνηήζνπλ ηηο  επηηξνπέο   παξαιαβήο ησλ παξαπάλσ έξγσλ . 
 
 
Ζ θιήξσζε ζα γίλεη παξνπζία ηξηψλ ζηειερψλ ηεο Τπεξεζίαο 
1. Θαξέηζν Αλαζηάζην 
2. Καηεηδίδεο Ησάλλεο θαη 
3. Φσηφπνπιν Δπζχκην 
 
Ζ παξνχζα αλαθνίλσζε ζα ηνηρνθνιιεζεί ζηνλ πίλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο καο θαη ζα αλαξηεζεί ζηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Γεζθάηεο. 
  
                                                                                                   Ο  Πξντζηάκελνο Γηεχζπλζεο 

                                                                                    Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 
Δζσηεξηθή δηαλνκή:                     
1. Κέιε επηηξνπήο θιήξσζεο 
2. Γξακαηεία Γ/λζε Σ.Τ.  

 
 

                                                                                     Αλαζηάζηνο Θαξέηζνο  
                                                                                       Κεραλνιφγνο  Κεραληθφο 


