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 Ανακοίνωση κλήρωσης  µελών για την συγκρότηση  Επιτροπής  διενέργειας 
συνοπτικών ∆ιαγωνισµών έργων προϋπολογισµού µελέτης έως 60.000,00€ 
(πλέον Φ.Π.Α 24%), σύµφωνα µε την παρ.8.  άρθρου 221 Ν.4412/2016 
 

 

Η ∆/νση Τεχνικών  Υπηρεσιών & Περ/ντος ∆ήµος Θερµαϊκού  έχοντας υπόψη: 

• Το άρθρο 13 παρ. 2 του Ν.2690/1999, 

• Το άρθρο 72 του Ν 3852/2010, 

• Το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) περί συγκροτήσεως 

συλλογικών οργάνων της διοικήσεως. 

• Το άρθρο 221 του Ν 4412/2016, περί οργάνων διενέργειας διαδικασιών συνάψεως 

δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερα τα αναφερόµενα στην παρ. 8α περί διαγωνισµών 

έργων αξίας έως 1.000.000 € πλέον Φ.Π.Α. 

• Την υπ’ αρ. 6/2018 (Α∆Α: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας 

Υποδοµών του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδοµών µε θέµα «∆ιευκρινήσεις 

σχετικά µε την εφαρµογή του Μη.Μ.Ε.∆., βάσει της οποίας σε συνοπτικούς 

διαγωνισµούς δεν απαιτείται η χρήστη του Μη.Μ.Ε.∆. 

 

• Την µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 21526/4-11-2011 (Α∆Α:45ΒΜΧ-Ω1Β) εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα 



«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε 

κλήρωση». 

• Τις διατάξεις της αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 2540/7-11-

2011) µε θέµα «∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων». 

• Την µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ. 23243/23-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 

διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

για τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

• Την µε αριθµό ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (Α∆Α: Β4Θ0Χ-ΖΕ2): εγκύκλιο του 

Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης Εφαρµογή 

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

• Την ανάγκη ανάδειξης µελών για την συγκρότηση  ετήσιας  Επιτροπής ∆ιενέργειας   

Συνοπτικών  ∆ιαγωνισµών Έργων προϋπολογισµού µελέτης έως 60.000,00€ (πλέον 

Φ.Π.Α 24%), 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ : 

Θα διεξαχθεί  κλήρωση  στα γραφεία της, την Παρασκευή  29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 

10.00 π.µ. για την ανάδειξη των τεχνικών µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών 

υπαλλήλων) που θα µετάσχουν στην  Επιτροπή ∆ιενέργειας  Συνοπτικών  ∆ιαγωνισµών 

Έργων προϋπολογισµού µελέτης έως 60.000,00€ (πλέον Φ.Π.Α 24%), για το έτος 2021. 

 

Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις συµµετοχής στις ως άνω επιτροπές, για τον 

ορισµό του προέδρου και του αναπληρωµατικού αυτού, καθώς και για τον ορισµό των 

µελών και των αναπληρωµατικών τους, είναι όλοι οι τεχνικοί υπάλληλοι κατηγορίας Π.Ε. 

και Τ.Ε. της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περ/ντος του ∆ήµου, εκτός του  

Προϊστάµενου της ∆ιεύθυνσης. Κατ’ αρχήν θα γίνει η κλήρωση των τακτικών µελών και 

έπεται η κλήρωση των αναπληρωµατικών µελών µε την συµµετοχή των µη κληρωθέντων 

ως τακτικά µέλη στην αρχική κλήρωση. 

 



Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 

www.thermaikos.gr. 

Το  πρακτικό  που θα προκύψει θα διαβιβαστεί λόγω αρµοδιότητας  στην Οικονοµική 

Επιτροπή για την  έγκριση του . 
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Τεχν. Υπηρεσιών & Περ/ντος 
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