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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 67, του Π.∆. 28/1980.  
3. Την µε αριθµ 13/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που ορίζει τακτικό µέλος 

και πρόεδρο της Επιτροπής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών του ∆ήµου, για το 
έτος 2015, σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του άρθρου 67, του Π.∆. 28/1980, τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο, κο Σπυρίδωνα Κατσούρο και αναπληρωµατικό µέλος του, τον ∆ηµοτικό 
Σύµβουλο, κο Γεώργιο Σταύρου. 
 

Σύµφωνα µε την παρ. 1, του άρθρου 67, του Π.∆./28/1980: 

«Η παραλαβή εκάστης δηµοτικής προµηθείας εκτελείται υπό επιτροπής αποτελουµένης 

εκ δύο υπαλλήλων του δήµου και ενός δηµοτικού συµβούλου, εν ελλείψει δε υπαλλήλων 

ορίζονται ισάριθµοι αυτών δηµοτικού σύµβουλοι. Οι δηµοτικού σύµβουλοι ορίζονται υπό του 

δηµοτικού συµβουλίου, οι δε υπάλληλοι υπό του δηµάρχου, προτιµωµένων των κατά βαθµόν 

ανώτερον».  

Σε όλες τις επιτροπές, µαζί µε τα τακτικά µέλη, ορίζονται και οι αναπληρωτές τους οι 

οποίοι πρέπει να έχουν επίσης την ιδιότητα ή τα προσόντα που απαιτούνται για τα τακτικά µέλη. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν.4024/2011: 

«Στις περιπτώσεις που, για τη νόµιµη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της 

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

παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συµµετοχή 

µέλους µετά από υπόδειξη από το αρµόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συµµετοχή εκ της θέσεως 

ή ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα µέλη προκύπτουν µετά από διαδικασία κληρώσεως, 

µεταξύ όλων όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόµο να συµµετέχουν στο εν λόγω 

συλλογικό όργανο. Η κλήρωση διενεργείται από την αρµόδια για την συγκρότηση του 

συλλογικού οργάνου υπηρεσία. Με απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µπορεί να ρυθµίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέµατα που 
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αφορούν στη διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως.»  

Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δηµοσιεύτηκε η υπ' αριθ 

∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφαση του Υπουργού ∆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 - ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’).  

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών διενήργησε την 26/01/2015 κλήρωση για την 

ανάδειξη των µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), που θα συγκροτήσουν την επιτροπή 

παραλαβής για τις υπηρεσίες ανεξάρτητου δηµοσιογράφου, για το έτος 2015. 

Τα ονόµατα των υπαλλήλων που κληρώθηκαν εµφαίνονται στο µε αριθµ. πρωτ. 

4413/26-01-2015 Πρακτικό Κλήρωσης. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 
Ορίζει τακτικά µέλη της επιτροπής παραλαβής για τις υπηρεσίες ανεξάρτητου 

δηµοσιογράφου, για το έτος 2015, σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις του Π.∆. 28/1980, τους 

παρακάτω ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους: 

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος ενός από τους ανωτέρω υπαλλήλους, αυτός θα 

αναπληρώνεται από τους ∆ηµοτικούς Υπαλλήλους: 

Η απόφαση αυτή να κοινοποιηθεί αρµόδια. 

 
Κοινοποίηση: 

1. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
2. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρωπίνου ∆υναµικού. 
3. Αρµοδίους υπαλλήλους. 

Ο ∆ήµαρχος 

 

 

Ιωάννης Κασσαβός 

Τακτικά Μέλη 

Α.Α. Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Κλάδος 

1. ∆ΟΥΛΑΜΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕ1.α ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

2. ΗΛΙΑ∆Η ΑΛΚΗΣΤΙ ΠΕΤΡΟΣ ΠΕ6 
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

Αναπληρωµατικά Μέλη 

Α.Α. Επώνυµο Όνοµα Πατρώνυµο Κλάδος 

1. ΜΑΤΖΕΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΕ3 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

2. ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ∆Ε1 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 
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