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Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 14-4-2014), που ορίζει ότι η σύσταση 

των επιτροπών παραλαβής των έργων γίνεται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο.
2. Τις διατάξεις του Άρθρου 26 του Ν. 4024/2011.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Εγκύκλιου του ΥΠ.∆.Μ.ΗΛ.∆. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/4- 11-

2014 (Α∆Α : 45ΒΜΧ-Ω1Β) : «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός 
των µελών τους µε κλήρωση».

4.  Την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β/7-11-2011) : ∆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.

5. Την υπ’ αριθµ. Εγκύκλιο του ΥΠ.∆.Μ.ΗΛ.∆. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-11 (Α∆Α : 457ΚΧ-
ΤΧΩ) : ∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την 
αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων.

6. Την υπ’ αριθµ. Εγκύκλιο του ΥΠ.∆.Μ.ΗΛ.∆. ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/ΟΙΚ.21700/19-9-12 (Α∆Α : Β4Θ0Χ-
ΖΕ2) : Εφαρµογή του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 «¨Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

7. Του Νόμου 3669/2008  και 4412/2016 ∆ηµ. Έργων’’ (ΦΕΚ 116 Α/08 και συγκεκριμένα του 
Αρθ. 73).

8. Την ανάγκη ανάδειξης µελών τακτικών και αναπληρωτών για τη συγκρότηση της επιτροπής 
προσωρινής  παραλαβής του έργου.

9. Την παρ. 2 του Αρθ.36 του Ν.3669/08 όπως τροποποιήθηκε µε την παρ.1 του Αρθ. 186 του 
Ν. 4070/12 .

α. Τα δύο (2) µέλη τακτικά και αναπληρωματικά της Επιτροπής Προσωρινής Παραλαβής του έργου 
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΚΑΤΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ» με Α.Μ. 2/2018, που πρέπει να είναι διάφορα 
από τον επιβλέποντα   του έργου και ∆/ντή της Τ.Υ.∆.Ε.

Προϋπολογισµός μελέτης του έργου 180.000,01 € (µε ΦΠΑ).

Γνωστοποιούμε ότι η  ∆/νση  Τεχνικών  Υπηρεσιών  του  ∆ήµου  Ελευσίνας την Τρίτη 12 
Ιανουαρίου   2021, ώρα 10.00 π.μ., θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και 
αναπληρωματικών µελών που θα συγκροτήσουν την παραπάνω επιτροπή στο γραφείο του 
τµήµατος µελετών της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ελευσίνας. 

  Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο κατάστηµα και  στην ιστοσελίδα του ∆ήµου    
Ελευσίνας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ                                                                  Ο ΑΝΑΠΛ .  ∆/ΝΤΗΣ Τ.Υ.∆.Ε. 
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ΣΑΚΟΒ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ                                                          Γ. ΜΠΙΣΜΠΙΡΟΥΛΑΣ
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2. ∆/ΝΣΗ Υπηρεσίας ∆όµησης       ΜΕ ΒΑΘΜΟ Α                    
Ερµού & Αθηνάς 1 Ελευσίνα
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