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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις  διατάξεις  της  υπ'  αριθ  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.  21508/04.11.2011 

Απόφασης  του  Υπουργού  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  και  Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’).

3. Την  υπ'  αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο  του 

Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. τις διατάξεις των άρθρων 199 και 201 του Ν. 4281/2014.

5. Τις διατάξεις του ΠΔ 28/80.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

7. την ανάγκη ανάδειξης μελών για την συγκρότηση: α) Επιτροπή διενέργειας 

και  αξιολόγησης  αποτελεσμάτων  διαγωνισμών  και  απευθείας  ανάθεσης 

υπηρεσιών,  εργασιών  &  μεταφορών  των  Γενικών  Υπηρεσιών  (00.), 

Οικονομικών  και  Διοικητικών  Υπηρεσιών  (10.),   Υπηρεσιών  Πολιτισμού 

Αθλητισμού  Κοινωνικής  Πολιτικής  (15.)  και  Υπηρεσιών  Τεχνικών  Έργων 

(30.) του Δήμου, β) Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών 

των  Υπηρεσιών  Καθαριότητας  &  Ηλεκτροφωτισμού  (20.),  Υπηρεσιών 

Ύδρευσης  (25.),  Υπηρεσιών  Πρασίνου  (35.),  Υπηρεσιών  Νεκροταφείων 

(45), Λοιπών Υπηρεσιών (70.), καθώς και των εργασιών συντήρησης και 

επισκευής  των  αυτοκινήτων  &  οχημάτων  του  Δήμου  γ) Επιτροπή 

παραλαβής  –  βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  –  υπηρεσιών,  εργασιών  & 

μεταφορών  του  Δήμου,  που  απαιτούνται  τεχνικές  γνώσεις  δ)  Επιτροπή 

παραλαβής  –  βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης  –  υπηρεσιών,  εργασιών  & 

μεταφορών  του  Δήμου  και  ε)  Επιτροπή  βεβαίωσης  καλής  εκτέλεσης 

επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου.

Γνωστοποιούμε ότι  η  Διεύθυνση  Διοικητικών  Υπηρεσιών  την Δευτέρα 20-4-

2015,  και  ώρα  10:00  θα  διεξάγει  κλήρωση  στο  Δημοτικό  κατάστημα  (Λ.Λ. 

Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 1, Αγ. Στέφανος) για την ανάδειξη:



Α) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, 

που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

διαγωνισμών  και  απευθείας  ανάθεσης  υπηρεσιών,  εργασιών  &  μεταφορών των 

Γενικών  Υπηρεσιών  (00.),  Οικονομικών  και  Διοικητικών  Υπηρεσιών  (10.), 

Υπηρεσιών  Πολιτισμού  Αθλητισμού  Κοινωνικής  Πολιτικής  (15.)  και  Υπηρεσιών 

Τεχνικών Έργων (30.) του Δήμου, για το έτος 2015.

Β) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, 

που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης αποτελεσμάτων 

διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και μεταφορών των 

Υπηρεσιών Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (20.), Υπηρεσιών Ύδρευσης (25.), 

Υπηρεσιών  Πρασίνου  (35.),  Υπηρεσιών  Νεκροταφείων  (45),  Λοιπών  Υπηρεσιών 

(70.),  καθώς και  των εργασιών συντήρησης και  επισκευής των αυτοκινήτων & 

οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015.

Γ) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, 

που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης – 

υπηρεσιών, εργασιών & μεταφορών του Δήμου,  που απαιτούνται τεχνικές γνώσεις 

για το έτος 2015.

Δ) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, 

που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή παραλαβής – βεβαίωσης καλής εκτέλεσης – 

υπηρεσιών, εργασιών & μεταφορών του Δήμου για το έτος 2015.

Ε) Ενός Δημοτικού Συμβούλου ως τακτικού μέλους και του αναπληρωματικού του, 

που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης επισκευής και 

συντήρησης αυτοκινήτων και οχημάτων του Δήμου για το έτος 2015.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο κατάστημα του Δήμου και στην 

ιστοσελίδα του (www.dionysos.gr).

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διοικητικών 

Υπηρεσιών 

      Λιούτας Γεώργιος


