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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ 147 Α/8-8-16) όπως ισχύουν και ειδικότερα :
α) της παρ. 8 περίπτωση β) του άρθρου 221 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων
συμβάσεων» που ορίζει «Όταν ως κριτήριο ανάθεσης χρησιμοποιείται η πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητ
οπή διαγωνισμού αποτελείται από
τέσσερις (4) υπαλλήλους φορέων του δημοσίου τομέα, κατόχους τίτλου σπουδών ανωτάτου
εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακής εκπαίδε
παραγράφου»
β) της παρ. 10 του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» που ορίζει «Μέχρι την έκδοση της απόφασης της
περίπτ. η΄ της παρ. 8 του άρθρου 221, στην οποία προσδιορίζεται και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας του
Μητρώου, οι επιτροπές διαγωνισμών στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών
και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, συγκροτούνται από τεχνικούς
υπαλλήλους της αναθέτουσας αρχής οι οποίοι διαθέτουν τα προσόντα της υποπερίπτ. (αα) της περίπτ. (β)
της παρ. 8 του άρθρου 221, κατά τις κείμενες διατάξεις ……».
2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και
ειδικότερα των άρθρων 13, 14 και 15 αυτού, περί συλλογικών οργάνων της Διοίκησης.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/11 (ΦΕΚ
226 Α/27-10-2011) που ορίζουν «Στις περιπτώσεις που, για τη νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, δεν προβλέπεται η συμμετοχή μέλους από
υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο όργανο ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως ή ιδιότητας 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 ….».
4. Την απόφαση ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21508/4-11-2011) του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540Β/7-11-2011) περί της διαδικασίας κλήρωσης για τον ορισμό
μελών των συλλογικών οργάνων, που ορίζει « Η κλήρωση είναι δημόσια και διενεργείται από την αρμόδια
για τη συγκρότηση του συλλογικού οργάνου υπηρεσία.
Ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής της κλήρωσης γνωστοποιείται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες νωρίτερα,
με τοιχοκόλληση της σχετικής ανακοίνωσης στο κατάστημα της οικείας Υπηρεσίας ή με ανάρτηση της
ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα της.
Η κλήρωση διεξάγεται από υπάλληλο της αρμόδιας οργανικής μονάδας, που κατέχει θέση ευθύνης,
παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής μονάδας.
Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών, μεταξύ όλων εκείνων που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις
συμμετοχής, γίνεται με κάθε πρόσφορο τρόπο
Από την κλήρωση εξάγεται ο απαιτούμενος αριθμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών και τα
κληρωθέντα μέλη αναγράφονται σε πίνακα κατά τη σειρά κλήρωσης τους. Πρώτα διενεργείται η κλήρωση
για τα τακτικά μέλη και μετά για τα αναπληρωματικά.

Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσματά της συντάσσεται σχετικό πρακτικό, το οποίο
υπογράφεται και από τους (3) παριστάμενους, κατά τα ανωτέρω, υπαλλήλους»
5. Το γεγονός στη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ορχομενού υπηρετούν πέντε (5) τεχνικοί
υπάλληλοι, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ που διαθέτουν εμπειρία στις διαγωνιστικές διαδικασίες, από τους οποίους
εξαιρούνται της διαδικασίας κληρώσεως οι Βασίλης Τούντας λόγω της ιδιότητάς του ως χειριστής
ηλεκτρονικού διαγωνισμού και ο Δημήτρης Τζουβελέκης λόγω της ειδικότητας του.
6. Το γεγονός ότι για την στελέχωση της επιτροπής διαγωνισμού απαιτούνται οκτώ (8) τεχνικοί
υπάλληλοι, (τέσσερεις τακτικοί και τέσσερεις αναπληρωματικοί).
7. Το με αρ. πρωτ. 7757/05-12-2016 έγγραφο του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας που ορίζει τους
Νικόλαο Παπαδρόσο, Νικόλαο Μούργο, Γιώργο Κοπανιά και Χαράλαμπο Λαγογιάννη ως μέλη των
επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για τον Δήμο Ορχομενού το έτος 2017.
8. Το με αρ. πρωτ. 7248/25-07-2017 έγγραφο του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων που ορίζει τους Σοφία
Λογαρά και Χρήστο Βαρουξή ως μέλη των επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, για τον Δήμο
Ορχομενού το έτος 2017.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ ΟΤΙ
Την 11-12-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, θα
διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τεχνικών μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) που θα
συγκροτήσουν την Επιτροπή Διαγωνισμού του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ».
Αντικείμενο της ως άνω Επιτροπής θα είναι η διεξαγωγή του διαγωνισμού και η τήρηση των διαδικασιών
και προθεσμιών, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4412/16 για το παραπάνω έργο.
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Βασίλη Τούντα
παρουσία των υπαλλήλων Λεμονιάς Σταματάκη και Γρηγόρη Ηλιόπουλου.
Σύμφωνα με τα προεκταθέντα στην κλήρωση των τακτικών μελών θα μετέχουν οι υπάλληλοι :
α) Λεμονιά Σταματάκη, Γρηγόρης Ηλιόπουλος και Γιώργος Στάμου του Δήμου Ορχομενού, Νικόλαος
Παπαδρόσος, Νικόλαος Μούργος, Γιώργος Κοπανιάς, Χαράλαμπος Λαγογιάννης του Δήμου ΔιστόμουΑράχωβας-Αντίκυρας και Σοφία Λογαρά και Χρήστος Βαρουξής του Δήμου Αλιάρτου-Θεσπιέων.
ενώ στην κλήρωση των αναπληρωματικών οι :
β) μη κληρωθέντες ως τακτικά μέλη από την προηγούμενη περίπτωση (α).
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας και να αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα του Δήμου www.orchomenos.gr.
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