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ΘΕΜΑ : « Εγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισμό μελών των επιτροπών 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του Π.Δ 28/80  για το έτος 2014 ». 

 

            Σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ. 1 του ΠΔ 28/1980: 

«Η παραλαβή κάθε δημοτικής προμήθειας εκτελείται από επιτροπή, η οποία 

αποτελείται από δύο υπαλλήλους του δήμου και ενός(1) δημοτικού συμβούλου. Σε 

περίπτωση έλλειψης υπαλλήλων ορίζονται ισάριθμοι αυτών δημοτικοί σύμβουλοι. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου , οι δε 

υπάλληλοι από τον δήμαρχο. Προτιμούνται οι κατά βαθμό ανώτεροι. Μαζί με τα 

τακτικά μέλη ορίζονται και τα αναπληρωματικά. 

Σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ.1 του ΠΔ 28/1980, οι διατάξεις του ΠΔ έχουν 

αναλογική εφαρμογή και για τις υπηρεσίες. Σύμφωνα με το  άρθρο 273 παρ. 3 του 

Ν. 3463/2006 μέχρι την έκδοση του Π.Δ της παραγράφου 2 του άρθρου 209 οι κάθε 

είδους υπηρεσίες, εκτός από τις υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν. 3316/2005 (ΦΕΚ 242/τΑ) διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

του ΠΔ 28/1980 (ΦΕΚ 11τΑ) με την επιφύλαξη των ειδικών ρυθμίσεων του ΠΔ 

346/1998 (ΦΕΚ 230/τΑ) όπως ισχύει. 

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

Στις περιπτώσεις που για την νόμιμη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών η την ανάθεση η την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση , παραλαβή προμηθειών υπηρεσιών η έργων, δεν 

προβλέπεται η συμμετοχή μέλους μετά από υπόδειξη από το αρμόδιο προς τούτο 

όργανο, ούτε η συμμετοχή εκ της θέσεως η της ιδιότητάς του (ex officio), τότε τα 



μέλη προκύπτουν μετά από διαδικασία κλήρωσης 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 Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλ. Διακυβέρνησης μπορεί να ρυθμίζονται τυχόν άλλα ειδικότερα θέματα που 

αφορούν στην διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως. 

Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης δημοσιεύθηκε η αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/φ 18/ΟΙΚ. 

21508/4-11-2011 απόφαση του Υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης (Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των 

συλλογικών οργάνων της διοίκησης για την διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών η την 

ανάθεση η την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παρακολούθηση, παραλαβή 

προμηθειών υπηρεσιών η έργων  ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τΒ). 

Μετά την ανάληψη της διοίκησης από την νέα Δημοτική αρχή και σε εφαρμογή των 

ανωτέρω η Δ/νση Διοικ. Υπηρεσιών/Τμήμα Υποστ. Πολ. Οργάνων διεξήγαγε 

κλήρωση την 17/9/2014 για την ανάδειξη του τακτικού και του αναπληρωματικού  

μέλους Δ.Σ για την: 

Α)επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του Π.Δ 28/80. 

Β). επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  που απαιτούνται τεχνικές γνώσεις. 

Γ) επιτροπή βεβαίωσης καλής εκτέλεσης  για την επισκευή και συντήρηση οχημάτων 

Τα ονόματα των Δ.Σ που κληρώθηκαν εμφαίνονται στο αριθ.  29779/17-9-2014 

πρακτικό κλήρωσης, το οποίο θέτουμε υπόψη σας και αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας. 

Έχοντας υπόψη: 

1.Τις διατάξεις του άρθρου 64 παρ. 14  και του άρθρου 70  παρ. 1 του Π.Δ 28/80. 

2.Τις διατάξεις του άρθρου 209 και του άρθρου 273 παρ. 1 του Ν. 3463/2006. 

3.Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/φ 18/ΟΙΚ. 

21508/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης- ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τΒ). 

4.Την αριθ. 875/23-7-2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθήνας  με την  

οποία ανακηρύχθηκαν ο επιτυχών και οι επιλαχόντες συνδυασμοί,, ο Δήμαρχος και 

οι τακτικοί δημοτικοί σύμβουλοι 

5.Το από 31-8-2014 πρακτικό ορκωμοσίας και το γεγονός της έναρξης της νέας 

Δημοτικής περιόδου από 1-9-2014. 

6.Το αριθ. Πρωτ. 29779/17-9-2014 πρακτικό διεξαγωγής της κλήρωσης για τον 

ορισμό ενός Δ.Σ ως τακτικού και ενός ΔΣ ως αναπληρωματικού μέλους στις 

ανωτέρω επιτροπές. 

 

Καλείται το Δ.Σ να λάβει απόφαση για : 



1)Την έγκριση του αριθ.  29779 /17-9-2014 πρακτικού διεξαγωγής κλήρωσης για τον 

ορισμό μελών του Δ.Σ (ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος) στις Επιτροπές  

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του ΠΔ 28/80 για το υπόλοιπο του έτους 2014. 

 

Τα μέλη των Επιτροπών με την ιδιότητα του υπαλλήλου έχουν ορισθεί με την αριθ. 

10120/786/19-3-2014 απόφαση Δημάρχου  κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και της αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/φ 18/ΟΙΚ. 

21508/4-11-2011 απόφασης του Υπουργού Διοικ. Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης- ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τΒ). 

Έργο των επιτροπών είναι η παραλαβή κάθε υπηρεσίας, εργασίας και μεταφοράς 

που θα διενεργείται το υπόλοιπο του έτους 2014. 

 

 

 

                          Η Αντιδήμαρχος  

                Διοίκησης &Ανθρωπίνου Δυναμικού 

 

 

                                               

 

                           Ρηγοπούλου Βασιλική 

 

 

Συνημμένα: 

Πρακτικό κλήρωσης 

 

 

 


