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ΘΕΜΑ : Ορισµός µελών της επιτροπής παραλαβής προµηθειών και       
             βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας, εργασίας ή πραγµατοποίησης  
             µεταφοράς (άρθρο 67 παρ.1 του Π.∆./τος 28/80.) 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
 

       Έχοντας υπόψη : 
Τις διατάξεις : 
1. Του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» .  
2. Του άρθρου 67 , παρ.1 του Π.∆. 28/80. 
3. Του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
4. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ / Φ. 18/οικ. 21508/4-11-2011 απόφαση Υπ. 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης & Ηλ. ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/τ. Β’/2011). 
5. Την υπ’ αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/1.18/οικ. 21700/19-9-2012 «Εφαρµογή του άρθρου 

26 του Ν. 4024/2011» 
6. Την υπ’ αριθ. 224/ πρ. 27/17-12-2015 απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε την οποία ορίσθηκε ως µέλος της επιτροπής παραλαβής 
προµηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας, εργασίας ή 
πραγµατοποίησης µεταφοράς , η κ. Καστάνη Αικατερίνη. 

7. Το υπ’ αριθ. πρωτ. 4882/10-3-2016 πρακτικό εκλογής µελών για την εν 
θέµατι αναφερόµενη επιτροπή. 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 
Ορίζουµε τους παρακάτω υπαλλήλους ως µέλη της επιτροπής παραλαβής 
προµηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσίας, εργασίας ή 
πραγµατοποίησης µεταφοράς  του άρθρου 67 παρ.1 του Π.∆./τος 28/80 τους 
κάτωθι: 
Ως τακτικά µέλη : 
α) τον υπάλληλο µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου χρόνου, 
Μπεθάνη Βασίλειο του Ιεροθέου, κλάδου ∆Ε Σχολικών Φυλάκων µε βαθµό Ε’. 
β) τον υπάλληλο µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου χρόνου, 
Κορδαλή Παναγιώτη του Ιωάννη, κλάδου ∆Ε Οδηγών µε βαθµό ∆’. 
Ως αναπληρωµατικά µέλη: 
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α) τον µόνιµο υπάλληλο Χατζηγεωργίου ∆ηµήτριο του Γεωργίου, κλάδου ∆Ε 
∆ιοικητικού µε βαθµό Γ’. 
β) τον υπάλληλο µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Αορίστου Χρόνου , 
Κουστέρη Χαρίλαο του Χρήστου, κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού , µε βαθµό ∆’. 
 
Οι παραπάνω µαζί µε την κ. Καστάνη Αικατερίνη που ορίσθηκε ως µέλος της 
επιτροπής µε την υπ’ αριθ. 224/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα 
προβαίνουν στην παραλαβή προµηθειών και βεβαίωση καλής εκτέλεσης 
υπηρεσίας, εργασίας ή πραγµατοποίησης  µεταφοράς του άρθρου 67 του Π.∆. 
28/80 έως 31-12-2015. 
 
 
Η παρούσα ισχύει από της υπογραφής της.  
 
 
                                                             
                                                                                       Ο ∆ήµαρχος 
 

                                                                            Γρηγόριος Ι. Σταµούλης                                                                                             
 
 
                                                                                          
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :                                                    

1. Γραφείο κ. ∆ηµάρχου 
2. Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών 
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
4. ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

Τµήµα Ανθρώπινου ∆υναµικού 
5. Αναφερόµενους υπαλλήλους 
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