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Θέμα: «Διενέργεια κλήρωσης»

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν.4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α΄ 226) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».
3. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4.11.2011 (Β΄ 2540) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια 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».
4. Τις αριθ. α) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση συλλογικών
οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», β) ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.
23243/23.11.2011 (ΑΔΑ:457ΚΧ-ΤΧΩ) «Διενέργεια 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» και γ)
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»
εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Το αριθ. Δ.Π.Κ.Υ. Α.Α.Δ.Ε. Α 1000394 ΕΞ 2021/4.1.2021 έγγραφο της Δ/νσης Προμηθειών και
Κτιριακών Υποδομών, της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε.
6. To αριθ. Δ.Δ.Α.Δ. Α 14612 ΕΞ 2021 ΕΜΠ/20.1.2021 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου
Δυναμικού.
7. Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού
και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, που θα
διεξαχθεί για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου στέγασης της Γενικής

Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Α.Α.Δ.Ε.
Γνωστοποιούμε
Ότι, κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), την Τρίτη 26 Ιανουαρίου
2021 και ώρα 09:00΄, στο γραφείο 206 του κτιρίου επί της οδού Καρ. Σερβίας 10, θα πραγματοποιηθεί
κλήρωση προκειμένου να αναδειχθούν οι υπάλληλοι που θα συγκροτήσουν την Επιτροπή διενέργειας
διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, που
θα διεξαχθεί για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου στέγασης της Γενικής
Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Γ.Δ.ΗΛΕ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).
Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων ( www.aade.gr ) και θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο του κτιρίου της Α.Α.Δ.Ε. επί της οδού Καρ.
Σερβίας 10 καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης (στο 2ο όροφο του
ίδιου κτιρίου).
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΦΛΩΡΕΝΙΑ ΜΑΝΤΗ

Εσωτερική διανομή:
Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης – Γραφείο Α΄

