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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Έχοντας υπ’ όψη :  

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

2. Την υπ’ αριθµό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/4-11-2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής  

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄)  

3. Την υπ΄ αριθµό ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής  

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

4. Τον προϋπολογισµό του Δήµου Καλαµάτας οικον. έτους 2016  

5. Την ανάγκη ανάδειξης µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) για την συγκρότηση Επιτροπής 

παραλαβής προµήθειας  και παρεχοµένων υπηρεσιών που αφορούν στο Γραφείο Εθιµοτυπίας, 

Επικοινωνίας και Δηµοσίων Σχέσεων  του Δήµου Καλαµάτας 

Γνωστοποιούµε  ότι: 

    Την Τετάρτη 23 Δεκεµβρίου 2015 και ώρα 9:30 π. µ. θα διεξαχθεί κλήρωση στο Γραφείο του 

Γενικού Γραµµατέα του Δήµου  για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) 

αναπληρωµατικών µελών, για την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης 

προµηθειών (απ’ ευθείας αναθέσεων) σύµφωνα µε την Υ.Α. 11389/93 καθώς και παραλαβής 

αυτών για περιπτώσεις που αφορούν σε είδη δώρων, ζαχαροπλαστικής, ανθοπωλείου, 

παραδοσιακών προϊόντων, κλπ. Ο πρώτος κληρωθείς από τα τακτικά µέλη θα είναι ο Πρόεδρος 

της τακτικής επιτροπής και ο πρώτος κληρωθείς από τα αναπληρωµατικά µέλη θα είναι ο 

Πρόεδρος της αναπληρωµατικής επιτροπής αντίστοιχα. 

Τέλος Θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) 

αναπληρωµατικών µελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή αξιολόγησης  κάθε είδους 

παρεχοµένων υπηρεσιών  (σύµφωνα µε το Π.Δ. 28/80) και την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και 

δύο (2) αναπληρωµατικών µελών για την ανάδειξη της επιτροπής παραλαβής . Το τρίτο µέλος θα 

είναι Δηµοτικός Σύµβουλος, ο οποίος θα ορισθεί (µε κλήρωση) από την Γραµµατεία του 

Δηµοτικού Συµβουλίου. Πρώτα διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά µέλη και µετά για τα 

αναπληρωµατικά. 

      Η ανακοίνωση να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του  Δηµαρχείου (Αριστοµένους 28 

– 24100 Καλαµάτα) και στην ιστοσελίδα  του Δήµου Καλαµάτας. 

 Ο Γενικός Γραµµατέας 

                                                                                            του Δήµου Καλαµάτας 

 

  Βασίλειος Χαντζής 


