
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΑΜΟΥ Σάμος,  9-12-2014 

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και 

Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του πρόχειρου Διαγωνισμού: «ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ 

ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ  ΜΟΡΑΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ»  σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και σε εφαρμογή της 

με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» ΦΕΚ 226 Α΄ όπως 

τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα»     

                                                                       ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη :  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του 

Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011),  

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του 

Ν.4024/2011),  

3. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11), και ΔΙΣΚΠΟ/ 

Φ.18/ οικ.23243/ 23-11-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για 

τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, 

παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων»,  

4. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του 

άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση»),  

Γνωστοποιούμε 

ότι την Τετάρτη    10 /12 /2014, ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Τμήματος  Οικονομικής 

Υπηρεσίας  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Σάμου  (Κτίριο Ηγεμονείο, Καρλόβασι Σάμου) θα 

διενεργηθεί κλήρωση  -    μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να 

συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο, διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα 

που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους 

ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού οργάνου - για τον ορισμό 

Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης αποτελεσμάτων του πρόχειρου 

Διαγωνισμού: «ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ  

ΜΟΡΑΛΗ ΤΗΣ ΠΑΝ/ΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΑΜΟΥ» 

 Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 

(http://www.samos.aegean.gr/ και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της 

Περιφερειακής  Διεύθυνσης Σάμου, Τμήμα Οικονομικής Υπηρεσίας (κτίριο Ηγεμονείο, 

Kαρλόβασι Σάμου). 

Ο  Προϊστάμενος της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Σάμου 

Νικόλαος Ζάχαρης 


