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ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής υλικών, 
εργασιών και παροχής υπηρεσιών ειδικού αντικειµένου  
 

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Έχοντας υπόψη:  
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης» (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) 
2. Την µε αρ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 Απόφαση του Υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της 
∆ιαδικασίας 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» (ΦΕΚ 2540/Β/07-
11-2011) 

3. Τις µε αριθµ. Πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011, 
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19-9-2012 
εγκυκλίους του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης περί «Συγκρότησης Συλλογικών Οργάνων της διοίκησης και ορισµός 
των µελών τους µε κλήρωση» (αρ. 26 του Ν. 4024/2011) 

4. Την ανάγκη συγκρότησης ειδικής επιτροπής παραλαβής υλικών, εργασιών και 
υπηρεσιών ειδικού αντικειµένου (λ.χ. εργασίες συντήρησης πρασίνου, προµήθεια 
ψυχρού και θερµού ασφαλτοµίγµατος κλπ) που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών 
∆ιευθύνσεων που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού 
και Υποδοµών (∆.Ε.Σ.Ε, ∆.Κ.Ε.Σ.Ο κλπ.) 

 
Γνωστοποιούµε 

 
ότι τη ∆ευτέρα 13/1/2014 και ώρα 13:00 στο γραφείο του Τµήµατος Προµηθειών της 
∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της Περιφέρειας Αττικής (γραφείο 311, Λ. Συγγρού 80-88), θα 
διενεργηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση ειδικής επιτροπής παραλαβής υλικών, 
εργασιών και υπηρεσιών ειδικού αντικειµένου (λ.χ. εργασίες συντήρησης πρασίνου, 
προµήθεια ψυχρού και θερµού ασφαλτοµίγµατος κλπ) που διενεργούνται από τη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών και αφορούν στην κάλυψη των αναγκών ∆ιευθύνσεων που 
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υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού και Υποδοµών 
(∆.Ε.Σ.Ε, ∆.Κ.Ε.Σ.Ο κλπ.) της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί από του κάτωθι: 
 
1. Εµ. Κάββαλος (Αν. Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών)  
2. Σ. Ασηµακοπούλου (Αν. Προϊσταµένη Τµήµατος Προµηθειών)  
3. Μ. Καραβέλη (Υπάλληλος του Τµήµατος Προµηθειών) 
 
Η παρούσα γνωστοποίηση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής 
(www.patt.gov.gr) και στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών της 
Περιφέρειας Αττικής.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ  

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ   

 

 

 

 

ΕΜ. ΚΑΒΒΑΛΟΣ 


