
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

  

 

 

   Καλαμάτα  18-01-2017  

Δ Η Μ Ο Σ  Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ  
 

Αρ. Πρωτ.: 2518 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 

Πληροφ.: Αδαμοπούλου Π. 

Τηλ. :  (27213) – 60872 

FAX :  (27213-60708 

Email :  

  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Εχοντας υπόψη: 

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

2. Την υπ.αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21508/4-11-2011 Απόφαση Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τεύχος Β΄) 

3. Την υπ.αρίθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης 

4. Τους Ν. 4412/2016 και Ν. 4441/2016  
5. Την ανάγκη ανάδειξης μελών (τακτικών και αναπληρωματικών)  για την συγκρότηση Επιτροπών  διενέργειας Δημοσίων 

Διαγωνισμών έργων και προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.3669/2008 για τη σύσταση:  

 

(α) τριμελής επιτροπή διενέργειας- αξιολόγησης συνοπτικού διαγωνισμού για έργα 

προϋπολογισμού  έως 60.000€ 

(β) τριμελής επιτροπή διενέργειας- αξιολόγησης  διαγωνισμού για έργα προϋπολογισμού από 

60.000€ έως 1.000.000€ 

(γ)   τριμελής επιτροπή διενέργειας- αξιολόγησης διαγωνισμών  προμηθειών( συνοπτικούς 

διαγωνισμούς, και διαγωνισμούς από 60.000€  έως 135.000€) και απ’ ευθείας αναθέσεων 

προμηθειών. 

(δ) τριμελής επιτροπή διενέργειας- αξιολόγησης διαγωνισμών παροχής υπηρεσιών (συνοπτικούς 

διαγωνισμούς και διαγωνισμούς από 60.000€ έως 135.000€) και  απ’ ευθείας αναθέσεων παροχής 

υπηρεσιών. 

(ε) τριμελής επιτροπή (γνωμοδοτικό όργανο) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για 

είδη ηλεκτρολογικού και   μηχανολογικού εξοπλισμού 

      (στ) τριμελής επιτροπή (γνωμοδοτικό όργανο) παραλαβής Παροχής Υπηρεσιών 

(ζ) τριμελής επιτροπή (γνωμοδοτικό όργανο) παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών για είδη 

οδοποιίας,    οικοδομικών, κυκλοφοριακών υλικών, κ.λπ 

 

Γνωστοποιούμε ότι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας: 
 

Την 19-01-2017 Πέμπτη και ώρα από 02.00 μ.μ θα διεξαχθούν  οι κληρώσεις για την ανάδειξη των 
τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις  Επιτροπές  Διενέργειας των ανωτέρων 
Δημοσίων Διαγωνισμών  
Ο πρώτος κλήρος τακτικών και αναπληρωματικών μελών θα είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής Τακτικής 
και Αναπληρωματικής αντίστοιχα. 
Οι επιτροπές  αυτές θα ισχύουν για ένα χρόνο δηλαδή για το 2017. 
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 
και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας. 
                                                                                

 
                                                                                 Ο  Διευθυντής Τ.Υ Δ. Καλαμάτας 
 
 
                                                                                             Τζαμουράνης Βασίλειος  


