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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ 
 

ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ:  Αριστοµένους 28 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Σπύρος Λαγωνικάκος                                               

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:  2721360718 

FAX: 2721360718 

EMAIL: s.lagonikakos@kalamata.gr  

 

(ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ) 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 23/12/2013 

Αρ.Πρωτ.  

 

                                                                                                                         

Προς: 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  

                       

Κοιν/ση: 
 

 
 

Θέµα : 
                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

  
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011. 
2. Την υπ΄αρίθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ 21508/4-11-2011 απόφαση Υπουργού ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/7-11-11 τεύχος Β’). 
3. Την υπ’ αρίθµ,  ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/ΟΙΚ 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 

Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  
4. Την ανάγκη ανάδειξης µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) για την συγκρότηση 

Επιτροπών διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών, απ’ ευθείας αναθέσεων αξιολόγησης 
αποτελεσµάτων των ανωτέρω, καθώς και γνωµοδότησης για κάθε θέµα που προκύπτει 
κατά την εκτέλεση των συµβάσεων. 

5. Την ανάγκη ανάδειξης µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) για την συγκρότηση 
Επιτροπών παραλαβής προµηθειών. 

6. Την ανάγκη ανάδειξης µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών) για την συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµών παροχής υπηρεσιών, αξιολόγησης αποτελεσµάτων 
καθώς και γνωµοδότησης για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων.    

7. Την ανάγκη ανάδειξης µελών (τακτικών και αναπληρωµατικών), για την συγκρότηση 
επιτροπής παραλαβής κάθε είδους παρεχοµένων υπηρεσιών (απ΄ευθείας αναθέσεις, 
διαγωνισµοί), για την σύσταση τριµελούς επιτροπής, από δυο υπαλλήλους και έναν 
∆ηµοτικό Σύµβουλο.  

             Γνωστοποιούµε ότι η ∆ιεύθυνση των Οικονοµικών Υπηρεσιών ∆ήµου Καλαµάτας: 
 

α)Την 27/12/2013 ηµέρα Παρασκευή  και ώρα 8:00 π.µ θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη 
τριών (3) τακτικών και τριών (3) αναπληρωµατικών µελών, που θα συγκροτήσουν την 
επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών προµηθειών, αξιολόγησης αποτελεσµάτων καθώς και 
γνωµοδότησης για κάθε θέµα που προκύπτει κατά την εκτέλεση των συµβάσεων, και 
παραλαβής προµηθειών (και  απ’ ευθείας αναθέσεων) (σύµφωνα µε την Υ.Α. 11389/93), 
προκειµένου για περιπτώσεις  που αφορούν σε: 

1) Γραφική Ύλη-Εκτυπώσεις. 
2)Είδη καθαριότητας-φωτοαναπαραγωγικές δραστηριότητες-βιβλία-φάρµακα κ.λ.π. 
3) Είδη ατοµικής προστασίας – γάλα  
4) Καύσιµα και ελαιολιπαντικά  
5) Τρόφιµα. 
6) Είδη δώρων. 
7) Είδη ζαχαροπλαστικής, ανθοπωλείου, παραδοσιακών προϊόντων. 
8) Είδη παντοπωλείου, συσκευασίας, εξοπλισµού κ.λ.π. 
 Ο πρώτος κλήρος τακτικών και αναπληρωµατικών µελών θα είναι  ο πρόεδρος της 
τακτικής και αναπληρωµατικής αντίστοιχα. 
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β) Στην συνέχεια  θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη τριών (3) τακτικών και τριών (3) 
αναπληρωµατικών µελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή διενέργειας διαγωνισµών, 
αξιολόγησης αποτελεσµάτων και γνωµοδότησης: 

Προκειµένου για περιπτώσεις που αφορούν σε Ασφάλιση οχηµάτων, καθαρισµό 
∆ηµοτικών Κτιρίων, τοποθέτηση και συντήρηση χηµικών τουαλετών κ.λ.π. 

γ) Τέλος Θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη δύο (2) τακτικών και δύο (2) 
αναπληρωµατικών µελών, που θα συγκροτήσουν την επιτροπή παραλαβής κάθε 
είδους παρεχοµένων υπηρεσιών (σύµφωνα µε το Π.∆. 28/80). Το τρίτο µέλος θα είναι 
∆ηµοτικός Σύµβουλος, ο οποίος θα ορισθεί (µε κλήρωση) από την Γραµµατεία του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Πρώτα διενεργείται η κλήρωση για τα τακτικά µέλη και µετά για τα αναπληρωµατικά. 
Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών, και να αναρτηθεί στην σελίδα του ∆ήµου Καλαµάτας   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ  
            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                                                              «µε εντολή»                                                                               
                                                                                                                Η ∆/ντρια Οικονοµικών  
                                                                                         
 
             Σπύρος Λαγωνικάκος                                                                    Γεωργία  Ηλιοπούλου   

 

 


