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ΘΕΜΑ: Διενέργεια Διαδικασίας Κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές: 

Α. Διενέργειας/αξιολόγησης προσφορών του Ηλεκτρονικού Διεθνή Διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρω-
σης τη χαμηλότερη τιμή σε ευρώ, για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των κτιρίων 
της ΠΑΜΘ & της ΠΕ Ροδόπης και την προμήθεια υγρών καυσίμων (Πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη αμόλυ-
βδη) για την κάλυψη των αναγκών των οχημάτων και των μηχανημάτων της ΠΑΜΘ & της ΠΕ Ροδόπης, 
για διάστημα (24) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης» και αναπλήρωσης  
Β. Εξέτασης Ενστάσεων  
Γ. Παρακολούθησης και Παραλαβής  

 
 

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 Απόφαση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση 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 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 Αποφάσεις του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας 
κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσι-
ων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, υπηρεσιών 
ή έργων» 

4. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ147/τ.Α’/08.08.2016) 
 

Γνωστοποιούμε 
 
Ότι την Παρασκευή 24.03.2017, ώρα 10:00 στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Οικονομικού (3ος 
όροφος, γραφείο 321), θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, μεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις, για τη συμμετοχή τους στις εν θέματι επιτροπές.  
 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.pamth.gov.gr της Π.Α.Μ.Θ. και να τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεών της.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Διανομή 
-Διεύθυνση Διοίκησης, για τοιχοκόλληση 
-Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής  
 Διακυβέρνησης, για ανάρτηση  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
Ταχ. Διεύθυνση : Λ.Δημοκρατίας 1 
   691 33 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
Πληροφορίες : Άγγελος Αντωνιάδης 
Τηλέφωνο : +30 25313 50301 
Τηλεομοιότυπο : +30 25313 50307 
Η-Ταχυδρομείο : a.antoniadis@pamth.gov.gr 

 

Με εντολή Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. 
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Οικονομικού  

 
 
 

Τρύφων Εξάρχου 
ΠΕ (Διοικ.Οικον.) 
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