
                                                      

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                       Καβάλα,  05 /02/2013 
                       Αριθ. Πρωτ:  03/οικ. 333 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ                                                                                                                                        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                             
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
 
Πληρ. Α. Ασηµής                                                   
Τηλ. 2510 291240                                                                     
FAX 2510 227408                                                            
Ταχ.∆/νση: Ε.Αντίστασης 20                                             
Ταχ.Κώδ: 651 10 ΚΑΒΑΛΑ              
E-mail: a.asimis@pamth.gov.gr 

ΘΕΜΑ: ∆ιενέργεια ∆ιαδικασίας Κλήρωσης για συµµετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές: 

Α. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆ 118/2007, για τους  διαγωνισµούς της Π.Ε.    
     Καβάλας  για το έτος 2013.  
 
Β. Παραλαβής κάθε είδους υλικών και εργασιών για τις ανάγκες της  Περιφερειακής      
     Ενότητας Καβάλας για το έτος 2013.  

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» 
του Ν. 4024/201 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) 
2. Την αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Απόφαση του Υπουργείου 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµιση και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση» 
(άρθρο 26 του Ν.4024/2011) 
3. Τις αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-
2011 Αποφάσεις του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµιση και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια 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» 
 
Γνωστοποιούµε 
Ότι, την 07 /02/2013, ηµέρα Πέµπτη , ώρα 10.00 π.µ στο Τµήµα Προµηθειών της 
∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε Καβάλας (2ος όροφος, 215 γραφείο), θα 
διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση, από την Προϊστάµένη του Τµήµατος Προµηθειών κ. 
Ελένη Ιορδανίδου και τους  υπαλλήλους του τµήµατος κ. Ασηµή Αθανάσιο & κ. 
Φουτσιτζίδου Μαρία , µεταξύ των υπαλλήλων που πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις, για τη συµµετοχή τους στις Επιτροπές: 
Α. Ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆ 118/2007, για τους  διαγωνισµούς της Π.Ε.      
     Καβάλας  για το έτος 2013.  
Β. Παραλαβής κάθε είδους υλικών και εργασιών για τις ανάγκες της  Περιφερειακής     
     Ενότητας Καβάλας για το έτος 2013.   
 
 



 
Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Καβάλας : www.pekavalas.eu  και να 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεών της. 
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