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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

                                                                       Γούρνες: 01.04.2016  

                                                                       Αριθ. πρωτ. :5553 

       

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΕΚΠΟΤΑ)  

 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2016 

 

Έχοντας υπόψη: 

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

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4. Την αριθ. 11389/8-3-93 (ΦΕΚ 185/τ.β/23-3-93) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΕΚΠΟΤΑ) 

5. Την ανάγκη ανάδειξης µελών – υπαλλήλων του Δήµου - για τη συγκρότηση Επιτροπών 

Παραλαβής Προµηθειών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, για το 

2016, αποτελούµενες από τρία (3)  τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά η κάθε µία, 

ως κάτωθι: 

• Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας Εξοπλισµού χώρων υπαίθριας αναψυχής  

• Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας ψηφιακού µετρητή αποστάσεων lazer  

• Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας µηχανής καταµέτρησης  χαρτονοµισµάτων σε ευρώ 

µε ανιχνευτή πλαστότητας  
• Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας Πύργων ναυαγοσωστών  

• Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας µοκέτας για πραγµατοποίηση πολιτιστικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων  

• Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας  σπόρων, φυτών και λοιπών συναφών ειδών,  
• Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήµου,   

                Γνωστοποιούµε 

ότι η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών,  την 04.04.2016, ηµέρα Δευτέρα και ώρα 

09.15 θα διεξαγάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών 

µελών – υπαλλήλων του Δήµου Χερσονήσου -  για την συγκρότηση των κάτωθι 
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Επιτροπών Παραλαβής Προµηθειών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του 

ΕΚΠΟΤΑ, του Δήµου Χερσονήσου, έτους 2016: 

1. Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας Εξοπλισµού χώρων υπαίθριας αναψυχής (κλήρωση για 

τρία (3)  τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη),   

2. Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας ψηφιακού µετρητή αποστάσεων lazer (κλήρωση για 

τρία (3)  τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη),   

3. Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας µηχανής καταµέτρησης  χαρτονοµισµάτων σε ευρώ µε 

ανιχνευτή πλαστότητας(κλήρωση για τρία (3)  τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά 

µέλη),   

4. Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας Πύργων ναυαγοσωστών (κλήρωση για τρία (3)  

τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη),   

5. Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας µοκέτας για πραγµατοποίηση πολιτιστικών και 

αθλητικών εκδηλώσεων (κλήρωση για τρία (3)  τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά 

µέλη),   

6. Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας σπόρων, φυτών και λοιπών συναφών ειδών, 

(κλήρωση για τρία (3)  τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη),   

7. Επιτροπή Παραλαβής Προµήθειας λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήµου, (κλήρωση 

για τρία (3)  τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη),   

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου Χερσονήσου. 

Γούρνες 01.04.2016 

Ο Δ/ντής Δ/κών Υπηρεσιών  

Νικόλαος Βασιλάκης 


