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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΡΕΘΥΜΝΟ  15-1-2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ      ΑΡ.ΠΡΩΤ. : 1073 

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
&ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ , ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΚΕΠ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,  ΑΣΤΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ,ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ  ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,  ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
 
 

 Γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 και 
της αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄/7-11-2011) Απόφασης του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, την Τετάρτη  
22  /01/2014 και ώρα 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Ρεθύμνης στο Δημαρχείο  στο Άδελε  , θα διενεργηθεί από την 
αρμόδια επιτροπή, δημόσια κλήρωση για τον ορισμό μελών στις επιτροπές προμηθειών, 
παροχής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών & Κοινωνικής Προστασίας, της 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών , της Διεύθυνσης ΚΕΠ και της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου, των 
αυτοτελών τμημάτων παιδείας και αθλητισμού και των αυτοτελών γραφείων ρύθμισης 
εμπορικών δραστηριοτήτων,  τουρισμού – πολιτισμού,   αγροτικής ανάπτυξης. 
 

 Συγκεκριμένα, η κλήρωση θα αφορά για τη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών & 

Κοινωνικής Προστασίας, τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών , τη Διεύθυνσης ΚΕΠ και τη 

Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και Πρασίνου, 

τα αυτοτελή τμήματα παιδείας και αθλητισμού και τα αυτοτελή γραφεία ρύθμισης εμπορικών 

δραστηριοτήτων,  τουρισμού – πολιτισμού,   αγροτικής ανάπτυξης τον ορισμό τακτικών και 

αναπληρωματικών μελών στις ακόλουθες επιτροπές: 

 

Α) ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ  

1) Επιτροπή παραλαβής προσφορών, διενέργειας διαγωνισμών, αξιολόγησης προσφορών και 

απευθείας ανάθεσης (τρία τακτικά μέλη και τρία αναπληρωματικά). Η κλήρωση θα 

διενεργηθεί μεταξύ όλου του προσωπικού των ανωτέρω διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων 

και αυτοτελών γραφείων με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

2) Επιτροπή παραλαβής υλικών για  απευθείας ανάθεση (τρία τακτικά μέλη και τρία 

αναπληρωματικά). Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ του προσωπικού της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών λόγω του αποθήκης που βρίσκεται στο Δημαρχείο στο Άδελε 

Ρεθύμνης με τις εξαιρέσεις που προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
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Β) ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

1) Επιτροπή παραλαβής προσφορών, άνοιγμα και αξιολόγηση αυτών σε απευθείας αναθέσεις 

και πρόχειρους διαγωνισμούς. Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλου του προσωπικού των 

ανωτέρω διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων με τις εξαιρέσεις που 

προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

2) Βεβαίωση Καλής εκτέλεσης. Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλου του προσωπικού των 

ανωτέρω διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων με τις εξαιρέσεις που 

προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

3) Επιτροπή παραλαβής.  Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλου του προσωπικού των 

ανωτέρω διευθύνσεων, αυτοτελών τμημάτων και αυτοτελών γραφείων με τις εξαιρέσεις που 

προβλέπονται σύμφωνα με τη νομοθεσία. 

 

Όσον αφορά στο Τμήμα Πρασίνου – Αστικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Πληροφορικής   και στο 

Τμήμα Κατασκευών & Συντηρήσεων, θα τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην Υ.Α. 11389/93 και 

στο ΠΔ 28/80 για τη συγκρότηση των επιτροπών με ένα μέλος της αντίστοιχης ειδικότητας. 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου ή να τοιχοκολληθεί 

στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος Ρεθύμνου, Άδελε, ΚΕΠ Ρεθύμνης, 

στη Διεύθυνση Καθαριότητας, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Αστικού Περιβάλλοντος και 

Πρασίνου Δήμου Ρεθύμνης, στα αυτοτελή τμήματα παιδείας και αθλητισμού και τα αυτοτελή 

γραφεία ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων,  τουρισμού – πολιτισμού,   αγροτικής 

ανάπτυξης. 

 

 

                                                                                      Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
                                                                                                ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 
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