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   ΠANEΠIΣTHMIO AIΓAIOY 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ 

Α.Π.:   1040 

Ρόδος, 21/08/2017 
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Πληρ.: Σταματία Τσουβαλά 

Τηλ.: 22410 99022 
  
ΘΕΜΑ: «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής  Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του 
συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την  προμήθεια  μηχανών γραφείου (ups, φωτοτυπικά)  
για τις ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Σάμου, Σύρου, Χίου και Μυτιλήνης 

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη : 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 

226/Α΄/27-10-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 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 (ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11), και ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.23243/ 23-

11-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

«Διενέργεια 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», 

4. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών 

οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»»). 

 
Γνωστοποιούμε 

ότι την Πέμπτη 24/08/2017, ώρα 09.00πμ στο γραφείο του Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων της 
Περιφερειακής Διεύθυνσης Ρόδου (κτίριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο, Δημοκρατίας 1, Ρόδος), με μέριμνα του 
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων (κτίριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο, Δημοκρατίας 1, Ρόδος) θα διενεργηθεί 
κλήρωση για τον ορισμό μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού στα πλαίσια του Συνοπτικού 
Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την  προμήθεια  μηχανών γραφείου ( ups, φωτοτυπικά)  για τις 
ανάγκες των Πανεπιστημιακών Μονάδων Λήμνου, Σάμου, Σύρου, Χίου και Μυτιλήνης, με κριτήριο ανάθεσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής προ ΦΠΑ στο σύνολο της προμήθειας  ανά 
Πανεπιστημιακή Μονάδα 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να συμμετέχουν στο εν λόγω 

συλλογικό όργανο, και διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να 
διεκπεραιώσουν το έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του. 
Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html) και της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
(http://www.sae.aegean.gr)  και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής  Διεύθυνσης 
Ρόδου – Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων (κτίριο «7ης Μαρτίου», ισόγειο, Δημοκρατίας 1, Ρόδος). 
 

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
 
 

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΒΑΛΑ 
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