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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Βόλος, 1/10/2021
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ                       Αριθ. Πρωτ.:…………
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                   
Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο                                       
Ταχ. Κωδ. : 38 001                                    
Πληροφορίες : Σ.Χαλμπέ, Χ.Σέχα   
Τηλέφωνο : 2421352563
Fax : 2421352572                  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
       Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της Διοίκησης» του Ν. 
4024/2011 (ΦΕΚ 226 Α΄/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – 
βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012 - 2015».
2. Τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/Β΄/07-11-2011) με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών 
των συλλογικών οργάνων της Διοίκησης για τη διεξαγωγή δημοσίων διαγωνισμών ή την 
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων».
3. Την αριθμ. 121213/5.4.2021 (ΑΔΑ: ΨΔΤΡ7ΛΡ-ΒΨΖ) απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας 
«περί ορισμού μελών διενέργειας κληρώσεων για τη συγκρότηση Επιτροπών διεξαγωγής 
δημόσιων διαγωνισμών, ανάθεσης, αξιολόγησης, παρακολούθησης, παραλαβής προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων, ευθύνης της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού Π. Ε. Μαγνησίας & 
Σποράδων για ένα έτος
4. Την ανάγκη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμων 
υλικών Γραφικής ύλης-ειδών οργάνωσης γραφείου, αναλώσιμων υλικών για τους 
εκτυπωτές & τα φωτοτυπικά μηχανήματα και φωτοαντιγραφικού & μηχανογραφικού 
χαρτιού. 

Ανακοινώνουμε
ότι θα διενεργηθεί, από τους ορισθέντες προς τούτο υπαλλήλους, κλήρωση μεταξύ των 
υπηρετούντων υπαλλήλων στις υπηρεσίες των Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων που πληρούν τις 
νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στο εν λόγω συλλογικό  όργανο,  κλήρωση για την ανάδειξη 
τριών τακτικών & τριών αναπληρωματικών μελών  για την επιτροπή αξιολόγησης 
αποτελεσμάτων του συγκεκριμένου διαγωνισμού. 
   
 Η κλήρωση θα διεξαχθεί την Πέμπτη 7.10.2020, ώρα 10.00 π.μ. στο γραφείο του κ. Μιχάλη 
Χουβαρδά,  Προϊσταμένου Τμήματος  της ΔΤΥ   των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων (2ος όροφος).

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην εφημερίδα της υπηρεσίας στην ιστοσελίδα της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας και στον πίνακα ανακοινώσεων των ΠΕΜΣ και της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού των Π. Ε. Μαγνησίας & Σποράδων.

Ε.Π.
Η ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ
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