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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΘΕΜΑ :   Διενζργεια κλήρωςησ για τον οριςμό μελϊν ςτην ςυγκρότηςη 
Επιτροπήσ οριςτικήσ παραλαβήσ του ζργου «Επιςκευή κρηπιδότοιχου 
λιμζνα      Καλφμνου για την αςφαλή χρηςιμοποίηςή του από την 
Ακτοπλοΐα», του       Δήμου Καλυμνίων ςφμφωνα με τα άρθρα  73 & 75 του 
Ν. 3669/2008 και του άρθρου 61 του Ν. 4257/2014 
 

 Ζχοντασ υπόψη: 

1.     Τισ διατάξεισ του άρθροσ 61 του Ν. 4257/14-04-2014 «Σύζηαζη 

επιηποπήρ  παπαλαβήρ  …… αναδιαηύπωζη ηων διαηάξεων ηος άπθπος 16 ηος                  

Π.Δ. 1 171/1987)». 

 2.    Τισ διατάξεισ του άρθροσ 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226Α/27-10-2011) 
«Σςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ διοίκηζηρ» . 

 3.   Την υπ' αριθ.  ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012  Εγκφκλιο του         
Υπουργείου Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ 
«Εθαπμογή ηος άπθπος 26 ηος Ν 4024/2011, ζςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων 

ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη»,. 
4.      Τισ διατάξεισ τησ  υπ'  αριθ.    ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011   

Απόφαςησ του  Υπουργοφ Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ      
Διακυβζρνηςησ (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεφχοσ Β’) «Διενέπγεια ηηρ 

διαδικαζίαρ  κληπώζεωρ για ηον οπιζμό ηων     μελών ηων ζςλλογικών 

οπγάνων ηηρ διοίκηζηρ για ηη διεξαγωγή δημόζιων διαγωνιζμών ή ηην 

ανάθεζη ή ηην αξιολόγηζη,      παπακολούθηζη, παπαλαβή ππομηθειών, 

ςπηπεζιών ή έπγων»  

5.     Την υπ' αριθ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκφκλιο του 
Υπουργείου Διοικητικήσ Μεταρρφθμιςησ και Ηλεκτρονικήσ Διακυβζρνηςησ 



«Σςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ 

με κλήπωζη» (άπθπο 26 ηος Ν. 4024/2011). 

6.    Το με Α.Π. 458/12-01-2015 του Δήμου  Καλυμνίων ( εις. Δήμου Κω 
910/14-01-2015).  
 

                                                Γνωζηοποιούμε 
 

 

ότι την  Σριηη 03 Φεβροσαρίοσ 2015, ϊρα 12:00 π.μ. ςτα γραφεία του 
Δημοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Καλφμνου, θα διενεργηθεί κλήρωςη μελϊν, 
μεταξφ όςων πληροφν τισ προχποθζςεισ από το νόμο να ςυμμετζχουν, ςτην 
Επιηροπή παραλαβής του ζργου  «Επιζκεσή κρηπιδόηοιτοσ λιμένα 

Καλύμνοσ για ηην αζθαλή τρηζιμοποίηζή ηοσ από ηην Ακηοπλοΐα». 

 Η παροφςα ανακοίνωςη θα τοιχοκολληθεί ςτο κατάςτημα  του 
Δημοτικοφ Λιμενικοφ Ταμείου Καλφμνου και θα αναρτηθεί ςτην ιςτοςελίδα 
του.  (www. portofkalymnos.gr)                                                    
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