
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε.      Βόλος 14 – 11 – 2022 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΟΥ – ΕΚΜ/ΣΗΣ – Δ/ΚΟΥ      Αρ. Πρωτ.: 5595/ΕΞ2992 

        ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 

 
 
 

Θέμα: «Διενέργειας κλήρωσης».  

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη: 

1 Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

2 Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27.10.2011/τ. Α΄), «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 

δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

3 Την υπ΄ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540/7.11.2011/τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού Δ/κής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασία κληρώσεως για τον ορισμό μελών 

των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την 

αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

4 Τις αριθμ. α)ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21526/4.11.2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση», β)ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.23243/23.11.2011 (ΑΔΑ:457ΚΧ-ΤΧΩ) 

«Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 

διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, 

υπηρεσιών ή έργων» και γ) ΔΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21700/19.9.2012 (ΑΔΑ: Β4Θ0Χ-ΖΕ2) «Εφαρμογή του άρθρου 26 

του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» 

εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

5 Την ανάγκη σύστασης, συγκρότησης και ορισμού μελών της Επιτροπής διεξαγωγής δημόσιων διαγωνισμών ή την 

ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων για τον Οργανισμό 

Λιμένος Βόλου Α.Ε. κατά το έτος 2023 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ 

 

Ότι κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022 

και ώρα 10:00΄, στο γραφείο του Δ/νοντος Συμβούλου θα πραγματοποιηθεί κλήρωση προκειμένου να 

αναδειχθούν τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, που θα συγκροτήσουν τίς επιτροπές διεξαγωγής διαγωνισμών 

ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων, για το έτος 

2023.  

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Λιμένος Βόλου (www.port-volos.gr) 

καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων του Οργανισμού. 

 

                Για την ΟΛΒ Α.Ε. 

    Ο Δ/νων Σύμβουλος  

 

           Σωκράτης Αναγνώστου   


