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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ 

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών 

                                                                       Γούρνες:09.05.2016  

                                                                       Αριθ. πρωτ.: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ  

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 

2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του 

Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 

2540/07.11.2011 τεύχος Β’) 

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

4. Την ανάγκη ανάδειξης µελών – υπαλλήλων του Δήµου - για τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κοινοχρήστων 

χώρων Επισκοπής»  

5. Την ανάγκη ανάδειξης µελών – υπαλλήλων του Δήµου - για τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισµός κοινοχρήστων 

χώρων Ελιάς»  

6. Την ανάγκη ανάδειξης µελών – υπαλλήλων του Δήµου - για τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Διαµόρφωση υπαίθριου χώρου 

στάθµευσης σε δηµοτικό οικόπεδο εντός Δ.Δ. Ανάληψης»  

7. Την ανάγκη ανάδειξης µελών – υπαλλήλων του Δήµου - για τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθµιση γηπέδου 5Χ5 

Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι»  

8. Την ανάγκη ανάδειξης µελών – υπαλλήλων του Δήµου - για τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στον 

οικισµό Επισκοπής»  

9.  Την ανάγκη ανάδειξης µελών – υπαλλήλων του Δήµου - για τη συγκρότηση Επιτροπής 

διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισµός παραλιακού 

µετώπου Γουρνών- Κοκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάµπου»  

 

                             Γνωστοποιούµε 

ότι η Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, στις 13.05.2016, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 

10.00΄ θα διεξαγάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών 
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µελών – υπαλλήλων του Δήµου Χερσονήσου -  για την συγκρότηση των κάτωθι 

Επιτροπών:  

1. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισµός 

κοινοχρήστων χώρων Επισκοπής»  

2. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισµός 

κοινοχρήστων χώρων Ελιάς»  

3. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Διαµόρφωση υπαίθριου 

χώρου στάθµευσης σε δηµοτικό οικόπεδο εντός Δ.Δ. Ανάληψης»  

4. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Αναβάθµιση γηπέδου 

5Χ5 Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι»  

5. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 

στον οικισµό Επισκοπής»  

6. Επιτροπή διενέργειας διαγωνισµού για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισµός 

παραλιακού µετώπου Γουρνών- Κοκίνη Χάνι- Βαθειανού Κάµπου»  

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήµου Χερσονήσου. 

Γούρνες 09.05.2016 

Ο Δ/ντής Δ/κών Υπηρεσιών  

 

Νικόλαος Βασιλάκης 


