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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

 
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.Τις υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.9.2012  
    Εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/ 19.7.2018)που τροποποιούν αυτές του άρθρου 192  
    του Ν. 3463/2006  
5. Την περίπτωση στ.ι. παρ.1 άρθρο 72 Ν. 3852/2010 , όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019   
    και με την περίπτωση α της παρ.4 του άρθρου 10 του Ν. 4674/2020 που αντικαταστάθηκε εκ νέου με την παρ. 1 του    
    άρθρου 40 του Ν. 4735/2020 (η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει πλέον για την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των   
    διακηρύξεων , τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών , συμπεριλαμβανομένων και  
    αυτών που αφορούν έργα, μελέτες, προμήθειες και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση ειδικών επιτροπών διεξαγωγής   
    και αξιολόγησης από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του Δήμου ή δημοσίους υπαλλήλους) 
6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της κατωτέρω επιτροπής του Δήμου Δωρίδος, για το  έτος 2021 : 

 Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών για την εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων (π.δ. 270/1981), για  έτος 2021   
(Ο Δήμαρχος και δύο (2) δημοτικοί σύμβουλοι , ως τακτικά μέλη και  αναπληρωτές –απόφαση Οικονομικής Επιτροπής). 

 
Γνωστοποιούμε ότι την  7/12/2020 ,ημέρα Δευτέρα, ώρα  08:30΄, θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών 

και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν  την ως άνω   επιτροπή.  
Η κλήρωση για την ανάδειξη της  ως άνω επιτροπής θα διενεργηθεί από τον Διευθυντή Διοικητικού του Δήμου 

Δωρίδος, Επαμεινώνδα Γουργουλέτη , ενώπιον των υπαλλήλων του Δήμου Δωρίδος, Δημητρίου Π. Κοκμοτού  και Θεοδώρου 
Τσώνου, στο Λιδωρίκι (γραφείο Δ/νσης Διοικητικού Δήμου Δωρίδος) με την τήρηση όλων των μέτρων περί αποστάσεων που 
επιβάλλει η νομοθεσία περί ανάγκης περιορισμού διασποράς του κορωνοϊού. 

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο χώρο ανακοινώσεων  του Δήμου Δωρίδος στο Λιδωρίκι (στο κτίριο 
που στεγάζεται και εδρεύει  η Δ/νση Διοικητικού ) και  να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  

 
 
 

Ο Διευθυντής   
 

Επαμεινώνδας Γουργουλέτης 


