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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 

                
                                                                                        
 
       
    Προς: 1)Τα µέλη ∆ΕΠ του ∆.Π.Θ. που υπηρετούν και στις τέσσερις πόλεις. 
               2) Τα µέλη ∆ΕΠ του ∆.Π.Θ. που υπηρετούν στην πόλη της Κοµοτηνής. 

                          
   
 Θέµα: Συγκρότηση συλλογικών οργάνων και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση.  

              

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

     Ανακοινώνεται ότι σύµφωνα µε το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/27-10-2011) 
και την αριθµ. πρωτ. 3690/116/16-2-2016 Απόφαση της Συγκλήτου του  ∆ηµοκρίτειου 
Πανεπιστηµίου Θράκης (Α∆Α:7Σ1Γ46ΨΖΥ1-ΑΣΘ), ανατέθηκε στο Τµήµα Προµηθειών να 
διενεργήσει δηµόσια κλήρωση για τη συγκρότηση Επιτροπών για το έτος 2016: 

 

Α) Μεταξύ των µελών ∆ΕΠ που υπηρετούν και στις τέσσερις πόλεις για την 
συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και αξιολόγησης των 
προσφορών των Ανοικτών ∆ιαγωνισµών, των ∆ιεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονικών 
∆ιαγωνισµών και των διαδικασιών µε διαπραγµάτευση, που θα διενεργηθούν στο 
∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης (στις πόλεις Ξάνθη, Κοµοτηνή, Αλεξανδρούπολη 
και Ορεστιάδα) και αφορούν προµήθειες πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών, 
εκτελέσεως εργασιών και παροχής των πάσης φύσεως υπηρεσιών για το έτος 2016 
για τις ανάγκες  του ∆.Π.Θ. και οι οποίοι διαγωνισµοί θα χρηµατοδοτούνται από τον 
προϋπολογισµό του ΕΣΠΑ και του Π.∆.Ε.. 
Η παραπάνω επιτροπή θα απαρτίζεται από τρία τακτικά και τρία αναπληρωµατικά 
µέλη. 
 
 

Β) Μεταξύ των µελών ∆ΕΠ που υπηρετούν στην πόλη της Κοµοτηνής για την 
ανασυγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης των 
Ανοικτών ∆ιαγωνισµών, των ∆ιεθνών Ανοικτών Ηλεκτρονικών ∆ιαγωνισµών και 
των διαδικασιών µε διαπραγµάτευση  {αριθ. 70/21/14 Ιανουαρίου  2016 (αριθ. Πρωτ. 
Β 3651/21 Ιανουαρίου 2016 µε Α∆Α:7∆Θ∆46ΨΖΥ1-761) απόφαση της Συγκλήτου που 
αφορά συγκρότηση επιτροπών}, που θα διενεργηθούν στην πόλη της Κοµοτηνής 
και αφορούν προµήθειες πάσης φύσεως οργάνων, ειδών και υλικών, εκτελέσεως 
εργασιών και παροχής των πάσης φύσεως υπηρεσιών για το έτος 2016 για τις 
ανάγκες του ∆ΠΘ και οι οποίοι διαγωνισµοί θα χρηµατοδοτούνται από τον τακτικό 
προϋπολογισµό του ∆.Π.Θ. για την αντικατάσταση της κ. Μαρίας Κωνσταντινίδου 
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Λέκτορος του Τµήµατος Ελληνικής Φιλολογίας, η οποία απουσιάζει σε άδεια 
ανατροφής τέκνου. 

 
 

Η κλήρωση είναι δηµόσια και θα διενεργηθεί στις 8 Μαρτίου 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10.00 π.µ., στα γραφεία του Τµήµατος Προµηθειών του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου 
Θράκης στην Κοµοτηνή, Πανεπιστηµιούπολη Κοµοτηνής κτίριο ∆ιοίκησης, 1ος όροφος,  
ενώπιον της τριµελούς οµάδας, που ορίστηκε µε την  αριθµ. πρωτ. 3690/116/16-2-2016 
Απόφαση της Συγκλήτου του  ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης (Α∆Α:7Σ1Γ46ΨΖΥ1-
ΑΣΘ). 
 
 
 
                                                                                                     
                                                                                       Ο Αναπληρωτής Πρύτανη 
                                                                                                   Οικονοµικών 
 
 
 
                                                                                       Αναπληρωτής Καθηγητής 
                                                                                                  Φώτιος Μάρης 
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