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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια δημόσιων κληρώσεων για τις συγκροτήσεις επιτροπών του Κέντρου».      

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη:

1. Την ανάγκη διενέργειας δημόσιων κληρώσεων για τις συγκροτήσεις:
α) Τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την 
εκτέλεση εργασιών,
β) Τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την 
εκτέλεση εργασιών,
γ) Τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, και
δ) Τριμελούς επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 
διότι η θητεία των υφιστάμενων επιτροπών λήγει στις 24-4-2020.
2. Την υπ’αριθμ. 12/16-4-2020 (ΑΔΑ: 6Ν5Κ469ΗΜΦ-ΒΒ6) απόφαση συνεδρίασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου (Θέμα 1ο: «Διενέργεια δημόσιων κληρώσεων για τις 
συγκροτήσεις επιτροπών του Κέντρου».    
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ 147/8-8-2016 τ. Α΄) « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/14/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ » όπως 
ισχύει.
4. Το υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-9-2012 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄) « 
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 ».
6. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
7. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) απόφαση 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης « 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 ».
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8. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ 45/9-3-1999 τ. Α΄) « Κύρωση του Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις » όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
9. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. Γ2β/ΟΚ/8291/22-11-1984 (Φ.Ε.Κ 860/7-12-1984 τ. Β΄) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας « Έγκριση κανονισμού λειτουργίας των 
Κέντρων Παιδικής Μερίμνης » όπως ισχύει.   
10. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 572/1970 (ΦΕΚ 125 Α΄) « Περί οργανώσεως, διαρθρώσεως, 
λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των πάσης κατηγορίας Νομικών Προσώπων, Οργανισμών και 
Επιτροπών εν τη Διοικήσει των οποίων μετέχει ο Βασιλεύς ή μέλος της Βασιλικής Οικογένειας 
» όπως ισχύει. 
11. Τις διατάξεις του Ν. 3329/2005 (Φ.Ε.Κ 81/4-4-2005 τ. Α΄) « Εθνικό Σύστημα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις » όπως ισχύει.
12. Τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ « Ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης » του Ν. 4025/2011 (Φ.Ε.Κ 228/2-11-2011 τ. Α΄) « Ανασυγκρότηση Φορέων 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ και άλλες διατάξεις 
».
13. Τις διατάξεις του Ν. 4052/2012 (Φ.Ε.Κ 41/1-3-2012 τ. Α΄) « Νόμος αρμοδιότητας 
Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης 
μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ), της Ελληνικής 
Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και 
άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής 
οικονομίας » και άλλες διατάξεις ».
14. Τις διατάξεις του Π.Δ 85/2012 (Φ.Ε.Κ 141/21-6-2012 τ. Α΄) « Ίδρυση και μετονομασία 
Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών ».
15. Τις διατάξεις του Ν. 4109/2013 (Φ.Ε.Κ 16/23-1-2013 τ. Α΄) « Κατάργηση και συγχώνευση 
νομικών προσώπων δημόσιου τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του 
κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις » όπως ισχύει.
16. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 4302/2014 (Φ.Ε.Κ 225/8-10-2014 τ. Α΄) 
«Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις ».    
17.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ 112/13-7-2010 τ. Α΄) « Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο « Πρόγραμμα Διαύγεια » και άλλες διατάξεις ».
18. Την υπ’ αριθ. Δ1/46002/15195/19-12-2019 (ΦΕΚ 1103/27-12-2019 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.) απόφαση 
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Ορισμός μελών στο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

Ανακοινώνουμε
1. Τη διενέργεια δημόσιων κληρώσεων στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου στις 22-4-
2019, ημέρα Τετάρτη και τις ώρες 8.30 π.μ έως 9.00 π.μ. από τον αναπληρωτή Προϊστάμενο 
του Τμήματος Διαχείρισης Ναούμ Χρήστο με αναπληρωτή τον μόνιμο υπάλληλο Χαντζάρα 
Ευάγγελο, του κλάδου ΔΕ Διοικητικών-Οικονομικών και βαθμό Α΄, παρουσία της μόνιμης 
υπαλλήλου Κελεσίδου Σοφίας, του κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού και βαθμό Β΄, με 
αναπληρώτρια τη μόνιμη υπάλληλο Χατζηκωνσταντίνου Δέσποινα, του κλάδου ΔΕ 
Διοικητικών-Επιμελητών Παιδιών και βαθμό Δ΄ και του αναπληρωτή Προϊσταμένου του 
Τμήματος Πρόνοιας Σαρνατζίδη Γεώργιου, του κλάδου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας και βαθμό 
Α΄, με αναπληρώτρια τη μόνιμη υπάλληλο Νιζορίδου Ευτέρπη, του κλάδου ΔΕ Διοικητικού-
Οικονομικού και βαθμό Α΄, για τις συγκροτήσεις επιτροπών:
α) Τριμελούς επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την 
εκτέλεση εργασιών,



β) Τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμών και διαδικασιών 
διαπραγμάτευσης για την προμήθεια πάσης φύσεως ειδών, την παροχή υπηρεσιών και την 
εκτέλεση εργασιών,
γ) Τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών, και
δ) Τριμελούς επιτροπής παραλαβής παροχής υπηρεσιών, για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, 
διότι η θητεία των υφιστάμενων επιτροπών λήγει στις 24-4-2020.

2. Η ανακοίνωση διενέργειας δημοσίων κληρώσεων για τη συγκρότηση των τριμελών 
επιτροπών να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Κέντρου 
www.kkppdm.gr.

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ

                                                                                                            Παρδάλης Ιωάνης
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