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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011) «Συγκρότηση 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης». 
2. Τις διατάξεις της υπ' αριθ ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β') 
3. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
4. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
5. Την υπ' αριθ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 
6. Την ανάγκη ανάδειξης µελών, σύµφωνα µε το άρθρο 38 του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ  150/Α’/10-
07-2007) για τη συγκρότηση: 
α. των επιτροπών διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των ανοικτών και πρόχειρων 
διαγωνισµών και διαδικασιών διαπραγµάτευσης του Ε.Τ.Α.Α., αποτελούµενων από  τρία (3) ή 
πέντε (5) µέλη. 
β. των επιτροπών αξιολόγησης των ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆.118/2007 και προσφυγών 
του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 2522/1997 των ανοικτών και πρόχειρων διαγωνισµών του Ε.Τ.Α.Α., 
αποτελούµενων από τρία (3) ή πέντε (5) µέλη, τα οποία είναι διαφορετικά από τα µέλη των 
προηγούµενων επιτροπών.  
γ. των επιτροπών παραλαβής υλικών και εργασιών των Ενιαίων Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. 
 
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικού του Ε.Τ.Α.Α. ανακοινώνει ότι, την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2013 και ώρα 
10:00 θα πραγµατοποιήσει δηµόσια κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και 
αναπληρωµατικών µελών, που θα συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές, για το χρονικό διάστηµα 
από 21/07/2013 έως 20/07/2014. 
  
Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί στο Γραφείο του Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του Ε.Τ.Α.Α. Μάρνη 22 Τ.Κ. 104 33 Αθήνα, 1ος όροφος. 
 
Το κείµενο της ανακοίνωσης θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων των Ενιαίων Υπηρεσιών 
του Ε.Τ.Α.Α. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ταµείου (www.etaa.gr) 
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