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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
∆ηµόσια κλήρωση για την επιλογή µελών για τη συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης
εργασιών της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ” για την εγκατάσταση υπηρεσιών
παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχηµάτων της Κ.Υ. ΕΚΑΒ.
Ανακοινώνεται ότι στις 31/03/2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταµένου ∆/νσης
∆/κών & Οικον. Υπηρεσιών Αλέξανδρου Κωτσόπουλου, θα διενεργηθεί ανοιχτή δηµόσια κλήρωση, επιλογής των
µελών για την συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης εργασιών της εταιρείας “VODAFONE-ΠΑΝΑΦΟΝ” για
την εγκατάσταση υπηρεσιών παρακολούθησης και διαχείρισης στόλου οχηµάτων της Κ.Υ. ΕΚΑΒ.
Η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί βάσει των διατάξεων του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 και σύµφωνα µε την
αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ18/οικ.21526/4.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης από τους κάτωθι κλάδους και ειδικότητες που υπαγορεύει το αντικείµενο του
διαγωνισµού:
1) Ένας υπάλληλος της ∆/νσης Οργάνωσης & Συντονισµού κλάδου ∆Ε Ηλεκτρονικού
2) ∆ύο υπάλληλοι της ∆/νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών κλάδου ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων
Από τους ανωτέρω υπαλλήλους εξαιρούνται της κλήρωσης εκείνοι που συµµετείχαν ως µέλη στην επιτροπή
διενέργειας του διαγωνισµού, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο Γραφείο Προµηθειών του
ΕΚΑΒ.
Η κλήρωση θα είναι δηµόσια και θα διεξαχθεί από τον Προϊστάµενο ∆/νσης ∆/κών & Οικον. Υπηρεσιών, κ.
Αλέξανδρο Κωτσόπουλο, παρουσία δύο (2) ακόµη υπαλλήλων ήτοι
α) Θεόδωρου Λαµπρούση, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης Μονάδων Υγείας
β) Κωνσταντίνου Ουρανή, υπάλληλο του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού Λογιστικού
Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσµατά της θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό, το οποίο θα
υπογραφεί και από τους τρεις (3) κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙ∆ΗΣ
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Προέδρου
2. Γραφείο Αντιπροέδρου
3. ∆νση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών
4. ∆νση ∆ιοικ. & Οικονοµικών Υπηρεσιών
5. ∆νση Οργάνωσης και Συντονισµού
6. Π.Ο.Υ
7. Προϊστάµενο Τµήµατος ∆ιοίκησης Προσωπικού

