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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

∆ηµόσια κλήρωση για την επιλογή µελών συγκρότηση των συλλογικών οργάνων
για το έτος 2015, µε αντικείµενο τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή
την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών ή υπηρεσιών.
Ανακοινώνεται ότι στις 16/12/14, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 στο γραφείο του Προϊσταµένου
∆/νσης ∆/κών & Οικον. Υπηρεσιών Κωνσταντίνου Ουρανή θα διενεργηθεί ανοιχτή δηµόσια
κλήρωση, επιλογής των µελών για την συγκρότηση των συλλογικών οργάνων για το έτος
2015, µε αντικείµενο τη διεξαγωγή δηµόσιων διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση,
παρακολούθηση, παραλαβή προµηθειών ή υπηρεσιών.
Οι υπάλληλοι που θα προκύψουν από την ανωτέρω κλήρωση θα πρέπει να
συγκροτήσουν:
Α: - Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσµάτων ανοικτών διαγωνισµών και διαδικασιών
διαπραγµάτευσης
- Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών
- Eπιτροπή προµήθειας ανταλλακτικών συνεργείου, µηχανολογικού εξοπλισµού,
εργασιών τεχνικών θεµάτων, εκτέλεσης εργασιών συνεργείου & διαδικασιών
διαπραγµάτευσης.
- Επιτροπή προµήθειας υγειονοµικού υλικού, ιατρικών µηχανηµάτων, επιστηµονικών
οργάνων, κ.λ.π & διαδικασιών διαπραγµάτευσης
- Επιτροπή προµήθειας λοιπού υλικού, εργασιών λοιπού υλικού & διαδικασιών
διαπραγµάτευσης
- Επιτροπή µικροπροµηθειών ή υπηρεσιών Τοµέα Κορίνθου
- Επιτροπή µικροπροµηθειών ή υπηρεσιών Τοµέα Ευβοίας
- Επιτροπή µικροπροµηθειών ή υπηρεσιών Τοµέα Βοιωτίας
Β: - Επιτροπή υποβολής ασθενοφόρων σε Κ.Τ.Ε.Ο, παρακολούθησης –παραλαβής υλικών

& εργασιών µηχανολογικού εξοπλισµού συνεργείου επισκευής οχηµάτων και
παραλαβής

ανταλλακτικών οχηµάτων και εργασιών της Κ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.

- Επιτροπή παραλαβής ελαιολιπαντικών, υγρών καυσίµων & πετρελαίου θέρµανσης .
- Επιτροπή παραλαβής υγειονοµικού υλικού, αερίων & ιµατισµού καθώς και παραλαβής
γενικού υλικού και εργασιών (εκτός ασθενοφόρων) .
-

Επιτροπή παρακολούθησης καθαριότητας & παραλαβής εργασιών καθαρισµού και
συντήρησης χηµικών τουαλετών.

-

Επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής εργασιών ανελκυστήρων, αναβατορίου &
ραδιοδικτύου.

-

Επιτροπή παραλαβής υλικών & εργασιών του τοµέα ΚΟΡΙΝΘΟΥ

- Επιτροπές παραλαβής υλικών & εργασιών των τοµέων ΧΑΛΚΙ∆ΑΣ- ΕΥΒΟΙΑΣΒΟΙΩΤΙΑΣ
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 των υπό ανάθεση διαγωνισµού:
1) Υπάλληλους της ∆/νσης Οργάνωσης & Συντονισµού ΠΕ,ΤΕ και ∆Ε ανάλογα τον κλάδου
που χρειάζεται η συγκρότηση της κάθε επιτροπής
2) Υπάλληλους της ∆/νσης ∆ιοικ. & Οικ. Υπηρεσιών ΠΕ,ΤΕ και ∆Ε ανάλογα τον κλάδου
που χρειάζεται η συγκρότηση της κάθε επιτροπής
3) Υπάλληλους της ∆/νσης Νοσηλευτικών Υπηρεσιών ΠΕ,ΤΕ και ∆Ε ανάλογα τον κλάδου που
χρειάζεται η συγκρότηση της κάθε επιτροπής
Από τους ανωτέρω υπαλλήλους εξαιρούνται της κλήρωσης εκείνοι που συµµετείχαν ως µέλη
στην επιτροπή σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, 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. Κωνσταντίνο Ουρανή , παρουσία δύο (2)
ακόµη υπαλλήλων ήτοι
α) ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης &Οικονοµίας
β) ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥΣΗΣ, υπάλληλος του κλάδου ΤΕ ∆ιοίκησης &Οικονοµίας
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.
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