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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
∆ηµόσια κλήρωση για την επιλογή µελών για τη συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών
µικροπροµηθειών και παραλαβής από το ελεύθερο εµπόριο για το Παράρτηµα Ηρακλείου για το
οικονοµικό έτος 2013
Ανακοινώνεται ότι στις 11-12-2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 στο γραφείο του ∆ιευθυντή ΕΚΑΒ 4ης
Περιφέρειας, κ. ∆ηµήτριου Βουρβαχάκη ,θα διενεργηθεί ανοιχτή δηµόσια κλήρωση, επιλογής των
τακτικών και αναπληρωµατικών µελών για την συγκρότηση των ετήσιων επιτροπών µικροπροµηθειών,
εργασιών και παραλαβής από το ελεύθερο εµπόριο για το Ηρακλείου και τους τοµείς του για το
οικονοµικό έτος 2013.
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 πρόχειρων διαγωνισµών µικροπροµηθειών και εργασιών από το ελεύθερο εµπόριο:
Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου των κλάδων ΠΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, ΤΕ ∆ιοικητικού –
Λογιστικού, ∆Ε Η/Υ, ∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού , ∆Ε ∆ακτυλογράφων και ∆Ε Τηλεφωνητών.
Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου κλάδου ΠΕ Ιατρών.
Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου των κλάδων ΤΕ Μηχανικών και ∆Ε Τεχνικών.
Υπάλληλοι του ΕΚΑΒ Ηρακλείου των κλάδων ∆Ε Πληρωµάτων Ασθενοφόρων και ΥΕ
Τραυµατιοφορέων.
Από τις παραπάνω κατηγορίες υπαλλήλων εξαιρούνται της κλήρωσης όσοι συµµετείχαν ως µέλη σε
επιτροπές σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι που υπηρετούν στο
Γραφείο Προµηθειών του ΕΚΑΒ Ηρακλείου.
Η κλήρωση θα είναι δηµόσια και θα διεξαχθεί από το ∆ιευθυντή, κ. ∆ηµήτριο Βουρβαχάκη, παρουσία
τριών (3) ακόµη υπαλλήλων των: α)Ρούλα Κωστάκη Ρόσσα, υπάλληλου του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού –
Οικονοµικού, β)Μαρία Καραγιαννάκη υπάλληλου του κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού γ)
Αγγελική Βαρουχάκη Ρέππα υπάλληλο του κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού - Λογιστικού.
Για τη διενέργεια της κλήρωσης και τα αποτελέσµατα της συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο
υπογράφεται και από τους τέσσερις (4), κατά τα ανωτέρω υπαλλήλους.
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