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ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
∆ιεύθυνση: Κτίριο ∆ιοίκησης, Γέφυρα Αράχθου, ΤΚ 47100, Άρτα 

Τηλέφωνο: 2681050005, 2681050024 

FAX: 2681076404 

Πληροφορίες: Βασιλική Φραγκάκη 

Email: vfragaki@teiep.gr 

                   

ΠΡΟΣ:  1. Σερβετά Σοφία, Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού- Οικονοµικού, ορισµένο µέλος για 

τη διενέργεια κληρώσεων.  

2. Νάση Παρασκευή, Προϊσταµένη Τµήµατος 
Προσωπικού, ορισµένο µέλος για τη διενέργεια 

κληρώσεων 

3.  Φραγκάκη Βασιλική, Αν. Προϊσταµένη 

Τµήµατος Προµηθειών, ορισµένο µέλος για τη 

διενέργεια κληρώσεων. 

4. Ιστοσελίδα του ΤΕΙ Ηπείρου. 

5. Πίνακας Ανακοινώσεων. 

 

 

Ανακοινώνεται ότι σύµφωνα µε το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το ΤΕΙ Ηπείρου θα 
διενεργήσει δηµόσιες κληρώσεις για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών: 

 

1)  Τριµελείς επιτροπές παραλαβής των ειδών που προέρχονται από τους δηµόσιους και 
διεθνείς διαγωνισµούς: α) για την Άρτα, β) για τα Ιωάννινα, γ) για την Πρέβεζα και δ) για 
την Ηγουµενίτσα. Οι Επιτροπές θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα αντιστοίχως α)στην πόλη της Άρτας, β) στην 
πόλη των Ιωαννίνων, γ) στην πόλη της Πρέβεζας και δ) στην πόλη της Ηγουµενίτσας. 

2) Τριµελείς Επιτροπές παραλαβής υλικών που προέρχονται από απ΄ευθείας αναθέσεις  ή 
από πρόχειρους διαγωνισµούς, α)για κάθε τµήµα του Ιδρύµατος, β)για τη  Σ∆Ο, γ)για τη 
ΣΕΥΠ, δ) για το ∆ιοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία, ε)για την Κεντρική Βιβλιοθήκη, στ)για 
το Κέντρο ∆ικτύων Πληροφορικής, ζ)για το τµήµα Σπουδαστικής Μέριµνας. Οι Επιτροπές 
θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και 
ειδικότητα αντιστοίχως σε καθεµιά από τις παραπάνω µονάδες.  

3)  Τριµελείς Επιτροπές παραλαβής πετρελαίου για τις ανάγκες του ΤΕΙ Ηπείρου, ως εξής: 
α) επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρµανσης για το ∆ιοικητήριο στην Άρτα και 

Θέµα:  Ανακοίνωση διενέργειας κληρώσεων. 

Σχετ.: 1. Το µε αρθρο 26 του Ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση». 

2. Την µε αρ. πρωτ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21700/19.09.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

3. Η µε αριθµ 3/26.03.2013 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου µε θέµα: 

«Προϋποθέσεις συµµετοχής µελών Ε.Π. σε επιτροπές». 
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πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης για τη Φοιτητική Εστία στην Άρτα. Η Επιτροπή θα 
συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και 
ειδικότητα στο ∆ιοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία στην Άρτα. 

β) επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρµανσης για τα κτίρια του ΤΕΙ Ηπείρου στους 
Κωστακιούς Άρτας καθώς και πετρελαίου κίνησης για τις δεξαµενές των θερµοκηπίων 
υδροπονίας και γλαστρικών φυτών του Τµήµατος Τεχνολόγων Γεωπόνων και εφοδιασµού 
των γεωργικών µηχανηµάτων του ΤΕΙ Ηπείρου. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από 
υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στο campus 
Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα. 

γ) επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρµανσης για τη Σχολή Επαγγελµάτων Υγείας και 
Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π.) στα Ιωάννινα. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που 
υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στα Ιωάννινα. 

δ) επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρµανσης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου 
στην Πρέβεζας. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην Πρέβεζα. 

ε) επιτροπή παραλαβής πετρελαίου θέρµανσης για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου 
στην Ηγουµενίτσα. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα στην Ηγουµενίτσα. 

4) Τριµελείς Επιτροπές παρακολούθησης των υπηρεσιών καθαριότητας για τις ανάγκες 
του ΤΕΙ Ηπείρου: α) στους Κωστακιούς Άρτας, β) στο ∆ιοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία 
στην Άρτα, γ) στη Σ.Ε.Υ.Π. Ιωαννίνων, δ) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην 
Πρέβεζα, ε) στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Ηπείρου στην Ηγουµενίτσα. Οι Επιτροπές θα 
συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και 
ειδικότητα αντιστοίχως α) στο campus Κωστακιών του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα, β) 
∆ιοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία στην Άρτα, γ) στην πόλη των Ιωαννίνων, δ) στην πόλη 
της Πρέβεζας και ε) στην πόλη της Ηγουµενίτσας. 

5) Τριµελείς Επιτροπές παρακολούθησης των υπηρεσιών σίτισης των σπουδαστών  του 
ΤΕΙ Ηπείρου: α) στην Άρτα, β) στα Ιωάννινα, γ) στην Πρέβεζα, δ) στην Ηγουµενίτσα. Οι 
Επιτροπές θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας και ειδικότητα αντιστοίχως σε καθεµιά από τις παραπάνω πόλεις. 

6) Τριµελείς Επιτροπές παρακολούθησης της λειτουργίας των κυλικείων του ΤΕΙ Ηπείρου: 
α) στους Κωστακιούς  Άρτας, β) στα Ιωάννινα, γ) στην Πρέβεζα, δ) στην Ηγουµενίτσα. Οι 
Επιτροπές θα συγκροτηθούν από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας και ειδικότητα αντιστοίχως σε καθεµιά από τις παραπάνω πόλεις. 

 7) Τριµελείς Επιτροπές παραλαβής των εργασιών τεχνικής φύσης που γίνονται µετά από 
ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας και των υλικών που απαιτούνται γι΄ αυτές: α) για την 
Άρτα, β) για τα Ιωάννινα, γ) για την Πρέβεζα, δ) για την Ηγουµενίτσα. Οι Επιτροπές θα 
συγκροτηθούν από ένα υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΤΕΙ Ηπείρου (Μηχανικό) 
και δύο υπαλλήλους από που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και ειδικότητα 
αντιστοίχως σε καθεµιά από τις παραπάνω πόλεις. 

8) Τριµελής Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
εκτύπωση πτυχίων και πιστοποιητικών καθοµολόγησης για τις ανάγκες των τµηµάτων του 
ΤΕΙ Ηπείρου για το 2014, Η επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν µε 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας στο ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα.  

9) Τριµελής Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου για τη τεχνική υποστήριξη του τηλεφωνικού κέντρου του ΤΕΙ Ηπείρου.  
Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας και έχουν ειδικότητα πληροφορικής ή συναφούς αντικειµένου. 
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10) Τριµελής Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του πρόχειρου διαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου για τη συντήρηση των κλιµατιστικών µηχανηµάτων του ΤΕΙ Ηπείρου.  
Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας στην Άρτα, ενώ ένας εξ αυτών θα έχει ειδικότητα Μηχανικού. 

11) Τριµελής Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών του ∆ηµόσιου Ανοικτού 
Πλειοδοτικού ∆ιαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου εκµετάλλευσης του κυλικείου του 
Παραρτήµατος Ιωαννίνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από 
υπαλλήλους που υπηρετούν στην Άρτα και υποχρεωτικά ο ένας εξ αυτών θα είναι 
Μηχανικός, υπάλληλος του ΤΕΙ Ηπείρου. 

     Η διενέργεια των κληρώσεων θα γίνει την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014 και ώρα 13:30 

στο ∆ιοικητήριο του ΤΕΙ Ηπείρου στην Άρτα. 

 
 

 

 

 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραµµατεία Προέδρου, Αναπληρωτών 
Προέδρων και Γραµµατέα του ΤΕΙ Ηπείρου. 

2. Τµήµα Προσωπικού. 
3. Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας και 

Πρωτοκόλλου. 

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου 

 

 

Ευριπίδης Γλαβάς 
Καθηγητής 

 


