
 

 

 

 

 

 

Προς: 1. Σερβετά Σοφία, Προϊσταμένη Διεύθυνσης 

Διοικητικού- 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. 

 

 

  

 

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. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ21700/19.09.2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.  

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

συμμετοχής μελών Ε.Π. σε επιτροπές». 

4. Η με αριθμ. 17/21.09.2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: 7ΡΙΡ4691ΟΙ-Ι5Μ).» 

5. Η με αριθμ. 17/21.09.2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ:6ΛΒΘ4691ΟΙ-ΖΔΗ).» 

6. Η με αριθμ. 17/21.09.2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ: 73Ι14691ΟΙ-57Ρ).» 

7. Η με αριθμ. 17/21.09.2014 απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Ηπείρου (ΑΔΑ:ΩΣΚΣ4691ΟΙ-ΙΟΘ).» 

  

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 26 του Ν. 4024/2011, το ΤΕΙ Ηπείρου θα διενεργήσει δημόσια 

κλήρωση για τη συγκρότηση των παρακάτω Επιτροπών: 

1. Τριμελής Επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την προμήθεια και τοποθέτηση 14 νέων κλιματιστικών μηχανημάτων τοίχου. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί 

από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ένας εκ των οποίων να έχει ειδικότητα 

Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ ή συναφούς αντικειμένου. 
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2. Τριμελής Επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την εκτέλεση των εργασιών αποξήλωσης παλαιών κουφωμάτων και την προμήθεια νέων κουφωμάτων 

αλουμινίου. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, 

ένας εκ των οποίων να έχει ειδικότητα Μηχανικού ΠΕ ή ΤΕ ή συναφούς αντικειμένου. 

3. Τριμελής Επιτροπή διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για 

την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από υπαλλήλους που υπηρετούν με 

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, ένας εκ των οποίων να έχει ειδικότητα Πληροφορικής ή συναφούς 

αντικειμένου. 

4. Τριμελής Επιτροπή αξιολόγησης διενέργειας του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη 

αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών για τη συντήρηση πράσινου, καθώς και τον καλλωπισμό των 

εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας, στο Διοικητήριο και τη 

Φοιτητική Εστία. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου, πτυχιούχων Γεωπονικών 

Επιστημών ή συναφούς αντικειμένου. 

5. Τριμελής Επιτροπή παρακολούθησης των εργασιών του αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών για τη 

συντήρηση πράσινου, καθώς και τον καλλωπισμό των εξωτερικών χώρων των εγκαταστάσεων του ΤΕΙ 

Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας, στο Διοικητήριο και τη Φοιτητική Εστία. Η Επιτροπή θα συγκροτηθεί από 

προσωπικό του ΤΕΙ Ηπείρου, πτυχιούχων Γεωπονικών Επιστημών ή συναφούς αντικειμένου. 

 

Η διενέργεια της κλήρωσης θα γίνει την Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 09:00 στο Διοικητήριο του ΤΕΙ 

Ηπείρου στην Άρτα. 

 

Εσωτερική Διανομή:   

 Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου (*) 

 

 

1. Γραμματεία Προέδρου, Αν. Προέδρων  και 

Γραμματέα  

2. Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου. 

3. Τμήμα Προσωπικού. 

 Ευριπίδης Γλαβάς 

Καθηγητής 

 (*) Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο του Ιδρύματος. 

 


