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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου 

για τη διεξαγωγή διαγωνισμού 

Έχοντας υπόψη: 

α) Άρθρο 221 παρ. 4 & 11β του Ν. 4412/16 περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης 

και ορισμού των μελών τους με κλήρωση για την ανάδειξη των μελών  

β) Άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α ΄) “Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 

μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” 

γ) Την υπ’ αριθμ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) Α πόφαση του Υπουργού Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

δ) Tην υπ. αριθμ. υπ’ αριθμ.360ης/Οικονομικά 6ο/24-11-2016 τακτικής συνεδρίασης της Συγκλήτου 

του Πανεπιστημίου Κρήτης  

ε) Την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 16564/01-12-2016, με Α ΔΑ : 6ΒΔΘ469Β7Γ-Κ01 απόφαση της Συγκλήτου του 

Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

Α νακοινώνεται ότι στις 06/12/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία του Τμήματος 

Προμηθειών στο Ηράκλειο, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής 

διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του παρακάτω αναφερόμενου διαγωνισμού, που 

υλοποιείται από την Υποδ/νση  Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης: 

Α)Επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του συνοπτικού διαγωνισμού με 

σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής για την  προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημίου  Κρήτης στο Ηράκλειο. 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ των υπαλλήλων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων, της 

Υποδ/νσης Διοικητικού και του Τμήματος Εκπαίδευσης και Έρευνας (Ηράκλειο), όπου θα 

κληρωθούν τρία Τακτικά Μέλη, και τρία Α ναπληρωματικά Μέλη. (Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι 

που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, άδεια κύησης, λοχείας, άνευ αποδοχών κλπ, οι υπάλληλοι 

του τμήματος Προμηθειών, τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ενστάσεων).  

Β)Επιτροπή Παραλαβής των υλικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των εργασιών του 

διαγωνισμού, για την προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου Κρήτης στο 

Ηράκλειο.  

Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ των υπαλλήλων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων και της 

Υποδ/νσης Διοικητικού με τα αντίστοιχα αναπληρωματικά τους μέλη. (Εξαιρούνται οι 

εργαζόμενοι που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, άδεια κύησης, λοχείας, άνευ αποδοχών κλπ, 

οι υπάλληλοι του τμήματος Προμηθειών, τα μέλη του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Επιτροπής 

Ενστάσεων). 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  



Η διενέργεια των παραπάνω κληρώσεων για την ανάδειξη των μελών των επιτροπών θα 

διεξαχθεί με ευθύνη της Α ναπληρώτριας Προϊσταμένης της Υποδ/νσης Οικονομικής Διαχείρισης, 

κ. Α σπασίας Στιβακτάκη (ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού – Μόνιμη Υπάλληλος, Βαθμού Α ΄) και με την 

παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της Υποδ/νσης, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:  

η κ. Μαρία Μανιδάκη (ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών – ΙΔΑ Χ, Βαθμού Α ΄) και η κ. Παναγιώτα 

Σαλεμή (ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – ΙΔΑ Χ, Βαθμού Α ΄).  

 

Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 του 4024/2011 

(ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α ΄), και στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου Α ποφάσεις 

[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 (ΦΕΚ 2540 τ.Β΄/07-11-2011)] και Εγκυκλίους [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-

2011 (Α ΔΑ : 457ΚΧ-ΤΧΩ)]. 

 

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΗ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ 


