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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

∆ιενέργειας κλήρωσης ορισµού µελών συλλογικού οργάνου 

για την παραλαβή – βεβαίωση εκτέλεσης έργου 

Έχοντας υπόψη: 

α) Άρθρο 38 του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» 

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

µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρείας και άλλες διατάξεις εφαρµογής του 

µεσοπρόσθεµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015” 

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

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. 

 

Ανακοινώνεται ότι στις 08/03/2016 ηµέρα Τρίτη και ώρα 09:30πµ θα διενεργηθεί δηµόσια 

κλήρωση για την συγκρότηση συλλογικού οργάνου για την παρακάτω αναφερόµενη 

προµήθεια/έργο/υπηρεσία που υλοποιείται από την  ∆/νση Οικονοµικής ∆ιαχείρισης του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο: 

  

1. Επιτροπής παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των εργασιών 

συντήρησης και υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήµατος ∆ιαχείρισης 

Γραµµατειών του Πανεπιστηµίου Κρήτης για έξι µήνες από την ηµεροµηνία υπογραφής 

της σύµβασης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου  26 του Ν. 4024/2011 

(ΦΕΚ 226τ.Α΄/2011) περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµού των 

µελών τους µε κλήρωση.  

Η κλήρωση θα διενεργηθεί µεταξύ όλων των υπαλλήλων του Πανεπιστηµίου Κρήτης µε 

ειδικότητα Πληροφορικής (Ι∆ΑΧ: ΠΕ ΤΕ ∆Ε, Πληροφορικής & µηχανικοί ορυκτών πόρων,  ΕΤΕΠ: 

όλοι µε γνωστικό αντικείµενο σχετικό µε πληροφορική, λογισµικό κλπ, ΕΕ∆ΙΠ: µόνο του τµ. 

Επιστ. Υπολογιστών, ΜΟΝΙΜΟΙ: ΠΕ ΤΕ ∆Ε, Πληροφορικής), όπου θα κληρωθεί ένα (1) τακτικό 

και ένα (1) αναπληρωµατικό µέλος, µεταξύ όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σε Γραµµατεία 

Ακαδηµαϊκού Τµήµατος στο Ρέθυµνο, όπου θα κληρωθεί ένα (1) τακτικό και ένα (1) 

αναπληρωµατικό µέλος και µεταξύ όλων των υπαλλήλων που υπηρετούν σε Γραµµατεία 

Ακαδηµαϊκού Τµήµατος στο Ηράκλειο, όπου θα κληρωθεί ένα (1) τακτικό και ένα (1) 

αναπληρωµατικό µέλος. Συνολικά θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά 

µέλη. 

 

Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των µελών της επιτροπής θα διεξαχθεί µε ευθύνη 

της Αναπληρώτριας Προϊσταµένης της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κας 

Αθηνάς Μπαραδάκη (ΠΕ ∆ιοικητικού Οικονοµικού µε βαθµό Γ΄) και µε την παρουσία δύο 

ακόµα υπαλλήλων της ∆/νσης, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                



a. η   κ. Αικατερίνη Κορνιλάκη (ΠΕ Οικονοµικού, µε βαθµό ∆΄), Αναπληρώτρια του 

Προϊσταµένου του Τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

και 

b. η κ. Κυβέλη Καρνιαβούρα (∆Ε ∆ιοικητικού Λογιστικού, µε βαθµό ∆΄), 

Αναπληρώτρια του Προϊσταµένου του Τµήµατος Προµηθειών της ∆/νσης 

Οικονοµικής ∆ιαχείρισης.   

 

Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί µε χρήση εφαρµογής Η/Υ και σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόµου Αποφάσεις 

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

[∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (Α∆Α: 457ΚΧ-ΤΧΩ)]. 

 

 

Ο Πρύτανης  
 του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
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