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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

 
Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων                                                            Ηράκλειο 05/12/2016 
Πληροφορίες :Γρ.Φραγκουλιδάκης 
Τηλέφωνο : 2810 393117                             Αριθμ. πρωτ. ΥΤΕ : 460  ΕΞ 
Τηλεομοιοτυπία : 2810 393123  
Email:  fragoulis@tec.uoc.gr 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση : 
 

 Eπιτροπής προμήθειας-παραλαβής Ηλεκτρομηχανολογικών Υλικών και βεβαίωσης 
Ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών.  
 

 Επιτροπής προμήθειας-παραλαβής οικοδομικών υλικών και βεβαίωσης οικοδομικών εργασιών και 
την  παραλαβή Γενικών ειδών (χαρτικά, αναλώσιμα, Η/Υ) 
 

  για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Π.Κ. & των  εγκαταστάσεων 
  όλων των κτηρίων του ΠΚ στο Ηράκλειο.  
 
       Έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία & την απόφαση της υπ’ αριθμόν 137ης/30-11-2016  ΕΚΤΑΚΤΗΣ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ του   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ.  
 
        Ανακοινώνεται ότι:  στις 08/12/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00μ.μ.  θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για 

τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων (Επιτροπών) για τις προαναφερόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που 

υλοποιούνται από την Υποδ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης.  

       Η κλήρωση θα γίνει μεταξύ του συνόλου των υπαλλήλων της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων, Μονίμων και ΙΔΑΧ (3 

τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής στα εν λόγω συλλογικά 

όργανα) και σύμφωνα ,ε τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226.τ.Α΄/2011. 

   Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των παραπάνω επιτροπών θα διεξαχθεί με ευθύνη του 

Αναπλ. Προϊσταμένου της Υποδ/νσης, κ. Γρηγόρη Φραγκουλιδάκη (ΠΕ Διπλ. Ηλεκτρολόγων – Μηχανολόγων 

Μηχανικών με βαθμό Β’) και με την παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της Υποδ/νσης, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι :  

1. κ. Παναγιώτη Κακουδάκη (ΠΕ  Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό), υπάλληλο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων. και 

2.  κ. Δημήτρη Μοάτσου (ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού), υπάλληλο της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων. 

 

    Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική 

απόφαση της 744/οικ.15/02-02-2012 συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου και τις εκδοθείσες κατ΄ εξακολούθηση 

του ανωτέρου Νόμου Απόφασης [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540 τ.Β΄/07-11-2011)] και Εγκυκλίους 

[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)]. 

 

O Αναπλ. Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

 

 

Γρηγόρης Φραγκουλιδάκης 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός  


