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Ρζκυμνο, 07 Δεκεμβρίου 2016 

Αρικμ. Πρωτ.: 188 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

   Ζ χ ο ν τ α σ  υ π ό ψ θ : 

1. Σο άρκρο 38 του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150τ.Αϋ/2007) «Κανονιςμόσ Προμθκειϊν Δθμοςίου 
(Κ.Π.Δ.)», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

2. το άρκρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α’) «υνταξιοδοτικζσ Ρυκμίςεισ, ενιαίο 
μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρείασ και άλλεσ διατάξεισ εφαρμογισ του 
μεςοπρόςκεμου πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015», 

3. τθν υπ’ αρικμ. 21508/4-11-2011(ΦΕΚ 2540/07-11-2011 τ. Β’) Απόφαςθ του Τπουργοφ 
Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Διενζργεια τθσ 
διαδικαςίασ κλθρϊςεωσ για τον οριςμό μελϊν των ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθ για τθ 
διεξαγωγι δθμόςιων διαγωνιςμϊν ι τθν ανάκεςθ ι τθν αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ, 
παραλαβι προμθκειϊν, υπθρεςιϊν ι ζργων» και τισ ςχετικζσ εγκυκλίουσ 
ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) & ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 
(ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΣΧΩ), 

4. Σθν υπ’ αρικμ. 31460/Η1/23-02-2016 (ΑΔΑ: ΨΡΙ24653Π-Τ1Κ) Διαπιςτωτικι Τπουργικι Πράξθ 
διοριςμοφ του Πρφτανθ του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ, Κακθγθτι Σμιματοσ Ιατρικισ τθσ χολισ 
Επιςτθμϊν Τγείασ Οδυςςζα-Ιωάννθ Ηϊρα του Λφςανδρου 

5. το υπ’ αρικ. 2040/18-09-15 ΦΕΚ ςχετικά με τον Κανονιςμό Οργάνωςθσ και Λειτουργίασ του 
Κ.Ε.ΜΕ. 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε τ α ι  

ότι ςτισ 14/12/2016, θμζρα Σετάρτθ και ϊρα 13:30, κα διενεργθκεί δθμόςια κλιρωςθ ςτο κτιριο τθσ 

Διοίκθςθσ του Κ.Ε.ΜΕ. (ιςόγειο) ςτθν Πανεπιςτθμιοφπολθ Ρεκφμνου, περιοχι Γάλλου, για τθν 

ανάδειξθ των τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ ακόλουκθσ τριμελοφσ επιτροπισ:  

«Επιτροπι παραλαβισ πάςθσ φφςεωσ υλικοφ και βεβαίωςθσ εκτζλεςθσ πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν 

για τθν εξυπθρζτθςθ ςχετικϊν αναγκϊν του Κζντρου Ερευνών και Μελετών-Κ.Ε.ΜΕ. του 

Πανεπιςτθμίου Κριτθσ ςτο Ρζκυμνο κατά το ζτοσ 2017». Θ κλιρωςθ κα διενεργθκεί μεταξφ όλων 

των μελϊν ΔΕΠ & ΕΕΔΙΠ που είναι ενεργοί ερευνθτζσ του Κζντρου Ερευνϊν και Μελετϊν.  

Θ κλιρωςθ για τθν ανάδειξθ των μελϊν τθσ ανωτζρω επιτροπισ κα διεξαχκεί με ευκφνθ τθσ 

Διευκφντριασ του Κ.Ε.ΜΕ., κ. Μαρίασ Κοφςθ, Κακθγιτριασ του Σμιματοσ Κοινωνιολογίασ και με τθν 

παρουςία δφο ακόμα μελϊν του Δ.. του Κ.Ε.ΜΕ, οι οποίοι είναι οι ακόλουκοι: 

1. θ κ. Αςπαςία Χατηθδάκθ (Σακτικόσ μζλοσ του Δ.. του  Κ.Ε.ΜΕ.), 
2. ο κ. Βαςίλθσ Αράπογλου (Σακτικόσ μζλοσ του Δ.. του Κ.Ε.ΜΕ.) 

 
Θ διαδικαςία τθσ κλιρωςθσ κα διεξαχκεί με χριςθ εφαρμογισ Η/Υ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ 

εκδοκείςεσ κατ’ εξουςιοδότθςθ του ανωτζρου νόμου Αποφάςεισ * ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540 τ. Β’/07-

11-2011)+ και Εγκυκλίουσ *ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΣΧΩ).  

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ Κ.Ε.ΜΕ. 

 

ΜΑΡΙΑ ΚΟΤΘ 

 

Θζμα: 

  

Διενζργεια δθμόςιασ κλιρωςθσ για τθν ανάδειξθ των μελϊν τθσ «Επιτροπισ παραλαβισ πάςθσ φφςεωσ υλικϊν και 

βεβαίωςθσ εκτζλεςθσ πάςθσ φφςεωσ εργαςιϊν για τθν εξυπθρζτθςθ ςχετικϊν αναγκϊν του Κζντρου Ερευνών και Μελετών-

Κ.Ε.ΜΕ. του Πανεπιςτθμίου Κριτθσ ςτο Ρζκυμνο κατά το ζτοσ 2017.».  


