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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔιενÝργειαò δημüσιαò κλÞρωσηò για τη συγκρüτηση :

οΤριμελοýò ΕπιτροπÞò για την οριστικÞ ΠαραλαβÞ του Ýργου << Διαμüρφωση
Εργαστηρßου Η/Υ και Γραφεßων στο κτÞριο του ΤμÞματοò Βιολογßαò του Π.Κ.
στο ΗρÜκλειο»)

¸χονταò υπüψη την ισχιßουσα νομοθεσßα και
την απüφαση τηò υπ' αριθμüν 3α9ηζ25-02-2016 ΘÝμα 3Ο ΤεχνικÜ, τηò ΤακτικÞò συνεδρßασηò τηò
ΣυγκλÞτου του Πανεπιστημßου ΚρÞτηò.

Ανακοινþνεται üτι στιò15Ι03Ι2016 ημÝρα Τρßτη και þρα 10.00μ.μ θα δενεργηθεß δημüσια κλÞρωση για τη
συγκρüτηση τηò προαναφερüμενηò ΕπιτροπÞò.
Η κλÞρωση θα διενεργηθεß μεταξý των μελþν ΔΕΠ για την ανÜδειξη ενüò τακτιßοý και ενüò
αναπληρωματικοý μÝλουò και μεταξý των μελþν τηò ΤεχνικÞò Υπηρεσßαò του Πανεπιστημßου ΚρÞ"ηò.
(Ýναò Πολπικüò Μηχανικüò Þ ΑρχπÝκτων Μηχανικüò και Ýναò Ηλεκτρολüγοò Μηχανικüò Þ Τεχνολüγοò
Μηχανικüò), για την ανÜδειξη δýο τακτικþν και δýο αναπληρωματικþν μελþν.
και σýμφωνα ,με τα οριζüμενα στιò διατÜξειò του Üρθρου 26 του Ν.40241201 Ι(ΦΕΚ 226.τ,Α'Ι2O1ιΙ

Η διενÝργεια τηò κλÞρωσηò για την ανÜδειξη των μελþν τηò ΕπιτροιτÞò θα διεξαχθεß με ευθýτ.η του
ΑναπληρωτÞ ΠροßσταμÝνου τηò Υποδιεýθυνσηò Τεμιικþν ¸ργων του Πανεπιστημßου ΚρÞ.ηò, κ. Γρηγüρη
ΦραγκουλιδÜκη (Μüνιμοò υπÜλληλοò, ΠΕ Μηχανικþν, με βαθμü Β') και με την παρουσßα δýο ακüμα
υπαλλÞλτον του ΤμÞματοò, οι οποßοι εßναι οι ακüλουθοι:

l. Η Μαρßα ΚελαρÜκη (ΠΕ Μηχανικþν, με βαθμü Δ'), Μüνιμοò'υπÜλληλοò τηò ¸χνικÞò ΥΖεηρεσßαò τηò
Υποδεýθυνσηò Τεχγικþν' Ε ργων.

2. Ο ΔημÞτρηò ΜοÜτσοò (ΔΕ Διοικητικοý - Λογιστικοý, με βαθμü Δ'), υπÜλληλοò τηò Τεχγικηò Υπηρεσßαò
τηò Υποδιεýθυνσηò Τεχνικþν ¸ργων.

Απü την κλÞρωση τηò ΕππροιτÞò εξαιροýνται οι κ.κ. Γρηγüρηò ΦραγκουλιδÜιqò, Παναγþτηò ΚακουδÜκηò
και ΧαρÜλαμποò ΚυριακÜκηò, διüτι συμμετεÞαν στην επßβλεψη του Ýργου.

Η διαδικασßα τηò κλÞρßυσηò θα διεξαχθεß με την βοÞθεια τηò εφαρμογÞò Random και σýμφωνα με τα

οριζüμενα στι1 σχετικÞ απüφαση τηò 744ηòlΟικον.15/02-02-20Ι2 συνεδρßαò του Π.Σ και τιò εκδοθεßσεò

κατ' εξουσιοδüτηση του ανωτÝρω νüμου ΑποφÜσεò [ΔDΚΠΟ/Φ.1 8/οικ.2150S (ΦΕΚ 2540τ.Β' ΙOº -ΙΙ-
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