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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
∆ιενέργειας κλήρωσης για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης και 

βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου της καθαριότητας των κτιρίων του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, έως 27-1-2018 

 

Έχοντας υπόψη: 

α) Άρθρο 221 του N. 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

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. 

δ) Την απόφαση της 138ης/8-12-2016 τακτικής συνεδρίας του Πρυτανικού Συµβουλίου του Π.Κ. 

 

Ανακοινώνεται ότι στις 15-12-2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:00 π.µ. θα 
διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης 
και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου της καθαριότητας, στα κτίρια του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο και συγκεκριµένα : 

Για τα παρακάτω κτίρια στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου  Γάλλου: 

1. Κτίρια Α, Β, Γ και Δ. 

2. Κλειστό Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο 

3. Φιλοσοφική Σχολή, κτίρια Κ1, Κ7, Κ8 και Κ9 

4. Βιβλιοθήκη 

5. Κτίριο Γραφείων Σχολής Κοινωνικών Επιστημών 

6. Κτίριο Γραφείων Σχολής Επιστημών Αγωγής 

7. Εμπορικό Κέντρο (ισόγειο, 1
ος

 όροφος) 

8. Συγκρότημα Φοιτητικής Κατοικίας 

9. Συγκρότημα Κέντρου Ερευνών και Μελετών- Κ.Ε.ΜΕ. 

Για τα παρακάτω δύο κτίρια στην πόλη του Ρεθύμνου: 

1. Φοιτητικό Πολιτιστικό Κέντρο «ΞΕΝΙΑ» και 

2. Σπίτι του Τομέα Αρχαιολογίας 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ  

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 

                               



 
 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί µεταξύ : όλων των µελών ∆.Ε.Π που υπηρετούν στο Ρέθυµνο, όπου 
θα κληρωθεί ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος, µεταξύ όλων των Ε.∆Ι.Π, Ε.Ε.Π. και 
Ε.Τ.Ε.Π., που υπηρετούν στο Ρέθυµνο, όπου θα κληρωθεί ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό 
µέλος και µεταξύ όλων των ∆ιοικητικών Υπαλλήλων (Μονίµων, Ι∆ΑΧ,), που υπηρετούν στο 
Ρέθυµνο, όπου θα κληρωθεί ένα τακτικό και ένα αναπληρωµατικό µέλος. 
Συνολικά θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη. 
 

Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των µελών της παραπάνω επιτροπής θα 
διεξαχθεί µε ευθύνη του Προϊσταµένου του Τµήµατος ∆ιοικητικής Μέριµνας της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού κ. Σπύρου Χατζηδάκη και µε την παρουσία δύο ακόµα υπαλλήλων, οι οποίοι είναι 
οι ακόλουθοι: 

- η κ. Ελένη Περάκι, αναπλ. Προϊσταµένη του Τµήµατος Β΄ Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 
∆ιοικητικού και 

- η κ. Κυβέλη Καρνιαβούρα, αναπλ. Προϊσταµένη 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 Αναπληρωτής Πρύτανη 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ 


