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ΑΝΑΚΟΘΝΩΣΗ 

∆ιενέπγειαρ δηµόζιαρ κλήπωζηρ οπιζµού µελών ζςλλογικού οπγάνος για ηην παπαλαβή πάζηρ 

θύζεωρ ςλικού και ηη βεβαίωζη εκηέλεζηρ πάζηρ θύζεωρ επγαζιών για ηο έηορ 2017. 

 Έρνληαο ππόςε:  

1.  ην άξζξν 38 ηνπ Π∆ 118/2007 «Καλνληζµόο Πξνµεζεηώλ ∆εµνζίνπ».  

2.  ην άξζξν 26 ηνπ 4024/2011 (ΦΔΚ 226/27-10-2011 η. Α΄ «πληαμηνδνηηθέο Ρπζµίζεηο, εληαίν 
 µηζζνιόγην - βαζκνιόγην, εξγαζηαθή εθεδξεία θαη άιιεο  δηαηάμεηο εθαξµνγήο ηνπ 
 µεζνπξόζεζµνπ πιαηζίνπ δεµνζηνλνµηθήο ζηξαηεγηθήο  2012-2015».  

3.  ηελ ππ’ αξηζµ. 21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/7-11-2011 η. Β΄) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ ∆ηνηθεηηθήο 
 Μεηαξξύζµηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο «∆ηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξώζεσο γηα ηνλ 
 νξηζµό µειώλ … παξαιαβή πξνµεζεηώλ, ππεξεζηώλ ή έξγσλ».  

4.  ηελ ππ’ αξηζµ. 23243/23-11-2011 (Α∆Α: 457ΚΥ-ΣΥΩ) εγθύθιην ηνπ Τπνπξγνύ ∆ηνηθεηηθήο 
 Μεηαξξύζµηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο ∆ηαθπβέξλεζεο.  

5.  ηελ µε αξηζµ. 31460/Ε1/23'02'2016 (Α∆Α:ΦΡΗ24653Π-Τ ΗΚ) δηαπηζησηηθή πξάμε ζύµθσλα µε ηελ 
 νπνία νξίδεηαη Πξύηαλεο ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Κξήηεο, ν  Καζεγεηήο Οδπζζέαο - Ησάλλεο 
 Εώξαο ηνπ Λπζάλδξνπ,  

6.  ηελ απόθαζε ηεο ππ. αξ. 76/10-12-2014 πλεδξίαο ην Πξπηαληθνύ πµβνπιίνπ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 
 Κξήηεο  

Αλαθνηλώλεηαη όηη ζηηο 7/3/2017 ηµέπα Τπίηη και ώπα 13:00 µ.µ. ζα δηελεξγεζεί δεµόζηα θιήξσζε γηα ηε 
ζπγθξόηεζε ζπιινγηθνύ νξγάλνπ γηα ηηο παξαθάησ αλαθεξόµελεο πξνµήζεηεο/έξγα/ππεξεζίεο πνπ 
πινπνηνύληαη ζην Παλεπηζηεκηαθό Γπκλαζηήξην Ζξαθιείνπ ηνπ Παλεπηζηεµίνπ Κξήηεο.  

«Επιηποπή παπαλαβήρ πάζηρ θύζεωρ ςλικού και βεβαίωζηρ εκηέλεζηρ πάζηρ θύζεωρ επγαζιών 
για ηην εξςπηπέηηζη ζσεηικών αναγκών ηος Πανεπιζηημιακού Γςμναζηηπίος Ηπακλείος ηος 
Πανεπιζηηµίος Κπήηηρ καηά ηο έηορ 2017». Σα µέιε ηεο επηηξνπήο (3 ηαθηηθά θαη 3 αλαπιεξσµαηηθά 
µέιε) ζα πξνέξρνληαη από όια ηα µέιε ησλ Σκεκάησλ ηεο ρνιήο Θεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Δπηζηεκώλ - 
∆.Δ.Π., Δ.Δ.Π., Δ.∆.Η.Π., Δ.Σ.Δ.Π. Μνλίκσλ Τπαιιήισλ  θαη Η.∆.Α.Υ 
 

Ζ δηελέξγεηα ηεο θιήξσζεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ µειώλ ηεο παξαπάλσ επηηξνπήο ζα δηεμαρζεί από ηνλ 
Ππόεδπο ηηρ Επιηποπήρ Αθληηιζμού, κ. Φπήζηο Τζαηζάνη  µε ηελ παξνπζία δύν αθόµα µειώλ ηεο 
ρνιήο Θεηηθώλ θαη Σερλνινγηθώλ Δπηζηεκώλ ηα νπνία είλαη:  

 
1-   θ. Εαραξηνπδάθεο ηπιηαλόο, Δ.Δ.Π.- Φπζηθήο Αγσγήο ΘΣΔ 
2 -  θ. Γαβαιάθεο Όζσλαο, ΗΓΑΥ-Ννζειεπηώλ - ΘΣΔ 

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ζα δηεμαρζεί ζύµθσλα µε ηα νξηδόµελα ζηηο εθδνζείζεο θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ 
αλσηέξνπ λόµνπ απνθάζεηο [∆ΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508 (ΦΔΚ 2540 η. Β’/07-11-2011)] θαη εγθπθιίνπο 
[∆ΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-2011 (Α∆Α: 457ΚΥ- ΣΥΩ).  

 

Ο Υπεύθςνορ ηος Πανεπιζηημιακού Γςμναζηηπίος Ηπακλείος 

Σηςλιανόρ Ζασαπιοςδάκηρ 
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