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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση επιτροπών  παρακολούθησης 
και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου καθαριότητας των κτιριακών 

εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης, στις Πανεπιστημιουπόλεις Κνωσού και 
Βουτών Ηρακλείου καθώς και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας στη Λ. Σοφ. 

Βενιζέλου, από 1-4-2017 έως 31-12-2018. 
 
     Έχοντας υπόψη: 
1. Άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 
2. 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. 

3. Την υπ’ αριθμ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

4. Την υπ’ αρ. Φ.120.61/10/11490/Β2/28-1-2013(ΦΕΚτ.ΥΟΔΔ37/1-2-2013) απόφαση 
του Υπουργού Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης, για την συγκρότηση του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κρήτης που η θητεία του λήγει στις 31-8-2017, σύμφωνα με τον 
νόμο 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , 

5. Την αριθ. 6/10-2-2016 απόφαση του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης (ΦΕΚ 
82/18-2-2016 τ. Υπαλλήλων Ειδικών θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του 
Δημοσίου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα) με την οποία διορίστηκε ο Καθηγητής 
του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας Οδυσσέας – Ιωάννης Ζώρας 
του Λύσανδρου ως Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης, με πλήρη θητεία, από τις 
23-2-2016 ημερομηνία έκδοσης της αριθ. πρωτ. 31460/Ζ1 (ΑΔΑ ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) 
διαπιστωτικής πράξης της Αναπληρώτριας Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων. 

6. Την υπ. αριθμ. 146/27-3-2017 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 
Ανακοινώνεται ότι στις 10-4-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. θα 

διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις  
παρακάτω αναφερόμενες έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από την  Υποδ/νση  
Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης:  
 

Α΄ Επιτροπή παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου της 
καθαριότητας όλων των κτιρίων της Πανεπιστημιούπολης Βουτών, ήτοι: των κτιρίων 
των Ακαδημαϊκών Τμημάτων: Ιατρικής, Φυσικής, Βιολογίας, Χημείας,  Μαθηματικών 
και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Επιστήμης Υπολογιστών και Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Υλικών, του κτιρίου του Φοιτητικού Κέντρου (πλην των χώρων της λέσχης) 
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του κτιρίου του  Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, του κτιρίου  της Βιβλιοθήκης  και των 
κτιρίων της Διοίκησης Ι και της Διοίκησης ΙΙ. 

 
Η κλήρωση για την Α΄ Επιτροπή θα διενεργηθεί μεταξύ  όλων των μελών της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας της Πανεπιστημιούπολης Βουτών, όπου θα κληρωθούν 
τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη και συγκεκριμένα: από όλα τα μέλη 
ΔΕΠ, από τα οποία θα κληρωθεί ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος, από 
όλα τα μέλη Ε∆ΙΠ, ΕΕΠ και ΕΤΕΠ, από τα οποία  θα κληρωθεί ένα (1) τακτικό και ένα 
(1) αναπληρωματικό μέλος και από τους διοικητικούς υπαλλήλους (μόνιμους και ΙΔΑΧ) 
από τους οποίους θα κληρωθεί ένα (1) τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.  
 

Β΄ Επιτροπή παραλαβής παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του 
έργου της καθαριότητας του κτιρίου της έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (Παλιά 
Ηλεκτρική στη Λ. Σοφ. Βενιζέλου), μέρος των προκατασκευασμένων κτιρίων στη Λ. 
Κνωσού όπου φιλοξενείται το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και του Εκτυπωτικού Κέντρο 
του Πανεπιστημίου (πτέρυγες Ν, Ξ, Π, Ο και Δ) όπως και ο περιβάλλων χώρος στα 
κτίρια της Πανεπιστημιούπολης της Λ. Κνωσού καθώς επίσης και οι κοινόχρηστοι χώροι 
των προκατασκευασμένων κτιρίων, όπου στεγάζεται η Φοιτητική Κατοικία. 
 

Η κλήρωση για την   Β΄ Επιτροπή  θα διενεργηθεί μεταξύ  όλων των διοικητικών 
υπαλλήλων και των μελών  ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας, και των 
υπαλλήλων που υπηρετούν στο Εκτυπωτικό Κέντρο και στο Τμήμα Εκπαίδευσης και 
Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, όπου θα κληρωθούν τρία (3) τακτικά και τρία (3) 
αναπληρωματικά μέλη. 

 
Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών των προαναφερόμενων 

επιτροπών θα διεξαχθεί με ευθύνη της Αναπλ. Προϊσταμένης της Υποδ/νσης 
Διοικητικού, κας Μαρίας Παπαδογιαννάκη, με την παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων, 
οι οποίοι θα είναι οι ακόλουθοι:  
• Μαρία Καλουτσάκη, Προϊσταμένη του Τμήματος Β΄ Προσωπικού της 

Υποδιεύθυνσης Διοικητικού και  
• Μιράντα Κακουδάκη, υπάλληλος του Τμήματος Β΄ Προσωπικού της 

Υποδιεύθυνσης Διοικητικού, η οποία θα αναλάβει και τη γραμματειακή υποστήριξη 
της διαδικασίας. 
 

Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ και σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου Αποφάσεις 
[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508  (ΦΕΚ 2540τ.Β΄/07-11-2011)] και Εγκυκλίους 
[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)] 
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