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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

∆ιενέργειας κλήρωσης ορισµού µελών συλλογικών οργάνων  

για την διενέργεια & αξιολόγηση  διαγωνισµών  

 

Έχοντας υπόψη: 

1) Tις διατάξεις του άρθρου 133 παρ. 1 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/2014 τ.Α΄) «Αρχές δημοσιονομικής 

διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)- δημόσιο λογιστικό και άλλες 

διατάξεις” και του Ν.4281/14 (ΦΕΚ 160/2014 τ.Α΄ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»  

2) Το 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. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540τ.Β’/07-11-2011) Απόφαση του Υπουργού 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας 

κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκηση για τη διεξαγωγή δημοσίων 

διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή 

έργων» και τις σχετικές εγκυκλίους ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ΟΙΚ.21526/04-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) & ΔΙΣΚΠΟ/Φ. 

18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ), 

4) Την απόφαση της υπ. αριθμ. 374
ης

 /20-07-2017  της Συγκλήτου του Πανεπιστηµίου Κρήτης 

(Θέµατα: Τεχνικά,  Θέµα: 8ο) και απόφαση Πρύτανη µε υπ. αριθμ. Πρωτ. 10056/24-07-2017(ΑΔΑ: 

9Ρ8Σ469Β7Γ-Τ78). 

 

Ανακοινώνεται ότι στις 12/09/2017 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 πµ στα γραφεία της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστηµίου Κρήτης θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση για 
τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις παρακάτω αναφερόµενες προµήθειες / έργα / 
υπηρεσίες που υλοποιούνται από τη ∆/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστηµίου Κρήτης: 

Α. Επιτροπή  διενέργειας  &  αξιολόγησης  των  αποτελεσµάτων  διαγωνισµού µε 
ανοικτές διαδικασίες για τη σύναψη δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων και µε 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά 
βάσει τιµής, για την αποξήλωση των υφιστάµενων γερασµένων ενεργοβόρων 
φωτιστικών φθορίου, προµήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED 
για το κτίριο της Βιβλιοθήκης και την προµήθεια µόνο φωτιστικών τεχνολογίας LED 
για τις ανάγκες των Αµφιθεάτρων του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο.  
 
Β. Επιτροπή  παραλαβής  των υλικών και Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης των εργασιών, 
για την αποξήλωση των υφιστάµενων γερασµένων ενεργοβόρων φωτιστικών φθορίου, 
προµήθεια και εγκατάσταση νέων φωτιστικών τεχνολογίας LED της Βιβλιοθήκης και 
την προµήθεια µόνο φωτιστικών τεχνολογίας LED για τις ανάγκες των Αµφιθεάτρων 
του Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο. 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                         
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Α. Η κλήρωση για την ανάδειξη της ανωτέρω Επιτροπής θα διενεργηθεί µεταξύ όλων των 
υπαλλήλων της ∆/νσης και της Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπου θα 
κληρωθούν 2 τακτικά και 2 αναπληρωµατικά µέλη διπλωµατούχοι µηχανικοί και µεταξύ όλων 
των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης όπου θα κληρωθεί 1 τακτικό και 1 αναπληρωµατικό µέλος.  

 

 

Β. Η κλήρωση για την δεύτερη  επιτροπή θα  διενεργηθεί  µεταξύ  όλων  των υπαλλήλων της 
∆/νσης και Υποδ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστηµίου Κρήτης, όπου θα κληρωθούν 2 
τακτικά και 2 αναπληρωµατικά µέλη διπλωµατούχοι µηχανικοί και µεταξύ όλων των υπαλλήλων 
της Βιβλιοθήκης όπου θα κληρωθεί 1 τακτικό και 1 αναπληρωµατικό µέλος.  

 

Συνολικά θα κληρωθούν 3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη 

 

Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των µελών των ανωτέρω επιτροπών θα διεξαχθεί 
µε ευθύνη του Προϊσταµένου της ∆/νσης Τεχνικών Έργων Κ. Εµµανουήλ Κακλαµάνου και την 
παρουσία δύο ακόµα υπαλλήλων της ∆/νσης   , οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

1.  η κα Σκεπετζή Χρυσούλα (∆Ε Τεχνικών), υπάλληλος του Τµήµατος Μελετών της 
∆/νσης Τεχνικών Έργων. 

2.  η κα Χρονοπούλου Αναστασία-Ναταλία (∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού), υπάλληλος 
του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης της ∆/νσης Τεχνικών Έργων. 

 
Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική απόφαση της 
744ης/Οικ.15/02-02-2012 συνεδρίας του Πρυτανικού Συµβουλίου και τις εκδοθείσες κατ’ 
εξουσιοδότηση του Νόµου απόφαση {∆ΙΣΚΠΟ/φ.18/οικ.21508 (φεκ2540 τ.Β΄/07-11-2011)} 
και εγκυκλίων ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23543/23.11.2011(Α∆Α: 457ΚΧ-ΤΧΩ). 
 
 
 

 
Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Τεχνικών Έργων  

 του Πανεπιστηµίου Κρήτης 
 
 
 
 
 

Εµµανουήλ Κακλαµάνος 
 

 
 


