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Θέµα: Ηµεροµηνία διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης για τον ορισµό µελών συλλογικού οργάνου για
την παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων για το οικονοµικό έτος 2018.
Η Κοσµητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Κρήτης
Έχοντας υπόψη:
α) το άρθρο 38 του Π∆ 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α΄) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».
β) το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές Ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιοβαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
γ) την υπ’ αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφαση του Υπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισµό µελών …παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
δ) την υπ. αρ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 (Α∆Α: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκύκλιο του Υπουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ε) την υπ’ αρ. 31460/Ζ1/23-02-2016 (Α∆Α:ΨΡΙ24653ΠΣ-Υ1Κ) ∆ιαπιστωτική Υπουργική Πράξη
του Πρύτανη του Πανεπιστηµίου Κρήτης, Καθηγητή Τµήµατος Ιατρικής της Σχολής Επιστηµών
Υγείας Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα του Λύσανδρου,
στ) την Απόφαση της υπ. αρ. 76/10-12-2014 Συνεδρίας το Πρυτανικού Συµβουλίου του
Πανεπιστηµίου Κρήτης.
Ανακοινώνει
ότι την Τετάρτη 13 ∆εκεµβρίου 2017 και ώρα 9.30 π.µ. θα διενεργήσει δηµόσια κλήρωση για τη
συγκρότηση συλλογικού οργάνου µε αντικείµενο την παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων
που πραγµατοποιούνται από την Κοσµητεία της Φιλοσοφικής Σχολής.
Η κλήρωση για τον ορισµό των µελών (3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά) της «Επιτροπής
παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την
εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών της Κοσµητείας της Φιλοσοφικής Σχολής» θα γίνει µεταξύ
όλων των µελών ∆.Ε.Π., Ε.∆Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., των µόνιµων υπαλλήλων και των υπαλλήλων
Ι.∆.Α.Χ. της Σχολής και θα διεξαχθεί µε χρήση εφαρµογής Η/Υ.
Η κλήρωση για την ανάδειξη των παραπάνω µελών θα διεξαχθεί στο γραφείο της Κοσµητείας της
Φιλοσοφικής Σχολής, από την Κοσµήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, καθηγήτρια. Λ. Αθανασάκη,
µε την παρουσία δύο (2) ακόµη υπαλλήλων της ίδιας οργανικής µονάδας, οι οποίοι θα είναι:
α. η κ. Σταυρούλα Κρητικάκη, υπάλληλος Ι∆ΑΧ (αναπληρώτρια Γραµµατέας της ΦΣ) και
β. η κ. Θεοδώρα Ροζάκη, υπάλληλος Ι∆ΑΧ (Γραµµατέας της Κοσµητείας της ΦΣ)
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