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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  

Θέµα: 

  

∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των µελών της «Επιτροπής ποιοτικής και 

ποσοτικής παραλαβής» µε σκοπό την πιστοποίηση εργασιών και εν γένει προµηθειών στα κτήρια 

της Φοιτητικής Κατοικίας στην Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου για το οικονοµικό έτος 2018.  

 

Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η :  

1. το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄226) «Συνταξιοδοτικές Ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-

βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρείας και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 

δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», 

2. την υπ’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508  (ΦΕΚ 2540τ.Β΄/07-11-2011) Απόφαση του Υπουργού 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «∆ιενέργεια της διαδικασίας 

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

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

έργων» και τις σχετικές εγκυκλίους ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 (Α∆Α: 45ΒΜΧ-Ω1Β) & 

∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (Α∆Α: 457ΚΧ-ΤΧΩ), 

3. τη σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συµβουλίου του Πανεπιστηµίου Κρήτης, συνεδρίας 

744
ης

/Οικον.15/02-02-2012,  

4. την υπ’ αριθ. γενικού πρωτ. 12985/18-10-2013 έγγραφο της ∆/νσης Εκπαιδευτικής Μέριµνας και 

Τεχνικών Υπηρεσιών του ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ µε το οποίο ζητείται από το Πανεπιστήµιο Κρήτης, δυνάµει των 

διατάξεων του άρθρου 12 του ν. 4115/2013 - «αντιµετώπιση οικονοµικών ζητηµάτων από τη µεταφορά 

αρµοδιοτήτων προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας» - η συγκρότηση τριµελούς Επιτροπής 

ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών των αναδόχων 

προκειµένου αυτοί να εισπράξουν το ανάλογο τίµηµα,  

5. την Πράξη του Πρύτανη για τη συγκρότηση της «Επιτροπής ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής» (Α∆Α: 

Ω7Τ7469Β7Γ-Κ99) της οποίας η θητεία λήγει στις 31/12/2017,  

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ο υ µ ε 
ότι στις 21/12/2017 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30 π.µ., θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση στο Γραφείο της 

Φοιτητικής Μέριµνας του Τµήµατος Σπουδών της ∆/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας στην 

Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου (κτήριο Β΄) για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωµατικών µελών της 

ακόλουθης τριµελούς επιτροπής: «Επιτροπή Ποιοτικής & Ποσοτικής Παραλαβής» µε σκοπό την παραλαβή 

υλικών (αναλώσιµων και µη) καθώς και την πιστοποίηση καλής εκτέλεσης υπηρεσιών & εργασιών στα κτήρια 

των Φοιτητικών Κατοικιών στην Πανεπιστηµιούπολη Ρεθύµνου για το οικονοµικό έτος 2018.  

        Η κλήρωση θα διεξαχθεί µε χρήση εφαρµογής Η/Υ και θα διενεργηθεί µεταξύ όλων των Υπαλλήλων του 

Πανεπιστηµίου Κρήτης στο Ρέθυµνο, Μόνιµων & Ι∆ΑΧ.  

        Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει µε ευθύνη της κ. Μαρίας Γιαννούλη, Προϊσταµένης του Τµήµατος 

Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας της ∆/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας και µε την παρουσία δύο ακόµα 

υπαλλήλων της ιδίας ∆/νσης, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:  

1. Ειρήνη ∆αφέρµου (∆Ε ∆ιοικητικού - Λογιστικού, µε βαθµό Γ΄), Προϊσταµένη του Τµήµατος Σχεδιασµού 

& Οργάνωσης της ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού & Προγραµµατισµού και  

2. Ελισάβετ Σκουλούδη (∆Ε ∆ιοικητικής – Οικονοµικής Στήριξης, µε βαθµό Γ΄), Υπαλλήλου του Τµήµατος 

Σπουδών & Φοιτητικής Μέριµνας της ∆/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας.  

 
Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ  

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  

ΣΧΟΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 

 

 

 

ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΛΒΑΡΑΚΗΣ 

           

      Ρέθυµνο, 15 ∆εκεµβρίου 2017 

                 Αριθµ. πρωτ.  18029  
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