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Διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών Επιτροπής του TΕΤΥ 
για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικών &  

τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για το 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 εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015” περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμού των μελών τους με 
κλήρωση, 

3. Την υπ’ αριθμ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των 
συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων 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) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-
ΤΧΩ), 

 
 
Ανακοινώνεται ότι στις 02/11/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 9:30πμ θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη 
συγκρότηση της παρακάτω επιτροπής για προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που υλοποιούνται από το ΤΕΤΥ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, μεταξύ των μελών ΔΕΠ, Μονίμων Διοικητικών, ΕΤΕΠ, ΙΔΑΧ & ΕΕΔΙΠ του Τμήματος που 
πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής.  
 
- Επιτροπή Παραλαβής πάσης φύσεως υλικών & βεβαίωσης καλής εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών του TETY 

για το έτος 2018 
 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 και τις 
ερμηνευτικές εγκυκλίους, στο χώρο της γραμματείας του ΤΕΤΥ του Πανεπιστημίου Κρήτης (Κτηρίο Μαθηματικό, 
Βούτες Ηρακλείου). Η παρακάτω επιτροπή ορίσθηκε από τον Πρόεδρο του Τμήματος και απαρτίζεται από τους: 
 

  Πρόεδρο του τμήματος, Λυμπεράτο Ανδρεά 
 Αναπληρώτρια καθηγήτρια,  Βαμβακάκη Μαρία 
 Γραμματέα του τμήματος, Σκουραδάκη Αιμιλία 

 
 
 

O Πρόεδρος  
 του Τμήματος 

   
 
 

Λυμπεράτος Ανδρέας 
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