
 
 

Αξ. Πξση.: 17890  

Ρέζπκλν, 6 Γεθεκβξίνπ 2019 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Η  

Δηελέξγεηαο δεκόζηαο θιήξωζεο γηα ηελ αλάδεημε ηωλ κειώλ ηεο 

Επηηξνπήο παξαιαβήο πάζεο θύζεωο πιηθώλ θαη βεβαίωζεο εθηέιεζεο 

πάζεο θύζεωο εξγαζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ζρεηηθώλ αλαγθώλ ηνπ 

Κέληξνπ Εξεπλώλ θαη Μειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (ΚΕΜΕ-ΠΚ) 

γηα ηηο Αλζξωπηζηηθέο, ηηο Κνηλωληθέο θαη ηηο Επηζηήκεο ηεο Αγωγήο 

θαηά ην έηνο 2019 

   Έ ρ ν λ η α ο  π π ό ς ε : 

1. ην άξζξν 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150η.Α΄/2007) «Καλνληζκόο 

Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ.)», όπσο ηζρύεη ζήκεξα, 

2. ην άξζξν 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/27-10-2011 η. Α’) 

«πληαμηνδνηηθέο Ρπζκίζεηο, εληαίν κηζζνιόγην-βαζκνιόγην, εξγαζηαθή 

εθεδξείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο εθαξκνγήο ηνπ κεζνπξόζζεκνπ πιαηζίνπ 

δεκνζηνλνκηθήο ζηξαηεγηθήο 2012-2015», 

3. ηελ ππ’ αξηζκ. 21508/4-11-2011(ΦΔΚ 2540/07-11-2011 η. Β’) Απόθαζε 

ηνπ Τπνπξγνύ Γηνηθεηηθήο Μεηαξξύζκηζεο θαη Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Γηελέξγεηα ηεο δηαδηθαζίαο θιεξώζεσο γηα ηνλ 

νξηζκό κειώλ ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζε γηα ηε δηεμαγσγή 

δεκόζησλ δηαγσληζκώλ ή ηελ αλάζεζε ή ηελ αμηνιόγεζε, 

παξαθνινύζεζε, παξαιαβή πξνκεζεηώλ, ππεξεζηώλ ή έξγσλ» θαη ηηο 

ζρεηηθέο εγθπθιίνπο ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21526/04-11-2011 (ΑΓΑ: 

45ΒΜΥ-Χ1Β) & ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-2011 (ΑΓΑ: 457ΚΥ-

ΣΥΧ), 

4. ηελ ππ’ αξηζκ. 31460/Ε1/23-02-2016 (ΑΓΑ: ΦΡΗ24653Π-Τ1Κ) 

Γηαπηζησηηθή Τπνπξγηθή Πξάμε δηνξηζκνύ ηνπ Πξύηαλε ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο, Καζεγεηή Σκήκαηνο Ηαηξηθήο ηεο ρνιήο 

Δπηζηεκώλ Τγείαο Οδπζζέα-Ησάλλε Εώξα ηνπ Λύζαλδξνπ, 

5. ην ππ’ αξηζ. 2040/18-09-15 ΦΔΚ ζρεηηθά κε ηνλ Καλνληζκό Οξγάλσζεο 

θαη Λεηηνπξγίαο ηνπ ΚΔΜΔ-ΠΚ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρύεη, 

 

Α λ α θ ν η λ ώ λ ε η α η  

όηη ζηηο 12/12/2017, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9:30, ζα δηελεξγεζεί δεκόζηα 

θιήξσζε ζην θηήξην ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΚΔΜΔ-ΠΚ (ηζόγεην) ζηελ 

Παλεπηζηεκηνύπνιε Ρεζύκλνπ, πεξηνρή Γάιινπ, γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

ηαθηηθώλ θαη αλαπιεξσκαηηθώλ κειώλ ηεο αθόινπζεο ηξηκεινύο επηηξνπήο:  

 

«Επηηξνπή παξαιαβήο πάζεο θύζεωο πιηθνύ θαη βεβαίωζεο εθηέιεζεο 

πάζεο θύζεωο εξγαζηώλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ζρεηηθώλ αλαγθώλ ηνπ 

Κέληξνπ Εξεπλώλ θαη Μειεηώλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο (ΚΕΜΕ-ΠΚ) 

γηα ηηο Αλζξωπηζηηθέο, ηηο Κνηλωληθέο θαη ηηο Επηζηήκεο ηεο Αγωγήο 

θαηά ην έηνο 2019».  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ζ θιήξσζε ζα δηελεξγεζεί κεηαμύ όισλ ησλ κειώλ ΓΔΠ & ΔΔΓΗΠ πνπ είλαη 

ελεξγνί εξεπλεηέο ηνπ ΚΔΜΔ-ΠΚ.  

 

Ζ θιήξσζε γηα ηελ αλάδεημε ησλ κειώλ ηεο αλσηέξσ επηηξνπήο ζα δηεμαρζεί 

κε επζύλε ηεο Γηεπζύληξηαο ηνπ ΚΔΜΔ θ. Μαξίαο Κνύζε, Καζεγήηξηαο ηνπ 

Σκήκαηνο Κνηλσληνινγίαο θαη κε ηελ παξνπζία δύν αθόκα κειώλ ηνπ ΚΔΜΔ, 

ηα νπνία είλαη ηα αθόινπζα: 

 

1. ε θ. Αζπαζία Υαηδεδάθε (ηαθηηθό κέινο ηνπ Γ.. ηνπ  ΚΔΜΔ, 

Γηεπζύληξηα ηνπ Δξγαζηεξίνπ Γηαπνιηηηζκηθώλ θαη Μεηαλαζηεπηηθώλ 

Μειεηώλ-ΔΓΗΑΜΜΔ), 

2. ν θ. Αλαζηάζηνο Μαηζόπνπινο (Τπεύζπλνο θαζεγεηήο ηεο Μνλάδαο 

ρνιηθήο Φπρνινγίαο, Δξγαζηήξην Φπρνινγηθήο Έξεπλαο, ΠΣΠΔ).  

 

Ζ δηαδηθαζία ηεο θιήξσζεο ζα δηεμαρζεί κε ρξήζε εθαξκνγήο Η/Τ θαη 

ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο εθδνζείζεο θαη’ εμνπζηνδόηεζε ηνπ αλσηέξνπ 

λόκνπ Απνθάζεηο [ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.21508 (ΦΔΚ 2540 η. Β’/07-11-2011)] 

θαη Δγθπθιίνπο [ΓΗΚΠΟ/Φ.18/νηθ.23243/23-11-2011 (ΑΓΑ: 457ΚΥ-ΣΥΧ)]. 

  

Η ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ ΣΟΤ ΚΕΜΕ-ΠΚ 

 

 

 

 

 

ΜΑΡΗΑ ΚΟΤΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


