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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

Γιενέργειας δημόζιας κλήρωζης οριζμού Δπιηροπής Παραλαβής πάζης θύζεως σλικών και Βεβαίωζης εκηέλεζης 

εργαζιών ηης Βιβλιοθήκης ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κρήηης  

ζηο Ρέθσμνο και ζηο Ηράκλειο  

2018 

Ζ Βιβλιοθήκη ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ, έσονηαρ ςπότη: 

α) ηο άπ. 26 ηος Ν. 4024/2011 (ΦΔΚ 226/Α΄) «ςνηαξιοδοηικέρ Ρςθμίζειρ, ενιαίο μιζθολόγιο- 

βαθμολόγιο, επγαζιακή εθεδπεία και άλλερ διαηάξειρ εθαπμογήρ ηος μεζοππόθεζμος πλαιζίος 

δημοζιονομικήρ ζηπαηηγικήρ 2012-2015», 

β) ηο άπ. 221 ηος Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 14708.08.2016) «Γημόζιερ ςμβάζειρ Έπγυν, Ππομηθειών και Τπηπεζιών (πποζαπμογή 

ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)», 

γ) ηην ςπ’ απιθμ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΔΚ 2540/Β΄) απόθαζη ηος Τποςπγού 

Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ «Γιενέπγεια ηηρ διαδικαζίαρ 

κληπώζευρ για ηον οπιζμό μελών …παπαλαβή ππομηθειών, ςπηπεζιών ή έπγυν». 

δ) ηην ςπ. απ. ΓΗΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 (ΑΓΑ: 457ΚΥ-ΣΥΧ) εγκύκλιο ηος Τποςπγού 

Γιοικηηικήρ Μεηαππύθμιζηρ και Ζλεκηπονικήρ Γιακςβέπνηζηρ, 

ε) ηην ςπ’απιθμ. 31460/Ε1/23-02-2016 (ΑΓΑ:ΦΡ124653Π-Τ1Κ) Γιαπιζηυηική Τποςπγική Ππάξη διοπιζμού ηος Ππύηανη ηος 

Πανεπιζηημίος Κπήηηρ, Καθηγηηή Σμήμαηορ Ηαηπικήρ ηηρ σολήρ Δπιζηημών Τγείαρ Οδςζζέα-Ηυάννη Εώπα ηος Λύζανδπος. 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

όηι ηην ηην Πέμπηη 18 Ιανοσαρίοσ 2018 και ώρα 13:30 μ.μ. θα διενεπγήζει δύο δημόζιερ κληπώζειρ: 

α) για ηη ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος με ανηικείμενο ηην παπαλαβή ππομηθειών, ςπηπεζιών ή έπγυν 

πος ππαγμαηοποιούνηαι από ηην Κενηπική Βιβλιοθήκη ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ζηο Ρέθςμνο.  Ζ κλήπυζη για ηον οπιζμό ηυν 

μελών (3 ηακηικά και 3 αναπληπυμαηικά) ηηρ «Δπιηροπής Παραλαβής πάζης θύζεως σλικών και Βεβαίωζης εκηέλεζης 

πάζης θύζεως εργαζιών ηης Κενηρικής Βιβλιοθήκης  ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κρήηης ζηο Ρέθσμνο» θα γίνει μεηαξύ όλυν ηυν 

μόνιμυν ςπαλλήλυν και ηυν ςπαλλήλυν ΗΓΑΥ ηηρ Κενηπικήρ Βιβλιοθήκηρ ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ζηο Ρέθςμνο 

β) για ηη ζςγκπόηηζη ζςλλογικού οπγάνος με ανηικείμενο ηην παπαλαβή ππομηθειών, ςπηπεζιών ή έπγυν πος 

ππαγμαηοποιούνηαι από ηη Βιβλιοθήκη ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ζηο Ζπάκλειο.  Ζ κλήπυζη για ηον οπιζμό ηυν μελών (3 

ηακηικά και 3 αναπληπυμαηικά) ηηρ «Δπιηροπής Παραλαβής πάζης θύζεως σλικών και Βεβαίωζης εκηέλεζης πάζης θύζεως 

εργαζιών ηης Βιβλιοθήκης  ηοσ Πανεπιζηημίοσ Κρήηης ζηο Ηράκλειο» θα γίνει μεηαξύ όλυν ηυν μόνιμυν ςπαλλήλυν και 

ηυν ςπαλλήλυν ΗΓΑΥ ηηρ Βιβλιοθήκηρ ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ ζηο Ζπάκλειο.  

Ζ διαδικαζία ηυν κληπώζευν για ηην ανάδειξη ηυν παπαπάνυ μελών ηυν δύο επιηποπών θα διεξασθεί με σπήζη εθαπμογήρ Ζ/Τ,  

από ηον Αναπληπυηή Γιεςθςνηή ηηρ Βιβλιοθήκηρ ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ, κ. Μανόλη Κοςκοςπάκη με ηην παποςζία δύο (2) 

ακόμη ςπαλλήλυν ηηρ ίδιαρ οπγανικήρ μονάδαρ, οι οποίοι θα είναι: 

α. η κα οθία Κοςηοςκάκη, ςπάλληλορ ΗΓΑΥ,  και 

β. ο κ. Υπήζηορ Σπανηαλίδηρ, ςπάλληλορ ΗΓΑΥ 

             Ο Αναπληπυηήρ Γιεςθςνηήρ ηηρ Βιβλιοθήκηρ 

ηος Πανεπιζηημίος Κπήηηρ  

 

Μανόληρ Κοςκοςπάκηρ  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΔΝΣΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ 
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