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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέµα: ∆ιενέργεια δηµόσιας κλήρωσής ορισµού µελών της «Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου Σίτισης
Ηρακλείου για το οικονοµικό έτος 2019» για την τήρηση των όρων της διακήρυξης και της
σύµβασης Σίτισης, ήτοι για την τµηµατική ̟αραλαβή του έργου της δωρεάν σίτισης των
φοιτητών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης στις Σχολές Ηρακλείου
Έχοντας υ̟όψη:
α) το άρθρο 38 του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου»,
β) το άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄ «Συνταξιοδοτικές Ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο –
βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσο̟ρόθεσµου ̟λαισίου
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»,
γ) την υ̟’ αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) Α̟όφαση του Υ̟ουργού
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης µε θέµα «∆ιενέργεια της διαδικασίας
κληρώσεως για τον ορισµό µελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δηµόσιων
διαγωνισµών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση, ̟αρακολούθηση, ̟αραλαβή ̟ροµηθειών, υ̟ηρεσιών ή
έργων» και τις σχετικές εγκυκλίους ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011(Α∆Α:45ΒΜΧ-Ω1Β) και
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (Α∆Α: 457ΚΧ-ΤΧΩ),
δ)την Πράξη Πρύτανη του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης µε αριθµό Πρωτοκόλλου 208/10-01-2018
(Α∆Α:ΩΨΦΡ469Β7Γ-ΗΝΣ) για τη συγκρότηση της Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου Σίτισης για την τήρηση των όρων των
διακηρύξεων και των συµβάσεων για τη Σίτιση των φοιτητών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης στις σχολές
Ηρακλείου, της ο̟οίας η θητεία λήγει στις 31/12/2018,
ε) στο άρθρο 2.δ στο ΦΕΚ: 3297/Β’/20-09-2017, ορίζεται η σύνθεση της Ε̟ιτρο̟ής Ελέγχου Σίτισης
(Ρέθυµνο/Ηράκλειο), στην Α̟όφαση Συγκλήτου του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης µε αριθµό Πρωτοκόλλου
10518/02-08-2017 στο µε τίτλο «Τρο̟ο̟οίηση και αντικατάσταση του Εσωτερικού Κανονισµού Φοιτητικών
Κατοικιών του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης»

ανακοινώνεται ότι στις 14/12/2018 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 ̟.µ. θα διενεργηθεί δηµόσια
κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για να οριστούν τα µέλη της «Ε̟ιτρο̟ής
Ελέγχου Σίτισης για την τήρηση των όρων της διακήρυξης και της σύµβασης Σίτισης, ήτοι για
την τµηµατική ̟αραλαβή του έργου της δωρεάν σίτισης των φοιτητών του Πανε̟ιστηµίου
Κρήτης στις Σχολές του Ηρακλείου για το οικονοµικό έτος 2019»
Τα µέλη της ε̟ιτρο̟ής (3 τακτικά και 3 ανα̟ληρωµατικά) θα ̟ροέρχονται δύο (2) α̟ό όλα τα
µέλη ∆ΕΠ του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης των Σχολών του Ηρακλείου και ένα (1) έναν υ̟άλληλο
του Πανε̟ιστηµίου Κρήτης στο Ηράκλειο.
Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των µελών της ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ής θα διεξαχθεί
στο Τµήµα Εκ̟αίδευσης και Έρευνας -Φοιτητική Μέριµνα των Σχολών Ηρακλείου της ∆/νσης
Εκ̟αίδευσης και Έρευνας µε ευθύνη της ανα̟ληρώτριας Προϊσταµένης του Τµήµατος
Εκ̟αίδευσης και Έρευνας και Υ̟εύθυνης της Φοιτητικής Μέριµνας Ηρακλείου, Μαρίας
Βουλγαράκη και µε την ̟αρουσία δύο ακόµα µελών του Τµήµατος Εκ̟αίδευσης και Έρευνας οι
ο̟οίοι είναι οι ακόλουθοι :
1. Γεώργιος Τσιµ̟ινός, ΠΕ Χηµικός -Ι∆ΑΧ, υ̟άλληλος του τµήµατος Εκ̟αίδευσης και Έρευνας
και ∆ιαχειριστής Φοιτητικής Κατοικίας και Στεγαστικού Ε̟ιδόµατος
2. Πελαγία Σεβαστάκη, ΤΕ ∆ιοικητικού-Οικονοµικού-Ι∆ΑΧ, υ̟άλληλος του τµήµατος
Εκ̟αίδευσης και Έρευνας και υ̟εύθυνη ̟αροχών Σίτισης.
Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί µε χρήση εφαρµογής Η/Υ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρου νόµου Α̟οφάσεις [∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ
2540/7-11-2011 τ. Β΄) και τις σχετικές εγκυκλίους ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011(Α∆Α:45ΒΜΧ-Ω1Β)
και ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (Α∆Α: 457ΚΧ-ΤΧΩ)].

Η Ανα̟ληρώτρια Προϊσταµένη
του Τµήµατος Εκ̟αίδευσης και Έρευνας
Υ̟εύθυνη Φοιτητικής Μέριµνας Ηρακλείου
Μαρία Βουλγαράκη

