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Πληροφορίες : Σ. Γιαλεδάκη 
Τηλέφωνο:2831077211 * FAX:2831077241 
E-mail: gram@fks.uoc.gr 
                                                                                                                                          

Ρέθυμνο, 5 Δεκεμβρίου 2019 
Αρ. Πρωτ.: 630 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150τ.Α/2007) «Κανονισμός προμηθειών Δημοσίου», όπως ισχύει σήμερα, 
2. To  Άρθρο  26  του  4024/2011  (ΦΕΚ  226/27-10-2011 τ.  Α΄)  περί  συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 

διοίκησης και ορισμού των μελών τους με κλήρωση, καθώς και την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
21508/4.11.2011 (ΦΕΚ 2540 Β΄) κατ΄ εξουσιοδότηση εκδοθείσα υπουργική απόφαση και τις αριθμ. πρωτ. 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.21526/ 4.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011, ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/ οικ.3162/ 14.2.2012, 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21700/19.09.2012 εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως … προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» 

 
         Ανακοινώνεται ότι στις 18/12/2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10 π. μ. στην αίθουσα Μιχελή θα διενεργηθεί δημόσια 

κλήρωση για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τις παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες/έργα/υπηρεσίες που 
υλοποιούνται από το Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης: 

 
        «Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για την 

εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης για το έτος 2020». Τα μέλη της επιτροπής τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά θα 
προέρχονται από όλα τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, Μονίμους Υπαλλήλους και Υπαλλήλους ΙΔΑΧ του Τμήματος. 

 
Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της παραπάνω επιτροπής θα διεξαχθεί με ευθύνη της Προέδρου του 
Τμήματος Ελένης Κατσαρού, Αναπληρώτριας Καθηγήτριας, και με την παρουσία δύο ακόμα μελών του Τμήματος, οι οποίοι 
είναι οι ακόλουθοι: 
1. η κ. Σοφία Γιαλεδάκη, Μόνιμη Υπάλληλος 
2. η κ. Θεοδώρα Ροζάκη, Υπάλληλος ΙΔΑΧ. 
 
Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις εκδοθείσες κατ’ 
εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου Αποφάσεις ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4.11.2011 (ΦΕΚ 2540 Β΄) και εγκυκλίους 
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23.11.2011, του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ 

ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης φύσεως υλικών 
και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών του Τμήματος Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 

του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ρέθυμνο για το οικονομικό έτος 2020. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
 


