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Πληροφορίες :  Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων                     Ηράκλειο 08-01-2019 
Γρ.Φραγκουλιδάκης 
Τηλέφωνο :   2810 393117     Αριθμ. πρωτ. ΥΤΕ :03-EΞ 
Τηλεομοιοτυπία :  2810 393123  
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης: 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 Ν.4024/2011(ΦΕΚ 226 τ.Α΄/2011),  για την διεξαγωγή 
του διαγωνισμού με συνοπτική διαδικασία , με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση 
της μελέτης «Υποβολή πρότασης για την διαμόρφωση χώρων του Τμήματος Επιστήμης 
Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Κρήτης» 
 

 

               Έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, τα Πρακτικά της υπ’ αριθμόν 396ης/01-11-2018, 

Θέμα 3ο- Θέματα Τεχνικά, της έκτακτης συνεδρίασης της  Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης και 

την Απόφαση Συγκλήτου με αριθμό γενικού πρωτοκόλλου 16621/21-11-2018 με ΑΔΑ : 6Γ3Ξ469Β7Γ-

ΞΜ0    

              Ανακοινώνεται ότι στις 14/01/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30π.μ. θα διενεργηθεί 

δημόσια κλήρωση για τη συγκρότηση της  προαναφερόμενης  Επιτροπής.  

 Η κλήρωση θα διενεργηθεί, μεταξύ όλων των υπαλλήλων της Υποδ/νσης Τεχνικών 
Έργων του Π.Κ. 

                   Η διαδικασία συγκρότησης της εν λόγω επιτροπής με διενέργεια δημόσιας κλήρωσης θα είναι 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 26 του Νόμου 4024/2011 (ΦΕΚ226/2011 τ. Α) 

περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και ορισμού ων μελών τους , με κλήρωση για την 

ανάδειξη των μελών της Επιτροπής  

              Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Ηράκλειο με την ευθύνη του Αναπληρωτή Προϊσταμένου της 

Υπ/νσης Τεχνικών Έργων κ. Γ. Φραγκουλιδάκη, παρουσία των Υπαλλήλων της Υπ/νσης Τεχνικών 

Έργων στο Ηράκλειο, οι οποίοι είναι οι εξής:  

 α) Χαράλαμπος Κυριακάκης, (Διπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), μόνιμος υπάλληλος της 

Υπ/νσης Τεχνικών Έργων και  

 β) Δημήτρης Μοάτσος, υπάλληλος ΙΔΑΧ (Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης της 

Υπ/νσης Τεχνικών Έργων). 

               Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση της 

744ης/Οικον.15/02 -02-2012 συνεδρίας του Π.Σ και τις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω 

νόμου Αποφάσεις [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540τ.Β΄/07-11-2011)] και Εγκυκλίους 

[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)]. 

  

O Αναπλ. Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων 

 

 

Γρηγόρης Φραγκουλιδάκης 

Διπλ. Ηλεκτρολόγος – Μηχανολόγος Μηχανικός 


