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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Ρέθυμνο, 10/10/2019 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ      Αρ. Γεν. Πρωτ.:  12.831 
       Π Ρ Υ Τ Α Ν Ε Ι Α  
                                                 

Γενική Διεύθυνση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών    
Διεύθυνση     : Διοικητικού 
Ταχ. Δ/νση     : Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 
Τηλέφωνο  : 2831077967 
Fax  : 2831077968                                  
E-mail : prosopiko-b@admin.uoc.gr 
 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

Διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση 
Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.» (Α΄ Φάση, και Β΄ Φάση 
Στάδιο Β.Ι και Β.ΙΙ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 221 του 
ν.4412/2016, παρ. 1 έως 7 και του ν.3389/2005, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της 
παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4412/2016 και σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 
26 του ν.4024/2011. 

 
Έχοντας υπόψη:  
 

 Την με αριθμ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011, τ. Β΄) Απόφαση του 
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  

 Την με αριθμ. 417/26-09-2019/Θέμα 17 ΟΙΚ. (ΑΔΑ: ΩΜ5Α469Β7Γ-364) απόφαση 
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης για διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης για την 
ανάδειξη των μελών επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης 
Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, 
Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου 
Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.» (Α Φάση, και Β΄΄ Φάση Στάδιο Β.Ι και Β.ΙΙ) σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016 παρ. 1 έως 7 και του 
ν.3389/2005, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 1 του 
ν.4412/2016 και σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011. 

 
Ανακοινώνεται ότι στις 14/10/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα 

διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για την ανάδειξη των μελών επιτροπής Διενέργειας 
Διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα 
για το έργο «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φοιτητικών 
Εστιών του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Σ.Δ.Ι.Τ.» (Α Φάση, και Β Φάση Στάδιο Β.Ι και 
Β.ΙΙ) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 221 του ν.4412/2016 παρ. 1 έως 
7 και του ν.3389/2005, υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ.7 του άρθρου 1 του 
ν.4412/2016 και σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011. 

 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ των Διπλωματούχων Μηχανικών της Διεύθυνσης 

και Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων, εκ των οποίων θα κληρωθούν (3) μέλη με τα 
αναπληρωματικά τους και ένα (1) μέλος με το αναπληρωματικό του θα κληρωθεί από τα 
μέλη του Ε.ΔΙ.Π, των Ι.Δ.Α.Χ και μόνιμων υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Κρήτης.  
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Το πέμπτο μέλος με το αναπληρωματικό του έχει ήδη ορισθεί από τη Γενική 
Γραμματεία Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, σύμφωνα με το υπ΄ Αριθμ. Γεν. Πρωτ. 
εισερχ. εγγράφου 11841/23-09-2019 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Ιδιωτικών 
Επενδύσεων και ΣΔΙΤ, κ. Νικόλαου Μαντζούφα σε εφαρμογή της πρόβλεψης του άρθρου 5 
παρ.2 περιπτ. γ΄του ν.3389/2005.  
 

Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής θα διεξαχθεί 
με ευθύνη της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικού, κ. Μαρίας 
Μουζουράκη και με την παρουσία δύο (2) ακόμα υπαλλήλων της Διεύθυνσης Διοικητικού, 
του κ. Σπύρου Χατζηδάκη, Προϊσταμένου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας και της κ. 
Δέσποινας Καραγιάννη, μόνιμης υπαλλήλου του Τμήματος Β΄ Προσωπικού. 

 
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 (ΦΕΚ 2540τ.Β΄/07-11-2011)] και Εγκυκλίους 
[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)]. 

 
 

 
 
 
 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
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