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Πληροφορίες : Σκεπετζή Χρυσούλα  Ημερομηνία 12/12/2019 
Τηλέφωνο : 2831077717 Αρ.  Γεν. Πρωτ.: 16523 
Fax : 2831077722  
E-mail : skepetzi@admin.uoc.gr  

 
 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την 

Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικών (μικρουλικών) και βεβαίωσης πάσης 
φύσεως εργασιών (εργασίες μικρής κλίμακας) για την εξυπηρέτηση σχετικών 

αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το έτος 2020. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1) To άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 
226/27-1Ο-2Ο11 τ. Α') "Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή 
εφεδρείας και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015" 

2) Την υπ' αριθμ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 T. B') Απόφαση του Υπουργού 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης µε θέμα «Διενέργεια της 
διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκησης για τη 
διεξαγωγή διαγωνισμών ή την ανάθεση ή την αξιολόγηση παρακολούθηση, παραλαβή 
προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» και τις σχετικές εγκυκλίους ΔΙΣΚΟΠ/Φ.18/οικ.21526/04-11- 
2011 (ΑΔΑ:458ΜΧ-Ω1Β) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ:457 ΚΧΤΧΩ) εγκύκλιο 
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

3) Την απόφαση της υπ΄αριθμ.744/02-02-2012 Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου Κρήτης (θεµατα:οικ15 «Διαδικασία κλήρωσης µε το ν.4024/11) 

4) To 'Άρθρο 221 του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 'Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» 

5) Την υπ' αριθμ. 146408/Ζ1/20-09-2019 (ΑΔΑ: Ω5ΣΣ4653ΠΣ-ΞΗ5) Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 
783/τ. ΥΟΔΔ/26- 9-2019) με τίτλο «Διαπιστωτική πράξη περί άσκησης καθηκόντων Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κρήτης» από τον Αναπληρωτή Πρύτανη και εκτελών χρέη Αντιπρύτανη, Καθηγητή 
κ. Παναγιώτη Τσακαλίδη του Χρήστου, με θητεία από 12-9-2019 έως 31-8-2020, στην οποία 
επιφέρεται διόρθωση σφάλματος με το ΦΕΚ 896/τ. ΥΟΔΔ/29- 10-2019. 

 
Ανακοινώνεται ότι στις 16/12/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 πμ στα γραφεία της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για 
τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων για τις παρακάτω αναφερόμενες προμήθειες / έργα / 
υπηρεσίες που υλοποιούνται από την Δ/νση Τεχνικών Έργων του Πανεπιστημίου Κρήτης: 
Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικών (μικρουλικών) και βεβαίωσης πάσης 
φύσεως εργασιών (εργασίες μικρής κλίμακας) για την εξυπηρέτηση σχετικών 
αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και του Βοτανικού Κήπου του Πανεπιστημίου 
Κρήτης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το έτος 2020. 

 

Η σύνθεση της επιτροπής θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε και η σύνθεση της επιτροπής του 
έτους 2019 δηλαδή 2 τακτικά μέλη και 2 αναπληρωματικά από τη δεξαμενή όλων των 
υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων του Π.Κ και 1 τακτικό μέλος και 1 αναπληρωματικό 
από τη δεξαμενή όλων των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοικητικού. Συνολικά θα κληρωθούν 3 
τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη. 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ                                
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Η διενέργεια της κλήρωσης θα διεξαχθεί με ευθύνη του Προϊσταμένου Δ/νσης Τεχνικών 

Έργων, κ. Εμμ. Κακλαμάνου και με την παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της Δ/νσης, οι 

οποίοι είναι οι ακόλουθοι: 

1. ο κος Μυγιάκης Αριστοτέλης (ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών), αν.πρ/νος του 
Τμήματος Μελετών της Δ.Τ.Ε.Π.Κ και 

2. η κα Σκεπετζή Χρυσούλα (ΔΕ Τεχνικών), υπάλληλος του Τμήματος Μελετών της 
Δ/νσης Τεχνικών Έργων. 
 

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

744/οικ.15/02-02-2012 συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στις εκδοθείσες κατ' εξουσιοδότηση του ανωτέρου Νόµου 4024/2011 Απόφασης 

[ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 (ΦΕΚ 2540 τ.Β 707-11-2011)] και Εγκυκλίου [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 

23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)]. 

 

 

 

 
Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Τεχνικών Έργων  

 του Πανεπιστημίου Κρήτης 
 

 

 
Εμμανουήλ Κακλαμάνος 
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