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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου για την 
παραλαβή υλικών & εργασιών του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 

για το έτος 2021 
Έχοντας υπόψη: 

1. Άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

2. Άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄) “Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου 
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015” περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμού των μελών τους με κλήρωση. 

3. Την υπ’ αριθμ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) 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 δημόσιων διαγωνισμών ή 
την ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων» και τις 
σχετικές εγκυκλίους ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/04-11-2011 (ΑΔΑ: 45ΒΜΧ-Ω1Β) και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 
23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ). 

4. Την υπ’ αριθμ. 108169/Ζ1/21-9-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 677/τ.ΥΟΔΔ/28-8-20200 – [ΑΔΑ: 
Ω5ΣΣ4653ΠΣ-ΞΗ5] με τίτλο: «Διαπιστωτική Πράξη εκλογής Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων 
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης» για την εκλογή ως Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, του Γεωργίου 
Κοντάκη του Μιχαήλ, με θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2024. 

5.    Την υπ’ αριθμόν 9983/26.07.2019 πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, σύμφωνα με 
την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του Αναπληρωτή Καθηγητή, κου Θεόδουλου Γαρεφαλάκη του 
Στυλιανού, ως Προέδρου του Τμήματος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, με 
θητεία από 01.09.2019 έως 31.08.2021 (Φ.Ε.Κ. 598/τ.ΥΟΔΔ/22.08.2019).    

6. Τη λήξη της θητείας των μελών της υφιστάμενης επιτροπής στις 31/12/2020, η οποία είχε συγκροτηθεί 
με την υπ’ αρ. πρωτ. 16366/10-12-2019 [ΑΔΑ: 6Ζ9Ω469Β7Γ-Β1Τ] Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου 
Κρήτης. 

 

Ανακοινώνεται ότι στις 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για τη 
συγκρότηση επιτροπής παραλαβής πάσης φύσεως υλικών & βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως 
εργασιών του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών & 
Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστηµίου Κρήτης για το έτος 2021.   
 
Έργο της Επιτροπής θα είναι η παραλαβή πάσης φύσεως υλικών & βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως 
εργασιών για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων 
Μαθηματικών Σχολής Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστηµίου Κρήτης για το έτος 2021. 
Τα µέλη της επιτροπής (3  τακτικά και 3 αναπληρωµατικά µέλη) θα προέρχονται από όλα τα µέλη ΔΕΠ,  
Διοικητικών Ι∆ΑΧ και ΕΕΔΙΠ του Τµήµατος που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις συμμετοχής.   

Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των µελών της παραπάνω επιτροπής θα διεξαχθεί με ευθύνη του 
Προέδρου του Τµήµατος Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Καθηγητή κ. Θεόδουλου 
Γαρεφαλάκη και µε την παρουσία δύο ακόµα µελών του Τµήµατος, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:  

1. η κ. Αικατερίνη Παπαδουλάκη, Γραμματέας του Τμήματος 
2. η κ. Μαρία Τσιμενίδου, υπάλληλος με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ  

 
Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική απόφαση της 76ης/10-12-2014 
συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου, με χρήση εφαρμογής Η/Υ και σύμφωνα με τις εκδοθείσες κατ΄ 
εξακολούθηση του ανωτέρου Νόμου Αποφάσεις [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508 (ΦΕΚ 2540 τ.Β΄/07-11-2011)] και 
Εγκυκλίους [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ)] στη Γραμματεία του Τμήματος 
Μαθηματικών και στη Πανεπιστημιούπολη Βουτών.  

        Ο Πρόεδρος  
           του Τμήματος Μαθηματικών & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών 
 

Θεόδουλος Γαρεφαλάκης 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ  & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & 
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 


