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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Θέμα: 
  

Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της «Επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής & παρακολούθησης εργασιών της Φοιτητικής Κατοικίας» με σκοπό την πιστοποίηση 
εργασιών και εν γένει προμηθειών στα κτήρια της Φοιτητικής Κατοικίας στην Πανεπιστημιούπολη 
Ρεθύμνου για το οικονομικό έτος 2021.  

 
 Έχοντας υπόψη:  

1. το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ τ.Α΄226) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, 
εργασιακή εφεδρείας και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής 
στρατηγικής 2012-2015», 

2. την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508  (ΦΕΚ 2540τ.Β΄/07-11-2011) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον 
ορισμό μελών των συλλογικών οργάνων της διοίκηση 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) & ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 
(ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ), 

3. τη σχετική απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης, συνεδρίας 744ης/Οικον.15/02-
02-2012,  

4. την υπ’ αριθ. γενικού πρωτ. 12985/18-10-2013 έγγραφο της Δ/νσης Εκπαιδευτικής Μέριμνας και Τεχνικών 
Υπηρεσιών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με το οποίο ζητείται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης, δυνάμει των διατάξεων του 
άρθρου 12 του ν. 4115/2013 - «αντιμετώπιση οικονομικών ζητημάτων από τη μεταφορά αρμοδιοτήτων προς 
τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας» - η συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής, πιστοποίηση καλής εκτέλεσης των εργασιών των αναδόχων προκειμένου αυτοί να εισπράξουν 
το ανάλογο τίμημα,  

5. την Πράξη του Πρύτανη για τη συγκρότηση της «Επιτροπής ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής» (ΑΔΑ: 
ΨΕΤ4469Β7Γ-80Ψ) της οποίας η θητεία λήγει στις 31/12/2020,  

6. το άρθρο 2.ε «Επιτροπή Ποιοτικής και Ποσοτικής Παραλαβής Φοιτητικής Κατοικίας Πανεπιστημιούπολης 
Ρεθύμνου» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του ΦΕΚ 3297Β/20-9-2017 «Τροποποίηση και αντικατάσταση του Εσωτερικού 
Κανονισμού Φοιτητικών Κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης»,  

 
Ενημερώνουμε ότι στις 14/12/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση στο 
Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας του Τμήματος Σπουδών της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας στην 
Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου (κτήριο Β΄) για την ανάδειξη των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της 
ακόλουθης τριμελούς επιτροπής: «Επιτροπή ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής & παρακολούθησης εργασιών της 
Φοιτητικής Κατοικίας» με σκοπό την παραλαβή υλικών (αναλώσιμων και μη) καθώς και την πιστοποίηση καλής 
εκτέλεσης υπηρεσιών & εργασιών στα κτήρια των Φοιτητικών Κατοικιών στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου για το 
οικονομικό έτος 2021.  
        Η κλήρωση θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ και θα διενεργηθεί μεταξύ όλων των Υπαλλήλων του 
Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο, Μόνιμων, ΙΔΑΧ & ΕΤΕΠ.  
        Η διαδικασία της κλήρωσης θα γίνει με ευθύνη της κ. Μαρίας Γιαννούλη, Προϊσταμένης του Τμήματος Σπουδών 
& Φοιτητικής Μέριμνας Σχολών Ρεθύμνου της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και με 
την παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της ιδίας Δ/νσης, οι οποίοι είναι οι ακόλουθοι:  
 
1. Νικόλαος Αγριμάκης (ΠΕ Δοικητικού-Οικονομικού), υπάλληλος του Τμήματος Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας 

Σχολών Ρεθύμνου της Δ/νσης Εκπαίδευσης & Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης και  
2. Αλεξάνδρα Ξενάκη (ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού), υπάλληλος του Τμήματος Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας 

Σχολών Ρεθύμνου της Δ/νσης Εκπαίδευσης και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ  
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΣΧΟΛΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

 
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 
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