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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
Θέμα: Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης ορισμού μελών της  «Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης Ηρακλείου για 
το οικονομικό έτος 2021» για την τήρηση των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης Σίτισης, ήτοι για 
την τμηματική παραλαβή του έργου της δωρεάν σίτισης των φοιτητών του  Πανεπιστημίου Κρήτης στις 
Σχολές Ηρακλείου  
 
Έχοντας υπόψη: 
α) το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 
β) το 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», 
γ) την υπ’ αριθμό ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.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), 
δ)την Πράξη Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθμό Πρωτοκόλλου 19020/27-12-2018 
(ΑΔΑ:ΩΓΨΑ469Β7Γ-ΞΧΝ) για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης για την τήρηση των όρων των 
διακηρύξεων και των συμβάσεων για τη Σίτιση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Κρήτης  στις σχολές 
Ηρακλείου,  της οποίας η θητεία λήγει στις 31/12/2020,  
ε) στο άρθρο 2.δ στο ΦΕΚ: 3297/Β’/20-09-2017, ορίζεται η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης 
(Ρέθυμνο/Ηράκλειο), στην  Απόφαση Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης με αριθμό Πρωτοκόλλου 
10518/02-08-2017 στο με τίτλο «Τροποποίηση και αντικατάσταση του Εσωτερικού Κανονισμού Φοιτητικών 
Κατοικιών του Πανεπιστημίου Κρήτης»  
 
Ανακοινώνεται ότι στις 21/12/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για 
τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για να οριστούν τα μέλη της «Επιτροπής Ελέγχου Σίτισης για την 
τήρηση των όρων της διακήρυξης και της σύμβασης Σίτισης, ήτοι για την τμηματική παραλαβή του έργου 
της δωρεάν σίτισης των φοιτητών του  Πανεπιστημίου Κρήτης στις Σχολές του Ηρακλείου για το οικονομικό 
έτος 2021» 
Τα μέλη της επιτροπής (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) θα προέρχονται δύο (2) από όλα τα μέλη ΔΕΠ του 
Πανεπιστημίου Κρήτης των Σχολών του Ηρακλείου και ένα (1) έναν υπάλληλο του Πανεπιστημίου Κρήτης 
στο Ηράκλειο.  
 
Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της παραπάνω επιτροπής θα διεξαχθεί στο Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Έρευνας - Φοιτητική Μέριμνα των Σχολών Ηρακλείου της Δ/νσης Εκπαίδευσης και 
Έρευνας με ευθύνη του αναπληρωτή Προϊστάμενου του Τμήματος Εκπαίδευσης και Έρευνας και Υπεύθυνου 
της Φοιτητικής Μέριμνας Ηρακλείου, Τσιμπινού Γεωργίου και με την παρουσία δύο ακόμα μελών του  
Τμήματος Εκπαίδευσης και Έρευνας εκ των Σεβαστάκη Πελαγία, Τριανταφύλλου Δημήτριο, Λιαδάκη 
Ιωάννα, Μιχελή Κατερίνα. 
 
Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρου νόμου Αποφάσεις [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 
2540/7-11-2011 τ. Β΄) 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)].  


