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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ορισμού Επιτροπής Παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και Βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών της 

Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης  

στο Ρέθυμνο και στο Ηράκλειο  

2021 

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης, έχοντας υπόψη: 

α)  το άρ. 38 του ΠΔ 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» 

β) το άρ. 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες 

διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», 

γ) το άρ. 221 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 14708.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

δ) την υπ’ αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/Β΄) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης «Διενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό μελών …παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων». 

ε) την υπ. αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκύκλιο του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, 

στ) την απόφαση υπ’ αριθμ. 744/02-02-2012  (ΑΔΑ:ΨΡ124653ΠΣ-Υ1Κ) της Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης 

(θέματα: οικ15 «Διαδικασία κλήρωσης με το ν.4024/11») 

ζ) την υπ’ αριθμ. 108169/Ζ1/21-08-2020 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 677/τ. ΥΟΔΔ/28-08-2020) με τίτλο «Διαπιστωτική πράξη εκλογής 

Πρύτανη και τεσσάρων Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Κρήτης» για την εκλογή ως Πρύτανη Πανεπιστημίου Κρήτης του κ. Γεωργίου 

Κοντάκη του Μιχαήλ, Καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του Ιδρύματος, με θητεία από 01-09-2020 έως 31-08-2024, 

η)  την απόφαση της υπ’αριθμ 76/10-12-2014 Συνεδρίας του Πρυτανικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι 

ότι τη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12:00 θα διενεργήσει δύο δημόσιες κληρώσεις: 

α) για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου με αντικείμενο την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων 

που πραγματοποιούνται από την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο.  Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών (3 

τακτικά και 3 αναπληρωματικά) της «Επιτροπής Παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και Βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών της 

Κεντρικής Βιβλιοθήκης  του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο» θα γίνει μεταξύ όλων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ 

της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο 

β) για τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου με αντικείμενο την παραλαβή προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων που πραγματοποιούνται από τη 

Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο.  Η κλήρωση για τον ορισμό των μελών (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά) της 

«Επιτροπής Παραλαβής πάσης φύσεως υλικών και Βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών της Βιβλιοθήκης  του Πανεπιστημίου 

Κρήτης στο Ηράκλειο» θα γίνει μεταξύ όλων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων ΙΔΑΧ της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης 

στο Ηράκλειο.  

Η διαδικασία των κληρώσεων για την ανάδειξη των παραπάνω μελών των δύο επιτροπών θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ,  από τον 

Αναπληρωτή Διευθυντή της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Μανόλη Κουκουράκη με την παρουσία δύο (2) ακόμη υπαλλήλων της 

ίδιας οργανικής μονάδας, οι οποίοι θα είναι: 

α) η κα Σοφία Κουτουκάκη, υπάλληλος ΙΔΑΧ,  και 

β) ο κ. Χρήστος Τρανταλίδης, υπάλληλος ΙΔΑΧ 

             Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Βιβλιοθήκης 

του Πανεπιστημίου Κρήτης  
 

 
Μανόλης Κουκουράκης  

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
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