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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διενέργειας κλήρωσης ορισμού μελών συλλογικού οργάνου 
για την παραλαβή – βεβαίωση εκτέλεσης  έργου 

 
α) το Άρθρο 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 τ.Α΄/08-08-2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 
Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
β) το Άρθρο 26 του 4024/2011 (ΦΕΚ 226/27-10-2011 τ. Α΄) “Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις, ενιαίο 
μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρείας και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου 
δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015”, 
γ) την υπ’ αριθμ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
Ανακοινώνεται ότι στις 23/01/2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ. θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση για 
την συγκρότηση συλλογικού οργάνου για την παρακάτω αναφερόμενη προμήθεια/έργο/υπηρεσία που 
υλοποιείται από την Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο:  
 
«Eπιτροπή παραλαβής υγρών καυσίμων (θέρμανσης και κίνησης) για την κάλυψη σχετικών αναγκών 
του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο κατά το έτος 2020».  
 
Η κλήρωση θα διενεργηθεί μεταξύ όλων των μονίμων υπαλλήλων και ΙΔΑΧ όλων των κλάδων και 
ειδικοτήτων, που είναι τοποθετημένοι στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης & Έρευνας και Βιβλιοθήκης του 
Πανεπιστημίου Κρήτης και από τους οποίους θα κληρωθούν δύο (2) τακτικά και δύο (2) 
αναπληρωματικά μέλη. Από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (μονίμους και ΙΔΑΧ) θα 
κληρωθούν ένα (1)τακτικό και ένα (1) αναπληρωματικό μέλος.  
Συνολικά θα κληρωθούν (3 τακτικά και 3 αναπληρωματικά μέλη). 

Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των μελών της επιτροπής θα διεξαχθεί με ευθύνη της 
Αναπληρώτριας του Προϊσταμένου της Δ/νσης Διοικητικού, κ. Μαρίας Μουζουράκη (ΠΕ 
∆ιοικητικού με βαθμό A΄) και με την παρουσία δύο ακόμα υπαλλήλων της Δ/νσης οι οποίοι είναι οι 
ακόλουθοι: 
 

• η κ. Ειρήνη Λιανοπούλου, Προϊσταμένη του Τμήματος Α΄ Προσωπικού της Δ/νσης 
Διοικητικού και 

• ο κ. Νικόλαος Γουνάκης, μόνιμος υπάλληλος του Τμήματος Πρωτόκολλου και Αρχείου 
της Δ/νσης Διοικητικού.   

Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί με χρήση εφαρμογής Η/Υ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του ανωτέρω νόμου Αποφάσεις [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508  
(ΦΕΚ 2540τ.Β΄/07-11-2011)] και Εγκυκλίους [ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (ΑΔΑ: 457ΚΧ-
ΤΧΩ)].  
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