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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διενέργειας δηµόσιας κλήρωσης ορισµού µελών συλλογικού οργάνου για την παραλαβή πάσης 

φύσεως υλικού και τη βεβαίωση εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών για τις ανάγκες του 

Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Ηρακλείου για το έτος 2020. 

 Έχοντας υπόψη:  

1.  το άρθρο 38 του Π∆ 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου».  

2.  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».  

3.  την υπ’ αριθµ. 21508/4-11-2011 (ΦΕΚ 2540/7-11-2011 τ. Β΄) Απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής 
 Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «∆ιενέργεια της διαδικασίας κληρώσεως για τον 
 ορισµό µελών … παραλαβή προµηθειών, υπηρεσιών ή έργων».  

4.  την υπ’ αριθµ. 23243/23-11-2011 (Α∆Α: 457ΚΧ-ΤΧΩ) εγκύκλιο του Υπουργού ∆ιοικητικής 
 Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

Ανακοινώνεται ότι στις 01/06/2020 ηµέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 µ.µ. θα διενεργηθεί δηµόσια κλήρωση για 
τη συγκρότηση συλλογικού οργάνου για τις παρακάτω αναφερόµενες προµήθειες/έργα/υπηρεσίες που 
υλοποιούνται στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Ηρακλείου του Πανεπιστηµίου Κρήτης.  

«Επιτροπή παραλαβής πάσης φύσεως υλικού και βεβαίωσης εκτέλεσης πάσης φύσεως εργασιών 
για την εξυπηρέτηση σχετικών αναγκών του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου Ηρακλείου του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης κατά το έτος 2020». Τα µέλη της επιτροπής (3 τακτικά και 3 αναπληρωµατικά 
µέλη) θα προέρχονται από όλα τα µέλη των Τμημάτων της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών - 

Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.∆.Ι.Π., Ε.Τ.Ε.Π. Μονίμων Υπαλλήλων  και Ι.∆.Α.Χ 

 

Η διενέργεια της κλήρωσης για την ανάδειξη των µελών της παραπάνω επιτροπής θα διεξαχθεί από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Αθλητισμού, καθηγητή κ. Τρικαλίτη Παντελή µε την παρουσία δύο ακόµα 
µελών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών τα οποία είναι:  

 
1.  κ. Ζαχαριουδάκης Στυλιανός, Ε.Ε.Π.- Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού  
2.  κ. Γαβαλάκης Όθωνας, ΙΔΑΧ-Νοσηλευτών – Σ.Θ.Τ.Ε. 

 

Η διαδικασία της κλήρωσης θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις εκδοθείσες κατ’ εξουσιοδότηση του 
ανωτέρου νόµου αποφάσεις [∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508 (ΦΕΚ 2540 τ. Β’/07-11-2011)] και εγκυκλίους 
[∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.23243/23-11-2011 (Α∆Α: 457ΚΧ- ΤΧΩ) στην Γραμματεία του Πανεπιστημιακού 
Γυμναστηρίου. 

Ο Υπεύθυνος του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου  

 

Στυλιανός Ζαχαριουδάκης 

Ε.Ε.Π. – Φυσικής Αγωγής& Aθλητισμού 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
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