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ΘΕΜΑ: «Διενέργεια 2ης κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημόσιου 
ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Data Center (Μηχανογραφικού Κέντρου)» 
για το ενδεικτικό υποέργο [2] της πράξης «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές 
Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο» με κωδικό ΟΠΣ 327083 στο Ε. 
Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου 2007 – 2013», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 
και σε εφαρμογή της με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση» 
ΦΕΚ 226 Α΄ όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα»  
 
 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

Έχοντας υπόψη : 

1. Την υπ΄αριθ. 12/07.02.2013 Απόφαση Πρύτανη με ΑΔΑ: ΒΕΥΣ46Β7Λ-
6ΝΧ με θέμα «Ορισμός Επιτροπής διενέργειας δημόσιου ανοιχτού 
διαγωνισμού για την «Προμήθεια Data Center (Μηχανογραφικού 
Κέντρου)» για το ενδεικτικό υποέργο [2] της πράξης «Προμήθεια 
Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε 
Ρόδο και Σύρο» με κωδικό ΟΠΣ 327083 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου 2007-2013», σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4024/2011 και σε 
εφαρμογή της με αριθμ. Πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.21508/4-11-2011 
εγκυκλίου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης με θέμα «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων διοίκησης 
και ορισμός μελών τους με κλήρωση» (ΦΕΚ 226 Α’)   

2. Την υπ ’αριθ. 1188/08.03.2013 Επιστολή του κ. Παυλογεωργάτου 
Γεράσιμου, Επίκουρου Καθηγητή του Τμήματος Πολιτισμικής 
Τεχνολογίας και Επικοινωνίας με θέμα “«Υποβολή παραίτησης από τη 
θέση του Προέδρου της Επιτροπής Διενέργειας Δημόσιου Ανοικτού 
Διαγωνισμού για την «Προμήθεια Data Center (Μηχανογραφικού 
Κέντρου)» για το ενδεικτικό υποέργο [2] της πράξης «Προμήθεια 
Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε 
Ρόδο και Σύρο» με κωδικό ΟΠΣ 327083 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου 2007-2013»” 

3. Την υπ’ αριθ. 66/11.03.2013 Απόφαση Πρύτανη με ΑΔΑ: ΒΕΔ3469Β7Λ-
1ΔΜ με θέμα «Τροποποίηση Απόφασης Πρύτανη αριθμ. 12/7.2.2003 



(ΑΔΑ: ΒΕΥΣ469Β7Λ-6ΝΧ) λόγω παραίτησης τακτικού μέλους Επιτροπής 
Διαγωνισμού» 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης» του Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011). 

5. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών 
τους με κλήρωση» (άρθρο 26 του Ν.4024/2011). 

6. Τις αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.21508/4-11-2011 (ΦΕΚ/Β/2540/07-11-11), 
και ΔΙΣΚΠΟ/ Φ.18/ οικ.23243/ 23-11-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Διενέργεια 
της διαδικασίας κληρώσεως για τον ορισμό των μελών των συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης για τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών ή την 
ανάθεση ή την αξιολόγηση, παρακολούθηση, παραλαβή, προμηθειών, 
υπηρεσιών ή έργων». 

7. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-09-2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Εφαρμογή 
του άρθρου 26 του ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»»). 

Γνωστοποιούμε 

ότι την Τετάρτη 03-04-2013, ώρα 13.00 στα γραφεία του Περιφερειακού 
Τμήματος Οικονομικών Υποθέσεων (Κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Ρόδος) θα 
διενεργηθεί κλήρωση - μεταξύ όσων πληρούν τις προϋποθέσεις από το νόμο να 
συμμετέχουν στο εν λόγω συλλογικό όργανο, διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά 
προσόντα που πιστοποιούν απαραίτητες γνώσεις για να διεκπεραιώσουν το 
έργο που θα τους ανατεθεί στο πλαίσιο της λειτουργίας του εν λόγω συλλογικού 
οργάνου - για τον ορισμό νέου τακτικού μέλους ως Προέδρου της Επιτροπής 
διενέργειας δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Data Center 
(Μηχανογραφικού Κέντρου)» για το ενδεικτικό υποέργο [2] της πράξης 
«Προμήθεια Εξοπλισμού για τις Ακαδημαϊκές Μονάδες του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου σε Ρόδο και Σύρο» με κωδικό ΟΠΣ 327083 στο Ε. Π. «Κρήτη & Νήσοι 
Αιγαίου 2007 – 2013». 
Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου 
Αιγαίου (http://www.aegean.gr/aegean/greek/news/diag.htm), στην ιστοσελίδα 
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (http://www.rhodes.aegean.gr) και θα 
τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Περιφερειακού Τμήματος  
Οικονομικών Υποθέσεων (κτίριο Κλεόβουλος, 1ος όροφος, Ρόδος). 
 
 

  H ΑΝ. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

   

  ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΤΣΟΥΒΑΛΑ 
 


