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ΘΕΜΑ:      «Ετήσιες Επιτροπές διενέργειας διαγωνισμών/ παραλαβής προμηθειών – 

υπηρεσιών.» 

 

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
(υπ’ αριθμ. 34/14.11.2014 πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, θέμα 4 

ο
) 

 

Η Συνέλευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011, «συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο 

μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του 
μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015». 

2. Την αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2012 (ΑΔΑ 45ΒΜΧ-ΩΤΒ), με θέμα 
«Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με 
κλήρωση». 

3. Την από 14-11-2014 κοινή εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικού, κ. 
Α. Καραγιάννη και του Προϊσταμένου του Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, 
Προμηθειών και Περιουσίας, κ. Φ. Μακκού 

4. τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» 
όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ Α΄254) «Ρυθμίσεις Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», 

5. την αριθ. 13/15.04.2013 (θέμα 2ο) Πράξη Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας για το 

διορισμό του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σύμφωνα με το νόμο 4009/2011 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 195/ τ.Υ.Ο.Δ.Δ. /02.05.2013, 

6. την αριθ. 71888/Ε5/28.05.2013 Διαπιστωτική Πράξη του Υπουργού Παιδείας και 

Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού (με ΑΔΑ ΒΕΧ49-8ΦΜ), με την οποία 

διαπιστώνεται ο διορισμός του κ. Παναγιώτη Γούλα του Γεωργίου, Καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, ως Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Λάρισας, 

7. την αριθ. πρωτ. 4901/25.08.2014 απόφαση συγκρότησης της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. 
Θεσσαλίας (ΑΔΑ: 606846914Κ-456), 

8. την απόφαση του ΤΕΙ Θεσσαλίας που διατυπώθηκε στο υπ’ αριθμ. 34/14-11-2014 
πρακτικό αυτής (θέμα 18ο) 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε 

 



Ι. Την κατάρτιση πίνακα με τις ετήσιες επιτροπές, τις κατηγορίες των διαγωνισμών και των 

μελών του ιδρύματος από τα οποία θα κληρωθούν οι επιτροπές αυτές, ο οποίος 

επισυνάπτεται στο υπ’ αριθμ. 34/14-11-2014 πρακτικό της Συνέλευσης του ΤΕΙ Θ και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτού. 

 

ΙΙ. Την επισήμανση των παρακάτω σημείων με σκοπό την καλύτερη οργάνωση της 

διαδικασίας της κλήρωσης για τον ορισμό των μελών των επιτροπών αυτών και 

συγκεκριμένα: 

- Την κατάρτιση από το Τμήμα Προσωπικού ενιαίων πινάκων με όλα τα άτομα (μέλη 

Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Διοικητικοί Υπάλληλοι, Ε.Τ.Ε.Π.) που θα συμμετέχουν στην κλήρωση. 

- Από την κλήρωση για τις επιτροπές να εξαιρούνται οι ακόλουθοι: 1) Πρόεδρος του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας, 2)Αναπληρωτές Πρόεδροι του ΤΕΙ Θεσσαλίας, 3)Γραμματέας του 

Ιδρύματος, 4)Διευθυντές Σχολών, 5)Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου του ΤΕΙ 

Θεσσαλίας, 6)ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικού, ο Προϊστάμενος του 

Τμήματος Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας, κ. Φ. Μακκός και 

τα μέλη Δ.Π. που ασχολούνται με το αντικείμενο των Προμηθειών (Μ. Κουτσοπούλου 

και κ. Α. Μπούτλα), 6) τα μέλη του προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, 7)τα μέλη 

του προσωπικού που βρίσκονται σε εκπαιδευτική άδεια, άλλου είδους μακρά άδεια (λ.χ. 

άδεια ανατροφής τέκνου) ή έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης (1η ή 2η), 8)τα μέλη 

του προσωπικού που είναι αποσπασμένα σε άλλη υπηρεσία και 9)τα μέλη του 

προσωπικού που ανήκουν σε ειδική κατηγορία.  

- Τη δημοσίευση μέσω της ιστοσελίδας του ΤΕΙ Θεσσαλίας και με αποστολή e-mail, ο 

τόπος και ο χρόνος πραγματοποίησης της κλήρωσης, για ενημέρωση όλων των μελών 

του ιδρύματος. 

 

ΙΙΙ. Την διενέργεια ενιαίων κληρώσεων για ομάδες επιτροπών, με κλήρωση όλων των 

τακτικών μελών και στη συνέχεια με κλήρωση όλων των αναπληρωματικών μελών ανά 

ομάδα, σύμφωνα με τον πίνακα που εισηγείται το Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, 

Προμηθειών και Περιουσίας που επισυνάπτεται στο υπ’ αριθμ. 34/14-11-2014 πρακτικό της 

Συνέλευσης του ΤΕΙ /Θ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του.  

 

ΙV.  Την έκδοση των πράξεων συγκρότησης των ανωτέρω επιτροπών – μετά τη διενέργεια 

της δημόσιας κλήρωσης από το αρμόδιο Τμήμα Συλλογικών και Ατομικών Οργάνων και 

Επιτροπών - από το αρμόδιο για το αντικείμενο των προμηθειών Τμήμα Μισθοδοσίας, 

Αποζημιώσεων, Προμηθειών και Περιουσίας. 

 

 

 
 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & 
ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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