
 

Πληροφορίες: κα Κολίντζα Δήμητρα                                                 Ζωγράφου,  19/6/2018 

Τηλέφωνο: 210-7722903, Fax: 210-7724181                                   Αρ. Πρωτ:   27321 

E-mail: kolintza@central.ntua.gr  

Ιστοσελίδα: http://www.edeil.ntua.gr/ 

 

ΘΕΜΑ: 5η Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης γνωμοδοτικών οργάνων: αξιολόγησης 

υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης 

προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι επιτροπές 

παραμένουν  ίδιες  καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου ( παρ. 3δ άρθρο 64 του ν.4485/2017). 

                                                        5
η
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  / 2018 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με: 

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58,64 του Ν. 4485/2017, ΦΕΚ 114/4-8-2017 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης»  του 

Ν. 4024/2011 , (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011).  

4. Την με αρ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18οικ. 21700/19-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 

5. Τις με αριθ.  ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/4-11-2011 και ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 23243/23-

11-2011 Αποφάσεις 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». 

6. Tην απόφαση της 3
ης

 /2012 Συνεδρίασης της Ε.Ε στις 15/2/2012 

7. Tην απόφαση της 18
ης

 /2018 Συνεδρίασης της Ε.Ε στις 19/3/2018 

 Γνωστοποιούμε  

Ότι  την Δευτέρα  25/06/2018 και ώρα  10:00 π.μ.  στην Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης 

του Ε.Λ.Κ.Ε.  στο 2
ο
 όροφο του κτιρίου Οικονομικών Υπηρεσιών, Ηρώων Πολυτεχνείου 9 

Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αθήνα, θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση, για τη  συγκρότηση 

γνωμοδοτικών οργάνων. 

  

 

 

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ  

Ε Ι Δ Ι Κ Ο Σ  Λ Ο Γ Α Ρ Ι Α Σ Μ Ο Σ  Κ Ο Ν Δ Υ Λ Ι Ω Ν  Ε Ρ Ε Υ Ν Α Σ  (Ε.Λ.Κ.Ε.) 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80  Αθήνα 

 210-772 1348,   210-772 4181,   e-mail: ereyna@central.ntua.gr 

http://www.edeil.ntua.gr/


 Γνωμοδοτικά όργανα Αξιολόγησης  υποψηφιοτήτων: 

1.  Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη συμβάσεων 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσης, 

στο πλαίσιο της Πράξης «Δημιουργία Κεντρικής Υποδομής για την παροχή Ολοκληρωμένου 

Περιβάλλοντος Βιβλιοθήκης ως Υπηρεσίας – (ILSaS-Integrated Library System as Service)» 

με Κ.Α. 92/0003 και Ε.Υ τον Καθ. Ν. Μήτρου, το οποίο χρηματοδοτείται από τα 

Πανεπιστήμια και ΤΕΙ της χώρας.  (Αρ. πρωτ. 19871/9-05-2018) 

 

2.  Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για υποβολή πρότασης προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα 

ανανέωσης,  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ελληνικός Ερευνητικός Στόλος-

Ανακατασκευή του Ερευνητικού Σκάφους (Ε/Σ) ΦΙΛΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5002682», 

κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 68/1238 και ΕΥ τον Καθ. Ε. Σαμουηλίδη, η οποία έχει ενταχθεί στη 

Δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). (Αρ. πρωτ. 26065/11-06-2018) 

 

3.   Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου  χρονικής διάρκειας έως 31/12/2020 (με ετησίως 

ανανεούμενες συμβάσεις)  , μιας (1) θέσης Φιλολόγου (Ελληνικής Φιλολογίας) στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Έργου με τίτλο «SWS-HEATING: Development and validation of an 

innovative solar compact selective-water-sorbent-based heating system» του Προγράμματος 

«ΗΟΡΙΖΟΝ 2020», κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2216 και Ε.Υ τον Αναπλ. Καθ. Σ. Καρέλλα, το 

οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. εκδήλωσης ενδιαφέροντος . (Αρ. πρωτ. 

23430/25-05-2018). 

 

4.   Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, μιάς (1) θέσης Αγρονόμου - 

Τοπογράφου Μηχανικού με δυνατότητα ανανέωσης,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με 

τίτλο «Ερευνητικό Έργο για την Επικαιροποίηση Σχεδίου Αξιοποίησης Υδατικού Δυναμικού 

Λεκάνης Ταυρωνίτη» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 61/2095 και Ε.Υ τον Καθ. Γ. Τσακίρη, το οποίο 

χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κρήτης. (Αρ. πρωτ. 26234/11-06-2018). 

 

 



 5.   Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης 

μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, μιας (1) θέσης 

Μηχανολόγου Μηχανικού,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Παροχή τεχνικής 

υποστήριξης και υπηρεσιών προς τρίτους επί θεμάτων βιομηχανικής ψύξης και ελέγχου 

επάρκειας εξοπλισμού – Μονάδα Λαυρίου » με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 62/3642 και Ε.Υ τον Καθ. 

Ε. Ρογδάκη. (Αρ. πρωτ. 25220/06-06-2018). 

 

 

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. http://www.edeil.ntua.gr/,  στην ιστοσελίδα του ΕΜΠ www.ntua.gr 

και θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 Ο Αντιπρόεδρος  

Της Επιτροπής Ερευνών  

και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.   

 

 

 

Καθ. Α. Γεωργόπουλος 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η υπογραφή έχει τεθεί στο αρχείο που τηρεί η υπηρεσία  

http://www.edeil.ntua.gr/

