
 

Πληροφορίες: κα Κολίντζα Δήμητρα                                                 Ζωγράφου,  23/07/2018 

Τηλέφωνο: 210-7722903, Fax: 210-7724181                                    Αρ. Πρωτ:    34780 

E-mail: kolintza@central.ntua.gr  

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

 

ΘΕΜΑ: 6η Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης γνωμοδοτικών οργάνων:  Α) για 

συγκεκριμένη σύμβαση προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της αναθέτουσας αρχής στο 

πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων τα οποία έχουν αρμοδιότητες της παρ 

1 άρθρου 221 του ν. 4412/2016 (Επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης, Παρακολούθησης και 

Παραλαβής συμβάσεων προμήθειας/παροχής υπηρεσιών) (παρ. 11 εδ. α, β, δ του άρθρου 221 

του ν. 4412/2016),   Β)  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). 

                                                        6
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  

 

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/


Ότι  την Πέμπτη  26/07/2018 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. 

  

Α. Γνωμοδοτικά όργανα Διενέργειας, Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων, 

Παρακολούθησης και Οριστικής Παραλαβής  διαγωνισμών για τις κάτωθι κατηγορίες 

προμηθειών/υπηρεσιών: 

Α.1  Για την «προμήθεια ενός φορητού φασματοραδιόμετρου και δύο ηλεκτρονικών 

υπολογιστών (CPV: 38433000-9, 30213000-5), Διακήρυξη Νο 9/2018, στο πλαίσιο του 

ερευνητικού προγράμματος  με τίτλο «SEO-DWARF: SEMANTIC EO DATA WEB ALERT 

AND RETRIEVAL FRAMEWORK» με κωδικό Ε.Ε. 63/2092, προϋπολογισμού 66.800,00 € 

(μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού  διαγωνισμού, (Κονδύλι: « 

Η/Υ- Επιστημονικά Όργανα»  με Ε/Υ την Καθηγήτρια  κα Β. Καραθανάση (Aρ. πρωτ. 

16320/20-04-2018).   

 

Β.     Γνωμοδοτικά όργανα Αξιολόγησης  υποψηφιοτήτων: 

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

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα 

ανανέωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου με τίτλο «Ανάλυση ρίσκου στις θαλάσσιες 

μεταφορές και μελέτη των παραμέτρων της μπλε ανάπτυξης» με κωδικό Ε.Ε 67/1053 και Ε.Υ 

τον Αναπλ. Καθ. Ν. Βεντίκο, το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ. (Αρ. πρωτ. 28157/22-

06-2018) 

 

Β.2  Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για υποβολή πρότασης προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας,  στο πλαίσιο του 

έργου δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με τίτλο «Προηγμένο Σύστημα 

Προγραμματισμού Παραδόσεων και Δρομολόγησης Οχημάτων Εμπορευματικών Μεταφορών 

Αστικών Περιοχών» MIS 5030172, κωδικό Ε.Ε. 68/1255 και ΕΥ τον Καθ. Η. Τατσιόπουλο, 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) – 

Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)»,  ΕΣΠΑ 2014-2020    

(Αρ. πρωτ. 30306/02-07-2018) 

 



Β.3   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 «WASSERMOD2 - Adsorptive Heat 

Transformation: Fundamental Research toward Next Generation Adsorbers and Application in 

Solar Cooling» με κωδικό ΟΠΣ «MIS 5030127», κωδικό Ε.Ε. 68/1258 και Ε.Υ τον Επικ. Καθ. 

Γ. Παπαδόπουλο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία 

Ελλάδας-Γερμανίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). (Αρ. πρωτ. 30541/03-07-2018). 

 

Β.4   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 «Ανάπτυξη συνδυασμένης χημικής και 

βιολογικής διεργασίας για την υπερ-αποθείωση πετρελαϊκών προϊόντων» με κωδικό ΟΠΣ 

5030227, κωδικό Ε.Ε.  68/1256 και Ε.Υ τον Καθ. Δ. Κέκο, η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση 

Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ-

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, 

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται 

από το Ελληνικό Δημόσιο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). (Αρ. πρωτ. 31956/09-07-2018). 

 

 Β.5   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 «Πειραματικές και Θεωρητικές Μελέτες 

Φυσικών Ιδιοτήτων Κβαντικών Νανοηλεκτρονικών συστημάτων Χαμηλών Διαστάσεων» με 

κωδικό ΟΠΣ «MIS 5021463», κωδικό Ε.Ε.  68/1243 και Ε.Υ τον Καθ. Δ. Τσουκαλά, η οποία 

έχει ενταχθεί στη Δράση «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Ρωσίας» του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» 

(ΕΠΑνΕΚ), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ). (Αρ. πρωτ. 32447/11-07-2018). 

 

Β.6   Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα 

ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1 με τίτλο «Μελέτη και εφαρμογή 

καινοτόμων μεθόδων στα στάδια της αλίευσης και της επεξεργασίας για τη βελτίωση της 



ποιότητας και της διατηρησιμότητας των ιχθυηρών» με κωδικό ΟΠΣ 5010939, κωδικό Ε.Ε. 

68/1257 και Ε.Υ τον Καθ. Π. Ταούκη που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Θάλασσας και Αλιείας. (Αρ. πρωτ. 32585/12-07-2018). 

 

Β.7   Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα 

ανανέωσης στο πλαίσιο του έργου  με τίτλο «MultiAPPRO-Πολυεπιστημονική προσέγγιση και 

λύσεις για την ανάπτυξη των διατροπικών μεταφορών στην περιοχή» με κωδικό Ε.Ε. 68/1508 

και Ε.Υ τον Αν. Καθ. Δ. Λυρίδη. (Αρ. πρωτ. 33055/16-07-2018). 

 

Β.8   Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα 

ανανέωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (6) «Βελτιστοποίηση διεργασιών 

ανάπτυξης λεπτών υμενίων και νανοσωματιδίων με τεχνικές κενού» της Πράξης «Εθνική 

Υποδομή Νανοτεχνολογίας, Προηγμένων Υλικών και Μικρο-/ Νανοηλεκτρονικής» με κωδικό 

ΟΠΣ (ΜΙΣ) 5002772, και Κ.Α. 68/1237 και Ε.Υ τον Καθ. Δ Τσουκαλά που εντάσσεται στη 

δράση «Ενίσχυση των Υποδομών Έρευνας και Καινοτομίας» που χρηματοδοτείται από το  

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο 

πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της την Ευρωπαϊκής 

Ένωσης -  Ευρωπαϊκό Ταμείο  Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). (Αρ. πρωτ. 32443/11-07-

2018).  

 

Β.9   Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας, με δυνατότητα 

ανανέωσης στο πλαίσιο του έργου  με τίτλο «INNOBLUEGROWTH : HORIZONAL 

COMMUNICATION AND CAPITALIZATION PROJECT FOR INNOVATION IN BLUE 

GROWTH AT MEDITERRANEAN LEVEL» με κωδικό Ε.E.68/1502  και Ε.Υ τον  Καθ. I. 

Χατζηγεωργίου. (Αρ. πρωτ. 34428/20-07-2018). 

 

Β.10  Για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος  για υποβολή πρότασης προς σύναψη 

συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένης χρονικής διάρκειας,  στο πλαίσιο του 

έργου δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ με τίτλο «Ανάπτυξη ενός 

πρωτοποριακού μοντέλου RANKL-επαγόμενου καρκίνου του μαστού στο ποντίκι και 

καινοτόμων τεχνολογιών ανάλυσης του για την δημιουργία προκλινικής πλατφόρμας 

αξιολόγησης φαρμάκων», κωδικό Τ1ΕΔΚ-02829, διάρκεια 36 μήνες  και  Ε.Υ τον  Επ. Καθ. κο 



Λ. Αλεξόπουλο που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ) – Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους μέσω του Επιχειρησιακού 

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

2014-2020    (Αρ. πρωτ. 34421/20-07-2018) 

 

Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. http://www.edeil.ntua.gr/ και θα τοιχοκολληθεί στην είσοδο 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. 

 Ο  Πρόεδρος  

Της Επιτροπής Ερευνών  

και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε.   

 

 

 

Καθ. Ι. Πασπαλιάρης 

Αν. Πρύτανη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η υπογραφή έχει τεθεί στο αρχείο που τηρεί η υπηρεσία  

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

