
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «Διενέργεια κλήρωσης για τη συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού 
Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  2014/25/ΕΕ)», επιλογής αναδόχου 
για την παροχή της τεχνικής υπηρεσίας με τίτλο : «Σύναψη Σύμβασης Παροχής Τεχνικών και 
Λοιπών Συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών, για τις ανάγκες έκδοσης Πιστοποιητικών 
Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) των 6 κτηρίων του Λόφου Πανεπιστημίου στη Μυτιλήνη, των 
6 κτηρίων των Φοιτητικών Κατοικιών στη Χίο, του κτηρίου «Μιχάλειο» στη Χίο, των 4 
κτηρίων των Φοιτητικών Κατοικιών στη Σάμο και του κτηρίου «Κλεόβουλος» στη Ρόδο».  
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. Τις διατάξεις του άρθρου 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» του 
Ν. 4024/2011, (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011), 

2. 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), 

3. 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», 

4. 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»), 

5. Τις διατάξεις των άρθρων 117 και 221 του ν.4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  
2014/25/ΕΕ)»,  και 

6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Δ11/οικ.82/28-3-2018 Εγκύκλιο 6 του Υπουργού Υποδομών 
και Μεταφορών.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

Γνωστοποιούμε  

ότι την Δευτέρα  25-06-2018, ώρα 09:15 π.μ. στα γραφεία της Κεντρικής Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών  (Κτίριο Διοίκησης, Λόφος Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη) 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 μελών Επιτροπής 
Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του άρθρου 117 του ν.4412/2016 «Δημόσιες 
συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και  
2014/25/ΕΕ)».

 Η παρούσα γνωστοποίηση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
(http://www.aegean.gr/aegean2/diag.html) και θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα 
ανακοινώσεων της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών (κτίριο Διοίκησης, Λόφος 
Πανεπιστημίου, Μυτιλήνη).

Ο Αν. Προϊστάμενος της Κεντρικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Μάτσος

        Μηχανολόγος Μηχανικός
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