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Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για σύναψη
συμβάσεων ανάθεσης έργου

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνων, στη συνεδρίασή του αριθμ. 67/13-3-2018, έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
2. την με αρ. πρωτ. 708/16-1-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του
έργου με τίτλο «OPENSCREEN_GR Ερευνητική υποδομή ανοιχτής πρόσβασης για στοχευμένες
τεχνολογίες σάρωσης και ανακάλυψη βιοδραστικών μορίων για την προστασία της Υγείας, της
Κτηνοτροφίας, της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος υποέργο 13» (Κωδ. Έργου ΕΛΚΕ 82180)
(Επιστημονικά Υπεύθυνος: Μαρία Ελένη Λέκκα), το οποίο χρηματοδοτείται από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης),
3. την με αρ. πρωτ. 1141/23-1-2018 Απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης
των υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες
του παραπάνω έργου,
4. το με αρ. πρωτ. 3219/28-2-2018 Πρακτικό Επιλογής, με τα αποτελέσματα της επιλογής των
υποψηφίων,
ομόφωνα αποδέχεται τα αποτελέσματα της επιλογής των υποψηφίων στο πλαίσιο της παραπάνω
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά παρουσιάζονται στο συνημμένο Πρακτικό
Επιλογής και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου σύμφωνα με αυτά τα αποτελέσματα και
τους όρους της ως άνω Πρόσκλησης.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 708/16-1-2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποψήφιος, ο
οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, διατηρεί το
δικαίωμα άσκησης ένστασης μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της
παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε. Ενστάσεις που κατατίθενται μετά την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσμίας θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Η ένσταση επιτρέπεται για
λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.
Ο Πρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε.
Καθηγητής ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ
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Συνημμένο:
- το με αρ. πρωτ. 3219/28-2-2018 Πρακτικό Επιλογής
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