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Ημ/νία : 08.05.2020
Αρ.Πρωτ. : 17969/2020

Απόφαση αποδοχής αποτελεσμάτων αξιολόγησης υποψηφιοτήτων για
σύναψη συμβάσεων ανάθεσης έργου

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνώ ν και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. του Πανεπιστημίου
Ιωαννίνω ν, στη συνεδρίασή του αριθμ. 131/06-05-2020, έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 64. παρ. 3, του Ν. 4485/2017,
2. την με αρ. πρωτ. 12045/18-03-2020 Πρόσκληση Εκδήλω σης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του
έργου με τίτλο «Πρόγνωση-αποτροπή έκτακτω ν καταστάσεω ν υποτροπής - παρόξυνσης σε
ασθενείς με ΧΑΠ» Κω δικό 82534 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Αθανάσιο Κω νσταντινίδη,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020, Περιφερειακά ΕΠ, ΕΠ Ήπειρος,
3. την με αρ. πρωτ. 13332/02-04-2020 Απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης τω ν
υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο Προσκλήσεω ν Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις ανάγκες του
παραπάνω έργου,
4. το με αρ. πρωτ. 16785/29-04-2020 έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση του Πρακτικού Αξιολόγησης των
Αιτήσεων Υποψηφίων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ.
12045/2020» του κ. Αθανάσιου Κω νσταντινίδη,
ομόφω να αποδέχεται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης – επιλογής τω ν υποψηφιοτήτω ν στο πλαίσιο της
παραπάνω Πρόσκλησης Εκδήλω σης Ενδιαφέροντος, όπως αυτά παρουσιάζονται στο συνημμένο στο
παραπάνω έγγραφο Πρακτικό Αξιολόγησης και εγκρίνει τη σύναψη συμβάσεω ν ανάθεσης έργου σύμφω να
με αυτά τα αποτελέσματα και τους όρους της ω ς άνω Πρόσκλησης.
Σύμφω να με την υπ’ αρ. πρωτ. 12045/18-03-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποψήφιος, ο
οποίος επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης (απόφαση αποδοχής
αποτελεσμάτων), διατηρεί το δικαίω μα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμω ν ημερώ ν από την
ανάρτηση της παρούσας απόφασης της Επιτροπής Ερευνώ ν και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. στην ιστοσελίδα
του Ε.Λ.Κ.Ε. (http://www.rc.uoi.gr/index.php/nea-anakoinoseis/apotelesmata-erevniton). Ενστάσεις που
κατατίθενται μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας θεω ρούνται εκπρόθεσμες και δεν εξετάζονται. Η
ένσταση επιτρέπεται για λόγους νομιμότητας και όχι για ουσιαστική εκτίμηση της Επιτροπής Αξιολόγησης.

Ο Αντιπρόεδρος
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
Καθηγητής

Συνημμένο:
- το με αρ. πρωτ. 16785/29-04-2020 έγγραφο με συνημμένο Πρακτικό Αξιολόγησης
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