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Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2019
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ
ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/23616-19
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης
έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23616-19/25.07.2019
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΠΒΡ469Β4Μ-09Κ), στο πλαίσιο υλοποίησης
του έργου «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ:
ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ (ΔΡΑΣΗ "1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ")», με κωδικό 11294901, που χρηματοδοτείται από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for Research and
Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic
Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου:
«Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας EE1: Διαμοιρασμένη συνδεσιμότητα στο δίκτυο
(Sharing network connectivity), EE2: Bιώσιμη συμμετοχική διαίσθηση (Sustainable
participatory sensing), EE3: Μεταφορά με τεχνικές πληθοπορισμού (Crowdsourced
transport) και EE4: Διάχυση αποτελεσμάτων και συντονισμός έργου (Impact-making and
project coordination activities)»
Σύμφωνα με την απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, με ημερομηνία 04/09/2019 (ΑΔΑ:
Ω5ΛΤ469Β4Μ-02Δ), επιλέχθηκε η πρόταση της παρακάτω υποψήφιας:
1. Ελένης Μπακάλη
Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε
(5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενστάσεις θα πρέπει επί ποινή απαραδέκτου να είναι
συγκεκριμένες. Οι ενστάσεις υποβάλλονται ιδιοχείρως ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην
διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόσβασης στους ατομικούς
φακέλους και στα στοιχεία που αφορούν τους λοιπούς υποψηφίους, ασκείται υπέρ του
αιτούντος σύμφωνα με την συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2472/1997 και
του Ν. 2690/1999, υπό τον όρο τήρησης των προβλεπόμενων στο υπό στοιχεία Γ/ΕΞ/41631/6-7-2012 έγγραφο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
προκειμένου να ασκήσει τα δικαιώματά του σύμφωνα με τη νόμιμη διαδικασία (έγγραφη
αίτηση, τεκμηρίωση υπέρτερου έννομου συμφέροντος κλπ).
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