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ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 1807/5246-22 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1) τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση & λειτουργία της 
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα κι άλλες διατάξεις», 
 

2) την από 09/02/2022 απόφαση της 110ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΞΣΞ469Β4Μ-
Ξ3Ν), περί έγκρισης της δημοσίευσης υπ΄αρ. πρωτ. 1807/5246-22/14.02.2022 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΑΤ0469Β4Μ-ΡΗΑ), στο πλαίσιο 
υλοποίησης έργου/προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση 
λειτουργίας υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και κωδικό 
ΕΛΚΕ 11340401, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) που προήλθαν δυνάμει των 130/06-04-2001, 
1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ 
κ. Δημήτριο Καρλή, με δύο (2) φυσικά πρόσωπα, για τη διαχείριση 
συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,  
 

3) την από 08/12/2021 απόφαση της 106ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΗΔΣ469Β4Μ-
975), περί έγκρισης συγκρότησης Επιτροπής Αξιολόγησης υποψηφιοτήτων στο 
πλαίσιο του προαναφερόμενου έργου, 

4) την από 25/05/2022 απόφαση της 121ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: 6ΚΥ0469Β4Μ-
9Β6), όπου εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης υποψηφιοτήτων με τα προσωρινά 
αποτελέσματα της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

5) την άπρακτη πάροδο της οριζόμενης προθεσμίας ενστάσεως επί των προσωρινών 
αποτελεσμάτων (ήτοι ως και Παρασκευή 03/06/2022), καθώς δεν υποβλήθηκαν 
ενστάσεις επί των προσωρινών αποτελεσμάτων της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, 

6) την υπ’ αριθμ. πρωτ. 11340401/21524-22/02.06.2022 ενημέρωση του επιλεγέντα κ. 
Παπαδόπουλου Ηρακλή-Κωνσταντίνου με αρ. πρωτ. αίτησης υποψηφιότητας 
11340401/7698-22/02.03.2022, περί μη διαθεσιμότητας του για την κάλυψη των 
αναγκών του εν λόγω έργου και τη μη ύπαρξη άλλων υποψηφίων-επιλαχόντων   
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7) την απόφαση της 123ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του 
ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με ημερομηνία 08/06/2022 (ΑΔΑ: 
9ΩΥΟ469Β4Μ-ΓΔ8) με την οποία εγκρίθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της εν λόγω 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

 
ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 
1807/5246-22/14.02.2022 (ΑΔΑ: ΨΑΤ0469Β4Μ-ΡΗΑ), κηρύσσοντας την εν λόγω διαδικασία 
επιλογής άγονη. 
 


