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Αθήνα, 13 Νοεμβρίου 2017 
 
ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ 
ΠΡΟΣΑΕΩΝ ΓΙΑ ΤΝΑΨΗ ΤΜΒΑΗ ΕΡΓΟΤ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΣ. 920000/1231-17 
 
Ανακοινϊνονται τα αποτελζςματα τησ αξιολόγηςησ των προτάςεων για τη ςφναψη 
ςφμβαςησ ζργου, που υποβλήθηκαν ςτο πλαίςιο τησ με αρ. πρωτ. 920000/1231-17 
/31.08.2017 Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ (ΑΔΑ: 6Ο1Θ469Β4Μ-ΥΚΗ), ςτο πλαίςιο 

υλοποίηςησ του ζργου «Κάλυψη Λειτουργικϊν Αναγκϊν ΟΠΑ» για την εκτζλεςη του 
ζργου:  
 
«τελζχωςη του αναγνωςτηρίου που βρίςκεται ςτο νζο κτήριο του ΟΠΑ ςτην οδό Σροίασ 
και πετςϊν και τεκμηρίωςη  ψηφιακοφ περιεχομζνου για τισ ανάγκεσ τησ  βιβλιοθήκησ 
του ΟΠΑ. τόχοσ του ζργου είναι τόςο η λειτουργία του νζου αναγνωςτηρίου, όςο και ο 
εμπλουτιςμόσ των πληροφοριακϊν ςυςτημάτων τησ βιβλιοθήκησ του ΟΠΑ με 
ψηφιοποιημζνο και πλήρωσ τεκμηριωμζνο περιεχόμενο ςφμφωνα με τα 
βιβλιοθηκονομικά πρότυπα» 
 
Σφμφωνα με την απόφαςη τησ 5ησ Συνεδρίαςησ τησ Επιτροπήσ Διαχείριςησ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 
του ακαδημαϊκοφ ζτουσ 2017-2018 με ημερομηνία 8/11/2017 (ΑΔΑ: 7ΑΟΨ469Β4Μ-2ΦΔ), 
επιλζχτηκε η πρόταςη τησ παρακάτω υποψήφιασ: 
 

1. Βοσ Αγγελικήσ  

 
Τυχόν ενςτάςεισ κατά των αποτελεςμάτων υποβάλλονται ςε αποκλειςτική προθεςμία πζντε 
(5) εργάςιμων ημερϊν από την επομζνη τησ ανάρτηςησ των αποτελεςμάτων ςτην 
ιςτοςελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενςτάςεισ θα πρζπει επί ποινή απαραδζκτου να είναι 
ςυγκεκριμζνεσ. Οι ενςτάςεισ υποβάλλονται ιδιοχείρωσ ή αποςτζλλονται ταχυδρομικϊσ ςτην 
διεφθυνςη Κεφαλληνίασ 46, 11251 Αθήνα. Το δικαίωμα πρόςβαςησ ςτουσ ατομικοφσ 
φακζλουσ και ςτα ςτοιχεία που αφοροφν τουσ λοιποφσ υποψηφίουσ, αςκείται υπζρ του 
αιτοφντοσ ςφμφωνα  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/4163-
1/6-7-2012 ζγγραφο τησ Αρχήσ Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα, 
προκειμζνου να αςκήςει τα δικαιϊματά του ςφμφωνα με τη νόμιμη διαδικαςία  (ζγγραφη 
αίτηςη, τεκμηρίωςη υπζρτερου ζννομου ςυμφζροντοσ κλπ). 

 

 


