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Προκήρυξη σύμβασης
Υπηρεσίες
Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1)
Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΊΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. διεύθυνση: ΑΧΑΡΝΩΝ 417 & κΟΚΚΙΝΑΚΗ
Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Κωδικός NUTS: EL30 Aττική
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΒΑΙΡΑΚΤΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vairaktaris.m@inedivim.gr
Τηλέφωνο: +30 2131314567
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: www.inedivim.gr
I.3)

Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη
διεύθυνση: www.promitheus@gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
www.promitheus@gov.gr
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση

I.4)

Είδος της αναθέτουσας αρχής
Υπουργείο ή άλλη εθνική ή ομοσπονδιακή αρχή, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών ή τοπικών τους
παραρτημάτων

I.5)

Κύρια δραστηριότητα
Γενικές δημόσιες υπηρεσίες

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1)
Εύρος της σύμβασης
II.1.1)

Τίτλος:
«Συντονισμός, διαχείριση και παρακολούθηση», της πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και
διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας»

II.1.2)

Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
79410000 Υπηρεσίες παροχής επιχειρηματικών συμβουλών και συμβουλών σε θέματα διαχείρισης

II.1.3)

Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4)

Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιχειρησιακής υποστήριξης της
υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των
εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό τομέα της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063845, η οποία έχει ενταχθεί
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» (ΕΠΑνΕΚ)
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με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 4777 / 1026/Α3/07-09-2020 του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης
Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ.
II.1.5)

Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 263 864.48 EUR

II.1.6)

Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2)

Περιγραφή

II.2.2)

Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79420000 Υπηρεσίες που σχετίζονται με τη διαχείριση

II.2.3)

Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL ΕΛΛΑΔΑ
Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
Τα γραφεία του Αναδόχου, η τα γραφεία της Υπηρεσίας όταν αυτό απαιτείται.

II.2.4)

Περιγραφή της σύμβασης:
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Ανάδοχος στην Αναθέτουσα Αρχή στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Υποέργου 12 της εγκεκριμένης Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5063845, αφορούν στις ακόλουθες ενότητες εργασιών:
Α., Σύνταξη της έκδοσης προσκλήσεων για επιλογή ωφελουμένων και υποστήριξη στη διενέργεια αυτών
Β. Υποστήριξη Διαχείριση, Συντονισμό και Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της Πράξης.
Αναλυτικά οι εργασίες που περιέχονται σε αυτές είναι:
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α.
Σύνταξη έκδοσης προσκλήσεων για επιλογή ωφελουμένων και υποστήριξη στη διενέργεια αυτών
• Υποστήριξη στη σύνταξη της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για επιλογή ωφελουμένων και της
διαδικασίας επιλογής τους.
• Υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής κατά τη διενέργεια του προληπτικού ελέγχου νομιμότητας, σύμφωνα
με την ισχύουσα νομοθεσία (συλλογή και υποβολή στο ΟΠΣ των απαιτούμενων εγγράφων για τη χορήγηση
γνώμης κατά τον προσυμβατικό έλεγχο)
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Β.
Υποστήριξη στη Διαχείριση, Συντονισμό και Παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου της Πράξης.
• Υποστήριξη στον έλεγχο και καταχώρηση στο ΟΠΣ των στοιχείων που προβλέπονται από το Σύστημα
Διαχείρισης & Ελέγχου βάσει ένταξης για την ενότητα της συστημικής παρακολούθησης της υλοποίησης της
Πράξης (π.χ. ΤΔΥ, Δελτία Δαπανών, κ.α.)
• Υποστήριξη στη διαχείριση και παρακολούθηση της ενταγμένης Πράξης κατά την περίοδο υλοποίησής της σε
σχέση με τους όρους ένταξης και τους ειδικότερους στόχους και δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν σε επίπεδο
Ε.Π.
• Υποστήριξη στη σύνταξη των αιτημάτων πληρωμής για την καταβολή των δόσεων και υποστήριξη του
Δικαιούχου στις πληρωμές των αναδόχων
• Τήρηση του φακέλου του έργου (Διοικητικός Φάκελος, Φάκελος Διαγωνισμών και Προμηθειών, Φάκελος
Φυσικού Αντικειμένου και Φάκελος Οικονομικού Αντικειμένου)
• Συστηματική παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, του φυσικού και του οικονομικού αντικειμένου και της
πορείας υλοποίησης της Πράξης (τήρηση του καταρτισθέντος χρονοδιαγράμματος διοικητικών ενεργειών και
εργασιών)
• Εντοπισμό αποκλίσεων από τους όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων σε σχέση με την
προγραμματισθείσα πρόοδο - Εντοπισμός και αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να οδηγήσουν σε
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αδυναμία ολοκλήρωσης του προγραμματισμένου φυσικού αντικειμένου βάσει του εκτιμώμενου προϋπολογισμού
- Εντοπισμός και αντιμετώπιση των προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την έγκαιρη ολοκλήρωση
κάθε υποέργου (χρηματοδοτική ανεπάρκεια, διοικητικές αδυναμίες, έλλειψη τεχνογνωσίας, τεχνικές ατέλειες,
ατέλειες μελετών, νομικές ή δικαστικές εμπλοκές, αδυναμίες διαχείρισης, κλπ.) με κατάλληλες ενέργειες και
υποβολή αντίστοιχων προτάσεων οι οποίες πρέπει να θέτονται έγκαιρα υπόψη της Αναθέτουσας Αρχής.
• Eντοπισμός προβλημάτων που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υλοποίηση των υποέργων και του συνόλου
του έργου και στην έγκαιρη υποβολή προτάσεων αντιμετώπισής τους
• Κατάρτιση αναφορών και παρουσιάσεων για την πρόοδο της υλοποίησης της Πράξης, με αναλυτικά στοιχεία
φυσικού αντικειμένου, συμβάσεων, δαπανών κ.α. για όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης
• Συγκέντρωση και Τήρηση Απογραφικών Δελτίων ΕΚΤ.
• Υποστήριξη για την καταβολή επιδομάτων στους ωφελούμενους.
• Τήρηση ηλεκτρονικού και φυσικού φακέλου της Πράξης.
• Σύνταξη εκθέσεων προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της πράξης.
Οι παραπάνω υποστηρικτικές ενέργειες του Αναδόχου θα αποτυπώνονται απολογιστικά στις τριμηνιαίες
Εκθέσεις Επιχειρησιακής Υποστήριξης:
ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΟ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΠ12.1 Τριμηνιαία Έκθεση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (1η) 3 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΠΠ12.2 Τριμηνιαία Έκθεση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (2η) 6 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΠΠ12.3 Τριμηνιαία Έκθεση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (3η) 9 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΠΠ12.4 Τριμηνιαία Έκθεση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (4η) 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης
ΠΠ12.5 Τριμηνιαία Έκθεση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (5η) 15 μήνες από την υπογραφή της
II.2.5)

Κριτήρια ανάθεσης
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

II.2.6)

Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 263 864.48 EUR

II.2.7)

Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 18
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: ναι
Περιγραφή παρατάσεων:
Η σύμβαση μπορεί να παραταθεί, εφόσον συντρέχει λόγος, που συνιστά αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης
εκτέλεσης ή ανωτέρα βία με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αύξηση τιμήματος.
Οπωσδήποτε, η υλοποίηση του Έργου, μετά την όποια παράταση ή μετάθεση , θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
εντός των ορίων που ισχύουν για την υλοποίηση έργων που συγχρηματοδοτούνται απο το ΕΣΠΑ 2014-2020

II.2.10)

Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11)

Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13)

Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
ναι
Ταυτότητα του έργου:
«Ενίσχυση και ανάπτυξη των ηγετικών και διευθυντικών δεξιοτήτων των εργαζομένων γυναικών στον Ιδιωτικό
τομέα της Οικονομίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5063845»

II.2.14)

Συμπληρωματικές πληροφορίες

Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες
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III.1)

Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1)

Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την
εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να
ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

III.1.2)

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
ο υποψήφιος οικονομικός φορέας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να έχει μέσο γενικό ετήσιο κύκλο
εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων, τουλάχιστον ίσο με το 100% του
προϋπολογισμού του συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δραστηριοποιείται για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος όρος του κύκλου εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο με το 100% του προϋπολογισμού
του συγκεκριμένου έργου. Σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να
καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. Η έλλειψη της παραπάνω προϋπόθεσης
καθιστά την προσφορά απαράδεκτη.

III.1.3)

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των κριτηρίων επιλογής:
Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας για την παραδεκτή συμμετοχή του πρέπει να πληροί τα παρακάτω κριτήρια
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, άλλως η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Ειδικότερα:
Α. Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι προσφέροντες απαιτείται κατά τη διάρκεια των
τριών (3) τελευταίων ετών (2017, 2018, 2019)να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) συμβάσεις
παροχής υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για τη διαχείριση ή / και την παρακολούθηση έργων
κατάρτισης/ εκπαίδευσης ή/και ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Το συμβατικό τίμημα της κάθε σύμβασης πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον ίσο με το 100 % του
προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α. Σε συμβάσεις που ο προσφέρων συμμετείχε ως μέλος
ένωσης ή κοινοπραξίας, υπολογίζεται μόνο το συμβατικό τίμημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής του.
Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης νοείται η ημερομηνία της βεβαίωσης/πρωτοκόλλου παραλαβής του έργου, που
εκδίδει η Αναθέτουσα Αρχή / αποδέκτης. Σε περίπτωση που από τις προσκομιζόμενες βεβαιώσεις/πρωτόκολλα
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παραλαβής των έργων, δεν διαφαίνονται τα παραπάνω στοιχεία, ο υποψήφιος ανάδοχος, υποχρεούται να
υποβάλλει τις υπογεγραμμένες συμβάσεις των έργων.
Σε περίπτωση ένωσης /κοινοπραξίας η παραπάνω προϋπόθεση μπορεί να καλύπτεται αθροιστικά από όλα τα
μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.
Β. Ο υποψήφιος θα πρέπει να διαθέτει Ομάδα Έργου που θα αναλάβει τη διοίκηση – διαχείρισης –
παρακολούθηση - υλοποίηση του έργου, η οποία θα έχει την ακόλουθη τουλάχιστον σύνθεση και προσόντα:
1. Υπεύθυνος Έργου
Ο ΥΕ θα έχει τη συνολική ευθύνη του έργου του Συμβούλου. Ο ΥΕ θα πρέπει να διαθέτει:
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Δεκαετή (10 έτη) τουλάχιστον επαγγελματική εμπειρία στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και ειδική
τετραετή (4 έτη) επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση και παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων σε
φορείς του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα
2.Ομάδα Διαχειριστικής – Τεχνικής Υποστήριξης.
Η ομάδα έργου θα πρέπει να περιλαμβάνει τρία (3) στελέχη με τα ακόλουθα προσόντα:
• Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και
• Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στο σχεδιασμό ή / και στην υλοποίηση ή / και στη
διαχείριση ή / και στην αξιολόγηση ή / και στην παρακολούθηση συγχρηματοδοτούμενων έργων.
III.2)

Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2)

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Τμήμα IV: Διαδικασία
IV.1)
Περιγραφή
IV.1.1)

Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3)

Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8)

Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: όχι

IV.2)

Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2)

Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 08/02/2021
Τοπική ώρα: 15:00

IV.2.3)

Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους
επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4)

Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6)

Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 6 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7)

Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών

ΑΔΑ: ΩΜΥ346ΨΖΣΠ-ΟΞ3
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Ημερομηνία: 12/02/2021
Τοπική ώρα: 14:00
Τόπος:
Οι προσφορές αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η διαδικασία αποσφράγισης παρουσιάζεται αναλυτικά στο άρθρο 3 της διακήρυξης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα άτομα και τη διαδικασία αποσφράγισης προσφορών:
Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν
στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία
εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017
Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες
VI.1)
Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι
VI.3)

Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4)

Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1)

Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)
Ταχ. διεύθυνση: Λεωφόρος Θηβών 196-198
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 18233
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: aepp@aepp-procuremenmt.gr
Τηλέφωνο: +30 2132141216
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://aepp-procuremenmt.gr

VI.4.3)

Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Ακριβες πληροφορίες σχετικά με τις προθεσμίες υποβολής προσφυγών αναφέρονται αναλυτικά στο Αρθρο 3 ,
Παραγραφο 3.4 - Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία (σελ 42-44 ) της Διακήρυξης

VI.4.4)

Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ -Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Μέριμνας &
Τεχνικών Υπηρεσιών
Ταχ. διεύθυνση: Αχαρνών 417
Πόλη: Αθήνα
Ταχ. κωδικός: 11143
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: vairaktaris.m@inedivim.gr
Τηλέφωνο: +30 2131314674
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: http://www.inedivim.gr

VI.5)

Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
28/12/2020

