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  Πληροφορίες: Γραμματεία Προέδρου  
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  Αρ. πρωτ.: 604/408/22967 

 
 

Θέμα: Παράταση της ημερομηνίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ 
αριθ. 621/01/2022 Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «Στέγαση φοιτητών των ΑΕΙ 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε 455 
δίκλινα δωμάτια στις πόλεις της Αθήνας, του Πειραιά, της Καστοριάς και της Πτολεμαΐδας» 
(ΑΔΑΜ: 22PROC010776952 2022-06-20) με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 163295. 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:  

 του ν. 4115/2013 (Φ.Ε.Κ. 24/Α΄/30.1.2013) «Οργάνωση και λειτουργία Ιδρύματος 
Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων 
και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει 
τροποποιηθείς, 

 του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και 
ιδίως του άρθρου 37,  

 του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις 
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική 
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337, 

 του ν. 4912/2022 (Α’ 59) «Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης». 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του 
νοµοθετικού πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση 
ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», του 
π.δ/τος 82/1996 (Α’ 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων 
Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 
Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) 
σχετικά με τα «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως 
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι 
οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για 
τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών με 
«προνομιακό φορολογικό καθεστώς» της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης 
του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : “Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων 
λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

 της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των 
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ)» 

 της υπ’ αριθ. 76928/2021 (Β’ 3075/13.7.2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)», 

 της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού 
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση 
στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

 του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός 
της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»  

 του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των 
άρθρων 85 επ. 

ΑΔΑ: ΩΔΚ546ΨΖΣΠ-ΦΩΛ



 

 

 
 
 

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ 
 

 
Σελ. 3 από 5 

 του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική 
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – 
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 
2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 
του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,   

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και 
την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 
Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

 του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην 
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

 του π.δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α’/04.05.2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α΄/94/27.5.2016) όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει με το ν. 4514/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄/14/30.1.2018 και Φ.Ε.Κ. Α΄/16/31.1.2018), 
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 των Υ.Α. 216 (ΦΕΚ Β΄/10/9.1.2015) και 12862 (ΦΕΚ Β΄/3119/31.7.2018) του 
Υπουργείου Τουρισμού, 

 της ΚΥΑ Οικονομικών, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Υπ. αρ. πρωτ. 127175/Η/4-11-
11 (ΦΕΚ 2508/Β/4-11-2011, Άρθρο 7 παρ. 3), 

 της ΚΥΑ Οικονομικών, Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης Υπ. αρ. πρωτ. 167688/Ζ1/9-
10-18 (ΦΕΚ 4482/Β/9-10-2018), 

 της υπ΄ αριθμ. 116318/27-10-2021 απόφαση ένταξης της Πράξης με τίτλο «Στέγαση 
των φοιτητών των ΑΕΙ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5131691, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΑΔΑ: 
ΨΠΤΨ46ΜΤΛΡ-Ω9Φ), 

 της από 06-06-2022 (Α.Π. 58527) απόφασης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση», με θέμα: 
Έγκριση διακήρυξης για το Υποέργο «Στέγαση σε ξενοδοχεία φοιτητών των Α.Ε.Ι 
Περισσότερο αναπτυγμένες περιφέρειες» με Α/Α 1 της Πράξης 5131691 και για το 
Υποέργο «Στέγαση σε ξενοδοχεία φοιτητών των Α.Ε.Ι Περιφέρειες σε Μετάβαση» με 
Α/Α 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5131691, 

 της με αριθμ. Πρωτ: 9306/578/15-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΔΔΗ46ΨΖΣΠ-Ω06) Απόφασης Δ.Σ. 
του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. περί « α) Έγκριση δαπάνης και τεχνικών προδιαγραφών για το 
Υποέργο 1 «Στέγασης σε ξενοδοχεία Φοιτητών των ΑΕΙ περισσότερο ανεπτυγμένες 
περιφέρειες» με Α/Α της Πράξης 5131691 και για το Υποέργο 2 «Στέγαση φοιτητών 
των ΑΕΙ περιφέρειες σε Μετάβαση» με Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 54131691 
συνολικής προϋπολογισμού αξίας 6.516.510,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. β) 
Έγκριση διενέργειας Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού των: Υποέργο 1 «Στέγασης σε 
ξενοδοχεία Φοιτητών των ΑΕΙ περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» με Α/Α της 
Πράξης 5131691 και για το Υποέργο 2 «Στέγαση φοιτητών των ΑΕΙ περιφέρειες σε 
Μετάβαση» με Α/Α 2 της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 54131691, Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων , Προμήθειων και Υπηρεσιών. γ) Έγκριση σχεδίου τεύχους διακήρυξης με αριθ. 
621/1/2022 για το Υποέργο 1 «Στέγασης σε ξενοδοχεία Φοιτητών των ΑΕΙ 
περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες» με Α/Α της Πράξης 5131691 και για το 
Υποέργο 2 «Στέγαση φοιτητών των ΑΕΙ περιφέρειες σε Μετάβαση» με Α/Α 2 της 
πράξης με κωδικό ΟΠΣ 54131691. δ)Εξουσιοδότηση του Προέδρου του Δ.Σ για 
οποιοδήποτε άλλο θέμα προκύψει από τη λήψη της παρούσας απόφασης καθώς 
επίσης και για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί .»  

 των με αριθμ. Πρωτ. Δεσμεύσεων : 136/1414/14-06-2022 (ΑΔΑ: 6Ψ4Μ46ΨΖΣΠ-Ψ98) 
και 138/93/14-06-2022 (ΑΔΑ: 9ΤΑΙ46ΨΖΣΠ-ΥΒ5)  
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 της υπ’ αριθ. 621/01/2022 Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «Στέγαση 
φοιτητών των ΑΕΙ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ και Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας σε 455 δίκλινα δωμάτια στις πόλεις της Αθήνας, του Πειραιά, της 
Καστοριάς και της Πτολεμαΐδας» (ΑΔΑΜ: 22PROC010776952 2022-06-20) με 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 163295, 

 
 

και ιδιαίτερα λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις που δόθηκαν στο πλαίσιο του ανωτέρω 
διαγωνισμού με το υπ’ αριθ. 625/307/22645/13.07.2022 έγγραφο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπως αυτό 
αναρτήθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ, αποφασίζει την παράταση της ημερομηνίας υποβολής και 
αποσφράγισης των προσφορών της υπ’ αριθ. 621/01/2022 Διακήρυξης για την ανάθεση 
του έργου «Στέγαση φοιτητών των ΑΕΙ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ και 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε 455 δίκλινα δωμάτια στις πόλεις της Αθήνας, του 
Πειραιά, της Καστοριάς και της Πτολεμαΐδας» (ΑΔΑΜ: 22PROC010776952 2022-06-20) με 
Συστημικό Αύξοντα Αριθμό στο ΕΣΗΔΗΣ 163295, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση των αναγκαίων πληροφοριών και να 
προετοιμάσουν τις προσφορές τους.  

Ειδικότερα, ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η Τρίτη, 23 
Αυγούστου 2022 και ώρα 15:00μ.μ., και ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
προσφορών ορίζεται η Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ώρα 13:00μ.μ.  

Επισημαίνεται ότι σχετικά με τον χρόνο ισχύος των προσφορών (παρ. 2.4.5 της διακήρυξης) 
και με τον χρόνο ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής (παρ. 2.2.2 της διακήρυξης) 
θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ως άνω νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
κατόπιν της παράτασης. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. 621/01/2022 διακήρυξης.  

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΙΝΕΔΙΒΙΜ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΡΒΟΣ 
Για την ακρίβεια                                                                                               
 Η Προϊσταμένη Κεντρικής Γραμματείας    
ΙΩΑΝΝΑ  ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 
1. Γραφείο Προέδρου 
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