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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

ΘΕΜΑ: Παράταση και  μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την ανάθεση της σύμβασης  «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική 

καθοδήγηση κατάρτιση και επιμόρφωση των ωφελουμένων - Βιωματικά εργαστήρια (coaching)», 

στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070412 και τίτλο: «Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την 

αντιμετώπιση του φαινόμενου του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού» (υπ’ αριθμ. 

621/42/2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 22PROC009945881 2022-01-20)  για την 11.3.2022 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 15.00 και τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας με χρήση του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ  την 18.3.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι 

οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την 

κατάρτιση των προσφορών τους. 

                                                      Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη: 

α)Την ΚΥΑ με αριθμό  127175//H/4-11-2011 περί «Συγχώνευσης διά απορροφήσεως των Νομικών 

Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ» (Ε.Ι.Ν), «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ» (Ι.Δ.ΕΚ.Ε) και «ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» (Ι.Ν), εποπτείας του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου 

Μάθησης και Θρησκευμάτων». 

β)Το Νόμο 4115/13 (ΦΕΚ 24 Α/30-1-2013) περί «Οργάνωσης και λειτουργίας Ιδρύματος Νεολαίας και Δια 

Βίου Μάθησης και Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

και άλλες διατάξεις».  

γ)Την  Υπουργική Απόφαση με αριθμό 132938/Γ4 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 634/28-08-2019) περί «Αποδοχή παραίτησης 

Προέδρου, Αντιπροέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά 

Βίου Μάθησης (Ι.Νε.Δι.Βι.Μ.) και ορισμού νέων». 

δ)Την υπ΄ αριθμ. 6343/382/30-08-2019 Απόφαση ΔΣ/ ΙΝΕΔΙΒΙΜ περί «Διαπίστωσης Συγκρότησης Νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΑΙΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ». 

ε)Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 45188/Γ4/22-3-2019(ΦΕΚ 193 ΥΟΔΔ)  περί «Ορισμού εκπροσώπου 

εργαζομένων του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), ως μέλους του Διοικητικού 

Συμβουλίου του εν λόγω Ιδρύματος». 

στ) Η  υπ΄ αριθμό Πρωτ.  6614/407/13-12-2019 Απόφαση Δ.Σ. του Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. περί « Διαπίστωσης 

Συγκρότησης Νέου Διοικητικού Συμβουλίου Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. » 
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ζ)Το υπ αρ. 5/15-01-2018 ΥΣ περί ορισμού του κ. Σταυρόπουλου Παναγιώτη ως Αναπληρωτή 

Διευθυντή Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών 

η) Τον Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό  με Χρήση της Πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος  

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) για την Επιλογή Αναδόχου του Έργου «Διάγνωση 

των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση και επιμόρφωση των 

ωφελουμένων - Βιωματικά εργαστήρια (coaching)», στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5070412 και 

τίτλο: «Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του φαινόμενου του 

χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού» (υπ’ αριθμ. 621/42/2021 Διακήρυξη με ΑΔΑΜ 

22PROC009945881 2022-01-20). 

θ) Την υπ΄ αριθμό Πρωτ. 8362/533/05.11.2021  Απόφαση Δ.Σ. Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. 

ι) Την Απόφαση ΔΣ 8669/544/13.01.2022 που αφορά την έγκριση του τελικού σχεδίου τεύχους με 

απ.621/42/2021. 

κ) Οι διατάξεις του ν. 4412/2016.   

λ) Η με αριθμό πρωτ. 136/3/03-01-2022 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης της ΔΔΟΥ 

μ) Η με αριθμό πρωτ. 138/2/03-01-2022 Απόφαση Ανάληψη Υποχρέωσης της ΔΔΟΥ 

ν) Το με αριθμό 604/124/4477/17-02-2022 (ΑΔΑ: ΨΡΨΩ46ΨΖΣΠ-926) έγγραφο περί Συγκρότησης 

Επιτροπής Διενέργειας 

ξ) Το από 17/2/2022 αίτημα παράτασης υποψήφιου οικονομικού φορέα (ΕΥΡΩΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΕ) 

που υποβλήθηκε μέσω ΕΣΗΔΗΣ την 17.2.2022 και πρωτοκολλήθηκε με αρ.πρωτ 4650/17-02-2022 

ο) Το με αρ. πρωτ. 141574/24-12-2021 έγγραφο έγκρισης της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ε.Κ.Τ. 

π)Την Εισήγηση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Εισήγηση με αριθμό: 101.2/22/18-02-2022 

της Δ.Δ.Ο.Υ.). 

ρ)Τη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του. 

Αποφασίζει την: 

Παράταση και  μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και ηλεκτρονικής 

αποσφράγισης των προσφορών του Διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση 

της σύμβασης  «Διάγνωση των εκπαιδευτικών αναγκών, συμβουλευτική καθοδήγηση κατάρτιση 

και επιμόρφωση των ωφελουμένων - Βιωματικά εργαστήρια (coaching)», στο πλαίσιο της Πράξης 

με MIS 5070412 και τίτλο: «Ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του 

φαινόμενου του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού» (υπ’ αριθμ. 621/42/2021 Διακήρυξη με 

ΑΔΑΜ 22PROC009945881 2022-01-20)  για την 11.3.2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 και 
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τη διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας με χρήση του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ  την 18.3.2022 ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 13.00, προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν 

να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών τους. 

                                                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.    
ΔΕΡΒΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
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