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Της εταιρίας μη κερδοσκοπικού σκοπού με την επωνυμία 

«Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» και με διακριτό τίτλο «ICSD» 

 

Στα  Ιωάννινα σήμερα στις 23/12/2021, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00  μ.μ.  

στην έδρα της εταιρίας με την επωνυμία «Διεθνές Κέντρο για την Βιώσιμη Ανάπτυξη» 

και με διακριτό τίτλο «ICSD» συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα 

από πρόσκληση του Προέδρου με παρόντες τους: 1) Στέφανο Πανακούλια ως 

Πρόεδρο, 2) Μιχαήλ Τσεντσερή ως Γενικό Γραμματέα και 3) Μιχαήλ Σιώζη ως Ταμία 

για τα εξής θέματα: 

----------------------------------------- 

 

Θέμα 1ο: Έγκριση 2ης Παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο διεξαγωγής του ανοιχτού 

διαγωνισμού(συστημικός αρ. 145845- ΕΣΗΔΗΣ) προμήθειας «Διαφόρων Ειδών 

Σίτισης» λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ . Η προμήθεια 

Ειδών Σίτισης αφορά τη Δράση «Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα 

Ιωάννινα (ΟΠΣ 5131420)», το οποίο συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό 

Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 

συμφωνίας χρηματοδότησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα 

«Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων 

στην Ελλάδα».  

 

Ο Πρόεδρος θέτει υπόψιν των μελών του Δ.Σ. 





o την υπ’ αριθ. 78/09-12-2021 απόφαση Δ.Σ. που αφορά την 1η παράταση 

υποβολής των προσφορών των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο διεξαγωγής 

του ανοιχτού διαγωνισμού(συστημικός αρ. 145845- ΕΣΗΔΗΣ) προμήθειας 

Ειδών Σίτισης λόγω τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ .  

o την υπ’ αριθ. 44994 ΕΞ 2021 ανακοίνωση της Διεύθυνσης Διαχείρισης, 

Ανάπτυξης & Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) με θέμα: «Μετάθεση της έναρξης της παραγωγικής 

λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ 

ΕΣΗΔΗΣ στις υποδομές του ενιαίου κυβερνητικού νέφους (G- Cloud) για την 

Πέμπτη 23.12.2021 και ώρα 08:00». 

 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και το Διοικητικό Συμβούλιο  

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

• Την έγκριση της 2ης παράτασης και συγκεκριμένα: α) της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών των οικονομικών φορέων στο πλαίσιο 
διεξαγωγής του ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας ειδών Σίτισης με 
συστημικό αριθ. 145845 έως την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 23:59 
μ. μ.. και β) της ημερομηνίας αποσφράγισης των (υπό) φακέλων 
«Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά και του (υπό)φακέλου 
«Οικονομική Προσφορά», την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου και ώρα 11.00 π.μ. Ο 
ανοιχτός διαγωνισμός διεξάγεται στο πλαίσιο της Δράσης «Δομή Φιλοξενίας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα (ΟΠΣ 5131420)» το οποίο 
συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Έκτακτης Βοήθειας του Ταμείου 
Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
HOME/2020/AMIF/AG/EMAS/0132 συμφωνίας χρηματοδότησης με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα «Ενίσχυση συστήματος Υποδοχής και 
Λειτουργίας Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Ελλάδα».   

• Να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες δημοσιοποίησης της ως άνω απόφασης 
στην ιστοσελίδα της ICSD, καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΣ 
ΕΣΗΔΗΣ και ΚΗΜΔΗΣ. 

---------------------------------------------------------------------- 

Το ΔΣ έληξε την συνεδρίαση, αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση. Το 

παρόν αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΚΟΥΛΙΑΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 
 
ΜΙΧΑΗΛ ΤΣΕΝΤΣΕΡΗΣ 
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