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ΘΕΜΑ : “ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Α.Ι.Σ.Κ.Υ
.

ΤΗΣ 14ης ΚΑΙ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021”.

Σας υποβάλλουμε τη συνημμένη ανακοίνωση του Δ.Σ. του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., για
τη διενέργεια των επικείμενων Πρόχειρων Μειοδοτικών Διαγωνισμών της 14 ης και
15ης Ιανουαρίου 2021 και παρακαλούμε για την προώθηση και ανάρτηση στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ Α.Ι.Σ.Κ.Υ
ΤΗΣ 14ης ΚΑΙ 15ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Το Δ.Σ. του Αγγελοπούλειου Ιδρύματος Σχολικών Κτιρίων και Υποτροφιών,
αποφάσισε, λόγω των μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας που ισχύουν για τον
έλεγχο της εξάπλωσης του ιού COVID19, τα παρακάτω :
1. Για τους επικείμενους πρόχειρους μειοδοτικούς διαγωνισμούς της 14ης και
15ης Ιανουαρίου 2021, να δεχτεί προσφορές, πέρα της αποκλειστικά
αυτοπρόσωπης παρουσίας που προβλέπουν οι σχετικές προκηρύξεις, την
αποστολή τους και με courier.
2. Αναβάλλει για μία εβδομάδα τη διενέργεια των Πρόχειρων Μειοδοτικών
Διαγωνισμών και συγκεκριμένα, τη διενέργεια Π.Μ.Δ., για την προμήθεια
βιβλίων, την Πέμπτη

21/01/2021 και τη διενέργεια Π.Μ.Δ., για την

προμήθεια σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας την Παρασκευή,
22/01/2021, τις ίδιες ώρες και στον ίδιο τόπο.
3. Όσοι επιθυμούν να στείλουν με courier την προσφορά τους, σύμφωνα με τη
διαδικασία που προβλέπει η σχετική προκήρυξη, θα πρέπει να την έχουν
καταθέσει για αποστολή, μέχρι 14/01/2021 (οι ενδιαφερόμενοι για τον
διαγωνισμό των βιβλίων) και μέχρι 15/01/2021 (οι ενδιαφερόμενοι για τον
διαγωνισμό των σύγχρονων εποπτικών μέσων διδασκαλίας). Όσοι στείλουν
προσφορά με courier, αμελητί θα πρέπει να σκανάρουν την απόδειξη του
courier, στην οποία να φαίνεται ευδιάκριτα η ημερομηνία κατάθεσης και να
την στείλουν ηλεκτρονικά στο emai του Α.Ι.Σ.Κ.Υ., (info@aggeopouleio.gr).
Η αποστολή της απόδειξης κατάθεσης ηλεκτρονικά, ζητείται για να
διασφαλιστεί ο έλεγχος της έγκαιρης κατάθεσης όλων των προσφορών. Τυχόν
προσφορά που θα κατατεθεί στο courier έγκαιρα αλλά ο ενδιαφερόμενος
παραλείψει να μας στείλει την απόδειξη ηλεκτρονικά και η προσφορά φτάσει
στο Α.Ι.Σ.Κ.Υ., μετά την ημερομηνία διενέργειας των διαγωνισμών (21 &
22/01/2021 αντίστοιχα) αυτή δε θα ληφθεί υπόψη και θα επιστραφεί χωρίς
να ανοιχτεί στον αποστολέα. (Παράκληση να ενημερώσετε τα courier ότι η

αποστολή περιέχει προσφορά για διαγωνισμό και να τους αναφέρετε την
ημερομηνία διενέργειάς του).
4. Όσοι επιθυμούν την παρουσία τους και την αυτοπρόσωπη υποβολή της
προσφοράς τους στο διαγωνισμό, όπως προβλέπουν οι αντίστοιχες
προκηρύξεις θα πρέπει να έχουν προσέλθει οι ίδιοι ή νόμιμα
εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους, την αντίστοιχη ημερομηνία και μέχρι την
ώρα εκκίνησης της διαδικασίας. Από την εκκίνηση της διαδικασίας και μετά,
δε θα ληφθούν υπόψη τυχόν υποβληθείσες προσφορές.

