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-----------------------------------------------ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210-4857719
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ : 210-4857692
E-MAIL : x.kairi@sivitanidios.edu.gr
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 151, 176 10 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΘΕΜΑ : “Παράταση της υποβολής προσφορών και διενέργειας του με αριθ. 1/2020 συνοπτικού
διαγωνισμού”
Έχοντας υπόψη :
1. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή
στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4497/2017 (Α΄171) και
τον 4605/2019 (Α΄52) και ισχύει μέχρι σήμερα.
2. Την ΠΝΠ της 20/03/2020 (ΦΕΚ 68/τ.α’/2020) με την οποία στο πλαίσιο αντιμετώπισης του
κορωνοϊού και του κινδύνου διασποράς του COVID 19, τη στήριξη της κοινωνίας, της
επιχειρηματικότητας και της διασφάλισης της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης, επιτρέπει στις Αναθέτουσες Αρχές να προβούν στην αναστολή ή παράταση κάθε
προθεσμίας που προβλέπεται στο Ν. 4412/2016, ανεξαρτήτως του σταδίου στο οποίο εκκρεμεί η
εκάστοτε διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
2. Την με αριθ. πρωτ. 3816/20-05-2020 διακήρυξη του υπ’ αριθ. 1/2020 (ΑΔΑΜ : 20PROC006733530)
συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αναλώσιμου υλικού (μελανοταινίες, μελάνια, toner)
εκτυπωτών, συσκευών τηλεομοιοτυπίας και φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων για τις ανάγκες
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των διοικητικών υπηρεσιών, των μονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης της Σιβιτανιδείου Σχολής
για ένα έτος.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 9 της ως άνω διακήρυξης με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα
τροποποίησης της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Π α ρ α τ ε ί ν ο υ μ ε την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και την
ημερομηνία διενέργειας / αποσφράγισης προσφορών του ως άνω διαγωνισμού ως
ακολούθως:
α) Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών : 9 Ιουνίου (ημέρα Τρίτη) 2020

και ώρα 10:00 πμ
β) Νέα ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού / αποσφράγισης προσφορών : 9 Ιουνίου
(ημέρα Τρίτη) 2020 και ώρα 10:00 πμ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΕΙΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
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