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ΘΕΜΑ: Επιστροφή Φακέλων Προσφορών που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση προγραµµάτων συνεχιζόµενης
επαγγελµατικής κατάρτισης και αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων, ανέργων
οικοδόµων και συναφών επαγγελµάτων του Ε.Π. «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων».
Κατόπιν της έκδοσης της υπ’ αριθµ. 1.18505/5.10845/07.12.2011 Υπουργικής Απόφασης (Α∆Α: 4565ΛΖ58) µε θέµα: «Ματαίωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση
προγραµµάτων συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και αναβάθµισης εργασιακών δεξιοτήτων,
ανέργων οικοδόµων και συναφών επαγγελµάτων, µε αντικείµενο την εκµάθηση σύγχρονων µεθόδων και
τεχνικών

ενεργειακής

αναβάθµισης

κτιρίων

που

προκηρύχθηκε

µε

την

υπ’

αρ.

1.10726/5.5712/02.08.2011 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως
τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 1.14689/5.8376/14.10.2011 όµοια απόφαση», στο πλαίσιο του
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων»,
σας ενηµερώνουµε ότι οι Φάκελοι των Προσφορών σας που κατατέθηκαν στην Υπηρεσία µας µε
καταληκτική ηµεροµηνία την 31η Οκτωβρίου 2011 µπορούν σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο σηµείο 2
της ως άνω Υπουργικής Απόφασης να σας επιστραφούν.
Κατόπιν τούτων από την Τρίτη 20.12.2011 µέχρι και Τρίτη 27.12.2011, µπορείτε να προσέλθετε -κατά
τις ώρες 11.00πµ µε 14.00µµ- στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρµογής, επί της οδού Κοραή 4,
3ος όροφος, και στα στελέχη κα Αντωνία Μαλανδράκη (Γραφείο Γ5, Τηλ 210 5271173) και κο
Παπαβασιλείου Περικλή (Γραφείο Γ6, Τηλ 210 5271144) προκειµένου να παραλάβετε τους φακέλους
των προσφορών σας.
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1. Κατά την προσέλευση για την παραλαβή της προσφοράς, ο νόµιµος εκπρόσωπος του ΚΕΚ (ο
οποίος θα έχει την αστυνοµική του ταυτότητα) οφείλει να προσκοµίσει στα γραφεία της Ειδικής
Υπηρεσίας Εφαρµογής σχετικό νοµιµοποιητικό έγγραφο από το οποίο να συνάγεται ότι είναι ο
νόµιµος εκπρόσωπος του Φορέα (αντίγραφο καταστατικού ή ΦΕΚ, αντίγραφο του πρακτικού του
∆.Σ. συγκρότησης σε σώµα, κλπ).
2. Σε περίπτωση που προσέλθει οποιοσδήποτε τρίτος για την παραλαβή του φακέλου προσφοράς,
εκτός των ανωτέρω εγγράφων, θα πρέπει να προσκοµίσει σχετικό νοµιµοποιητικό, για την
εξουσιοδότηση του, έγγραφο, από το νοµικό πρόσωπο του ΚΕΚ (π.χ. ακριβές αντίγραφο πρακτικού
του διοικούντος οργάνου).
3. Τα ίδια ισχύουν και την εξουσιοδότηση υπαλλήλου εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier) για την
παραλαβή της προσφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να σηµειωθεί στο έγγραφο της
εξουσιοδότησης ότι το ΚΕΚ µετά την παράδοση της προσφοράς στον υπάλληλο της εταιρείας
courier (και έκδοσης από αυτόν απόδειξης παραλαβής της) ουδεµία άλλη απαίτηση έχει από την
ΕΥΕ-ΕΚΤ σχετικά µε την ανωτέρω προσφορά.
Σε κάθε µία των ως άνω περιπτώσεων (1, 2 και 3) ο παραλαβών οφείλει να έχει µαζί του δελτίο
αστυνοµικής ταυτότητας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Ε.Υ. ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΤ
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Εσωτερική ∆ιανοµή
1. ∆23 - Μονάδα Β’
2. ∆23 - Σχετικό φάκελο
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