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Ανακοίνωση Μετάθεσης 

Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 

Διαγωνισμού Δ. 48/21 
 

1. Σας γνωρίζουμε ότι, κατόπιν συνεργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, 

μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 48/21 
διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο 
την «Προμήθεια Επίγειου Εξοπλισμού (GROUND POWER UNIT, NSN:6115014606734, 
P/N POWER PAK 2000A)», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης, 
με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία την 12η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 
15:00 μμ. 

 

 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η                      

22α Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία 
αποσφράγισης των προσφορών την 29η Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 
11:00 πμ. 
 

           3. Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Υπηρεσία, 
προκειμένου να δοθεί στην Αναθέτουσα Αρχή το χρονικό περιθώριο επιτελικής 
επεξεργασίας ερωτημάτων υποψήφιων συμμετεχόντων, προκειμένου να λάβουν γνώση 
των αναγκαίων πληροφοριών όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς, σύμφωνα με τα 
διαλαμβανόμενα στο άρθρο 2.1.3 της Διακήρυξης Δ.48/21, ήτοι : 
 
 «Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των 
αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την 
προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών…» 
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          4.       Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : 

 
 στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» :  06 Οκτωβρίου 2021. 
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» :  06 Οκτωβρίου 2021. 
 στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών της 

Πολεμικής Αεροπορίας :  06 Οκτωβρίου 2021. 
 
 

  Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
                   Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
                             
Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  

                ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
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