
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΠΡΟΣ:      201 ΚΕΝΤΡΟ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ 

       ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (Δ5) 
  Πίνακας Αποδεκτών ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (3) 
       Τηλ.: 210 550 4398 - 4532 
ΚΟΙΝ.:      Φ.831/ΑΔ.13066 
       Σ.5203 
       Ελευσίνα, 18 Αυγ 22 
 
Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 

Διαγωνισμού Δ. 05/22 (Σ.Α. 168710) 

 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών του υπ΄ αριθμ. 05/22 (Σ.Α. 168710) διαγωνισμού – τηρουμένων των 
κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την «Προμήθεια ελαστικών 
σωληνώσεων παροχής καυσίμου των Β/Τφ οχημάτων που χρησιμοποιούνται για 
την πλήρωση Α/Φ και Ε/Π (O/N 223170)», χωρίς τροποποίηση των όρων της 
σχετικής διακήρυξης, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία την 23-08-22, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.. 
 
 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 30-
08-22, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., με ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών την 06-09-22, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.. 
 
 3. Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την αναθέτουσα 
αρχή (201 ΚΕΦΑ), κατόπιν παροχής διευκρινίσεων, έτσι ώστε να διευκολύνει την 
εξάντληση των περιθωρίων επίτευξης ευρύτερης συμμετοχής για να δοθεί επιπλέον 
χρόνος για την προετοιμασία των προσφορών των ενδιαφερόμενων και την 
κατάθεση αυτών ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

 4. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με τους ίδιους όρους της υπ΄ 
αριθμ. 05/22 (Σ.Α. 168710) διακήρυξης με στοιχεία ΑΔΑΜ: 22PROC010948927 και 
τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί με το Φ.831/ΑΔ.13065/Σ.5202/18-08-
22/201 ΚΕΦΑ/Δ5/3. 
 
 5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 

 

  α. στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 18-08-22 

  β. στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 18-08-22 

  γ. στον ιστότοπο του προγράμματος «ΕΣΗΔΗΣ»: 18-08-22 

  δ. στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών της 

Πολεμικής Αεροπορίας : 18-08-22 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
Αποδέκτες για ενέργεια 
Οικονομικοί Φορείς 

Αποδέκτες για πληροφορία 
201ΚΕΦΑ/Δ1 – Δ2 – Δ5 
201ΚΕΦΑ/Δ2 Πρόεδρο ΕΔΔ [Ασμχο (Ε) Μουτζουρέλλη Απόστολο] 
 
 
 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Σμχος (Ε) Κωνσταντίνος Παλαιολόγος 
Για τον απουσιάζοντα Διοικητή 

 

Επγός (Ο) Δημοσθένης Δημητρόπουλος 
Τμχης Δ5/3 
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