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Ανακοίνωση εκ νέου Μετάθεσης 

Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 
Διαγωνισμού Δ. 40/22 

 
1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται, εκ νέου, η καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών του υπ΄ αριθμ. 40/22 διαγωνισμού –τηρουμένων των 
κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την «Προμήθεια Απαρτίων 
Συστήματος Προσγείωσης για την Υποστήριξη Α/Φ CL-215/415», χωρίς 
τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης. 

 

 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η                      

23η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης 

των προσφορών την 30η Νοεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 πμ. 

 

           3. Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Υπηρεσία σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή (ΔΑΥ), κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα, έτσι ώστε να διευκολύνει 
την εξάντληση των περιθωρίων επίτευξης ευρύτερης συμμετοχής προκειμένου να δοθεί 
επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία των προσφορών των ενδιαφερόμενων 
οικονομικών φορέων για την κατάθεση αυτών ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
του ΕΣΗΔΗΣ. 
 

          4.       Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ότι, η 

Αναθέτουσα Αρχή δεν προτίθεται να εγκρίνει επιπλέον αιτήματα παράτασης της 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών δεδομένου ότι, ως αρχική καταληκτική ημερομηνία 
για την υποβολή προσφορών στο διαγωνισμό είχε οριστεί η 22 Σεπτεμβρίου 2022 και 
επιπλέον έχουν εγκριθεί συμπεριλαμβανομένης της παρούσας, πέντε (5) μεταθέσεις 
αυτής. 
 

          5.       Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : 
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 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :  14 Νοεμβρίου 2022 
 στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» :  14 Νοεμβρίου 2022 
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» :  14 Νοεμβρίου 2022 

 στον ιστότοπο του προγράμματος «ΕΣΗΔΗΣ» :  14 Νοεμβρίου 2022 
 στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών της 

Πολεμικής Αεροπορίας : 14 Νοεμβρίου 2022 
 

 
  Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 

          Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
     ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
                             
 Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  

                 ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
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