
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.15180 
       Σ.6069 
       Ελευσίνα, 23 Σεπ 22 
 
Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 

Διαγωνισμού Δ. 07/22 (Σ.Α. 171993) 

 
 1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών του υπ΄ αριθμ. 07/22 (Σ.Α. 171993) διαγωνισμού – τηρουμένων των 
κανόνων δημοσιότητας του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την «Προμήθεια Συσκευής 
Balance Analyzer Α/Φ CL-415, (O/N 223233)», χωρίς τροποποίηση των όρων της 
σχετικής διακήρυξης, με προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία την 30-09-22, 
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.. 
 
 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 07-
10-22, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., με ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών την 10-10-22, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. 
 
 3. Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την αναθέτουσα 
αρχή (201 ΚΕΦΑ), κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα, έτσι ώστε να διευκολύνει 
την ευρύτερη συμμετοχή δηλαδή, να δοθεί επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία 
των προσφορών των ενδιαφερόμενων και την κατάθεση αυτών ηλεκτρονικά μέσω 
της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗΔΗΣ. Κατά την εξέταση του αιτήματος χορήγησης 
παράτασης ελήφθησαν ειδικότερα υπόψη οι επιχειρησιακές ανάγκες, η μη 
διαθεσιμότητα προανάληψης υποχρέωσης για το επόμενο έτος και η επίτευξη 
ευρύτερης συμμετοχής και ανταγωνισμού. 

 

 4. Η διενέργεια του διαγωνισμού θα γίνει με τους ίδιους όρους της υπ΄ 
αριθμ. 07/22 (Σ.Α. 171993) διακήρυξης με στοιχεία ΑΔΑΜ: 22PROC011249552. 
 
 5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού: 

 

  α. στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» : 26-09-22 

  β. στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 26-09-22 

  γ. στον ιστότοπο του προγράμματος «ΕΣΗΔΗΣ»: 26-09-22 

  δ. στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών της 

Πολεμικής Αεροπορίας : 26-09-22 
 

 6. Το παρόν συντονίστηκε με 201ΚΕΦΑ/Δ1. 
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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 

 
 

Ανθσγός (Ο) Καλλιόπη Καγιαλέ  
Επιτελής Δ5/3 

Ταξίαρχος (Ε) Κωνσταντίνος Π. Καραγιαννόπουλος 
Διοικητής 
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