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ΠΡΟΣ : Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων – ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 

 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

  ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΣΜΩΝ 

 (e–mail : keeuhcci@uhc.gr και 

 Ggb1@ggb.gr) 

ΤΗΛ. : 210 – 8705013 /5015  

FAX :  210 – 64 45 633 

e – mail : yppa@haf.gr 

ΚΟΙΝ : ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ Φ.831/1727 

  Σ.518 

  Αθήνα, 12 Απρ 21 

  Συνημμένα : Σελίδες Μία (1)  

   

 

ΘΕΜΑ :  Ανακοίνωση Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής  

              Προσφορών Διαγωνισμού ΔE. 12/21 

 

 

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής των προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την 

τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : 

   
                              ΔE. 12/21 Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 
                            
 

         2.        Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης . 

 
 

 
 

  Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
                   Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
                             
Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  

                ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
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Ανακοίνωση Μετάθεσης 

Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 

Διαγωνισμού ΔΕ. 12/21 
 

1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών του υπ΄ αριθμ. 12/21 διαγωνισμού –τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας 
του Ν. 4412/16 – με αντικείμενο την «Προμήθεια Οχημάτων Ειδικού Σκοπού – 
Μηχανημάτων Έργου (Περονοφόρα - Σάρωθρο - Μίνι Φορτωτής - Φορτωτής 
Εκσκαφέας)», χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής διακήρυξης, με προηγούμενη 
καταληκτική ημερομηνία την 16η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. 

 

 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η                      

14η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία αποσφράγισης των 
προσφορών την 21η Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ. 
 

           3. Η ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού αποφασίστηκε από την Αναθέτουσα 
Αρχή, έτσι ώστε να εξεταστούν ενδελεχώς υποβληθέντα ερωτήματα οικονομικών φορέων 
και να παρασχεθούν οι σχετικές διευκρινιστικές οδηγίες για το σύνολο των οχημάτων 
λαμβάνοντας υπόψη :  
 
  α. Τη σύνθετη φύση και η ευρεία έκταση των τεχνικών προδιαγραφών 
(ΠΕΔ) για την προμήθεια του συνόλου των οχημάτων θέματος. 
 
  β. Την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρονικού διαστήματος για την 
κατάρτιση και υποβολή προσφορών από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 
 
  γ. Το διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον στην αγορά των 
εν λόγω οχημάτων και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις νομοθετικών ή άλλων επιδράσεων. 
 
  δ. Το γεγονός της παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος από την 
έκδοση των ΠΕΔ για τα περονοφόρα και το σάρωθρο. 
 
  ε. Το ιστορικό προηγούμενο της εν λόγω διαγωνιστικής διαδικασίας και 
το γενικότερο συμφέρον της Υπηρεσίας, το οποίο οδηγεί στην ανάγκη εξάντλησης των 
περιθωρίων επίτευξης ευρύτερης συμμετοχής στον υπόψη διαγωνισμό. 
 

          4.       Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : 

 
 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :  12 Απριλίου 2021. 

 στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» :  12 Απριλίου 2021. 
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» :  12 Απριλίου 2021 
 στην ιστοσελίδα και στην πλατφόρμα ανάρτησης διαγωνισμών της 

Πολεμικής Αεροπορίας :  12 Απριλίου 2021. 
 

          5.       Σε συνέχεια της παρούσας μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και κατ΄ 
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εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου, της ίσης 
μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, σας πληροφορούμε ότι το σύνολο των δικαιολογητικών των προσφορών του 
διαγωνισμού που εκδόθηκαν ώστε να κατατεθούν ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, καθώς και 
να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με την αρχικά προγραμματισθείσα 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θα γίνουν δεκτά από την Υπηρεσία μας 
και στη νέα καταληκτική ημερομηνία, ενώ εφόσον απαιτηθεί, θα ζητηθεί εκ των υστέρων 
τυχόν παράταση αυτών. 
 
 
 

  Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
                   Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ    
                             
Σγός (Ο) Παναγιώτης Μπαλτζής  

                ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 
 
 
 


