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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 – 8705010 / 8705013  
FAX :  210 – 64 45 633 
e – mail : yppa@haf.gr 

ΚΟΙΝ : ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ Φ.831/ 4578 
  Σ.1367 
  Αθήνα : 22 Οκτωβρίου 2019 
  Συνημμένα : Σελίδες δύο (2)  
   
 
ΘΕΜΑ :  Δημοσίευση  Ανακοίνωσης  Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας  
               Υποβολής Προσφορών Διαγωνισμού Δ.28/19     
 
 

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών του παρακάτω διαγωνισμού και σας παρακαλούμε να την 

τοιχοκολλήσετε για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : 

   
                              Δ. 28/19  Ανοικτός Διαγωνισμός 
                            
 
         2.        Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης . 
 

Σμχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

              
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
        Σγός (Ο) Ανδρέας Νικομάνης  

                       ΥΠ/ΠΑ /ΠΔ 
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Ανακοίνωση Μετάθεσης 
Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 

Διαγωνισμού Δ.28/19 
 

1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του υπ΄ αριθμ. Δ.28/19 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων 
δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με 
αντικείμενο την «Προμήθεια Λοιπών Ειδών Εξοπλισμού Οικίσκων, στο Πλαίσιο τη 
Συνδρομής του ΥΠΕΘΑ στη Διαχείριση της Προσφυγικής Κρίσης»  με προηγούμενη 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 29η  Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 15:00 μμ. 

 
 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η                      
13η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ. 
 
            3. Η ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 
προσφορών στο πλαίσιο του υπόψη διαγωνισμού, εγκρίθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή 
καθόσον κρίθηκε απαραίτητη: 
 

α. Από το γεγονός ότι η ημερομηνία εξέτασης της από 10 Οκτωβρίου 2019 
Προδικαστικής Προσφυγής της οικονομικού φορέα «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΒΕΕΑ» με 
διακριτικό τίτλο «ΔΡΟΜΕΑΣ ΑΒΕΕΑ»   είναι μεταγενέστερη από την αρχικώς ορισθείσα 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού Δ 28/19 

 
β. Από το γεγονός ότι έχει εκδοθεί από την ΑΕΠΠ Προσωρινή διαταγή 

αναστολής του διαγωνισμού  με  ημερομηνία εκδίκασης της εν λόγω Προσφυγής την 18η 
Νοεμβρίου 2019. 
 
           4. Συναφώς σας γνωρίζουμε ότι ο Δ.28/19 έχει αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (κωδικός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 79945) ενιαίος και για τα τρία (3) τμήματά του και 
για τεχνικούς λόγους είναι αδύνατη η αναστολή μόνο του τμήματος Ι, του οποίου η 
πρόοδος έχει ανασταλεί με την  υπ’ αριθμ. Α473/16 Οκτωβρίου 2019 Πράξη του 7ου 
Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π). 
 
           5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθεσης της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : 

 
 στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης :    22 Οκτωβρίου 2019 
 στον ιστότοπο του «ΚΗΜΔΗΣ» :  22 Οκτωβρίου 2019 
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» :  22 Οκτωβρίου 2019 
 στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας :  22 Οκτωβρίου 2019 
 στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 79945 (ιστότοπο του                 

Δ 28/19) : 22 Οκτωβρίου 2019 
 

Σμχος (Ο) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 

              
 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 
        Σγός (Ο) Ανδρέας Νικομάνης  

                       ΥΠ/ΠΑ /ΠΔ 


