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Ανακοίνωση Μετάθεσης 
Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 

Διαγωνισμού ΔΕ. 22/18 
 
 

1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών του υπ΄ αριθμ. ΔΕ.22/18 διαγωνισμού – τηρουμένων των κανόνων 
δημοσιότητας του Ν. 4412/16, χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης – με 
αντικείμενο την προμήθεια «Κλινών Νοσηλείας προς κάλυψη αναγκών 251 ΓΝΑ», με 
προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 2α Ιουλίου 2018, 

ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 μμ. 

 

 2. Νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η                      

31η Αυγούστου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μμ, με ημερομηνία 

αποσφράγισης των προσφορών την 7η Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11:00 πμ. 

 

           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 γεγονότος ότι η ημερομηνία εξέτασης της από 8-6-18 
Προδικαστικής Προσφυγής της εταιρείας «ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Ν. ΑΕ» είναι μεταγενέστερη 
από την αρχικώς ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού ΔΕ.22/18. 

 
β. Από το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί από την ΑΕΠΠ μέχρι σήμερα, 

Προσωρινή διαταγή αναστολής του διαγωνισμού επί της από 8-6-18 Προδικαστικής 
Προσφυγής. 

 
γ. Για την προσέλκυση ενδιαφέροντος, την εξάντληση των περιθωρίων 

επίτευξης ευρύτερης συμμετοχής και 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, συνεκτιμώντας 
περαιτέρω το γεγονός ότι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς ενδεχομένως να 
κωλύονται να συμμετάσχουν κατά το χρονικό διάστημα από αρχές έως και μέσα Αυγ 18 
λόγω των καλοκαιρινών αδειών του προσωπικού τους. 
  

          4.       Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : 

 
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» :  29 Ιουνίου 2018. 

 στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας :  29 Ιουνίου 2018. 
 στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ με αριθμό 57237 (ιστότοπο του                 

ΔΕ.22/18) : 29 Ιουνίου 2018. 
 

5. Σε συνέχεια της παρούσας μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών στο πλαίσιο διενέργειας του σχετικού διαγωνισμού και κατ΄ 
εφαρμογή των αρχών της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου, της ίσης 
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μεταχείρισης και της αποφυγής διακρίσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων, σας πληροφορούμε ότι το σύνολο των δικαιολογητικών – πιστοποιητικών 
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) Αθανάσιος Μερτζεμεκίδης 
           Διοικητής ΥΠ/ΠΑ 
 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

                           
 
                Σγος (Ο) Αρκάδας Παν.  
                      ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 

 


