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ΘΕΜΑ :    Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής 

                 Προσφορών Διαγωνισμού Δ. 14/22 
 
 

1. Σας στέλνουμε την ανακοίνωση της εκ νέου μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής των προσφορών του κατωτέρω διαγωνισμού και σας 

παρακαλούμε να την τοιχοκολλήσετε προκειμένου λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι : 

   
                              Δ. 14/22  Ανοικτός Διαγωνισμός 
                            
 

         2.        Δεν απαιτείται αποστολή έκθεσης τοιχοκόλλησης . 

 
 

 
Ακριβές Αντίγραφο 

 
 
 

Υπσγός (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας 
Επιτελής ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 

 

Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής  
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Ανακοίνωση εκ Νέου Μετάθεσης 
Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Προσφορών 

Διαγωνισμού Δ. 14/22 

 

 1. Σας γνωρίζουμε ότι μετατίθεται εκ νέου η ημερομηνία διενέργειας του υπ΄ 

αριθμ. 14/22 διαγωνισμού της ΥΠ/ΠΑ, χωρίς τροποποίηση των όρων της σχετικής 
διακήρυξης, με σκοπό τη σύναψη σύμβασης σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 100 
παρ. 1 και 101 του Ν. 3978/11, για την «Επισκευή Υλικών Οπλικού Συστήματος ΒΕΛΟΣ», 
που είχε προγραμματιστεί να διενεργηθεί στις 19 Μαΐου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 
11:00 πμ. 
 

 2. Νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού είναι η 3η Ιουνίου 2022, ημέρα 

Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ, με τόπο διενέργειας την Υπηρεσία Προμηθειών της 
Πολεμικής Αεροπορίας (Δ. Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, 4ος όροφος, Αίθουσα 430). 

 

 3. Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών με απόδειξη είναι η 2α Ιουνίου 2022, 

ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μμ, στην κεντρική γραμματεία της Υπηρεσίας μας (ή 
ιδιοχείρως την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού από εξουσιοδοτημένο 
εκπρόσωπο). 
 

           4. Η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού εγκρίθηκε από την Υπηρεσία, κατόπιν αιτήματος 
υποψήφιου οικονομικού φορέα, για να διευκολύνει την εξάντληση των περιθωρίων 
επίτευξης ευρύτερης συμμετοχής για να δοθεί επιπλέον χρόνος για την προετοιμασία των 
προσφορών των ενδιαφερόμενων. 
 

          5. Ημερομηνία αποστολής της ανακοίνωσης της μετάθεσης της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού : 
 
 στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης :  13 Μαΐου 2022. 
 στον ιστότοπο του προγράμματος «Διαύγεια» : 13 Μαΐου 2022. 
 στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας :  13 Μαΐου 2022. 

 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
 
 
 

Υπσγός (Ο) Γεώργιος Γκαρτζονίκας 
Επιτελής ΥΠ/ΠΑ/ΠΔ 

 

Σμήναρχος (Ο) Κωνσταντίνος Συλεούνης 
Διοικητής  

 
 
 
 

 


