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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΩΝ  

ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Νο 896/2020  

 
Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον Δημόσιο 
Συνοπτικό Διαγωνισμό Νο. 896/ 2020, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα 
προσφορά βάσει τιμής για την επιλογή Αναδόχου στον οποίο θα ανατεθεί η 
προμήθεια ενενήντα (90) φορητών πυροσβεστήρων και  ειδικότερα: 
• εβδομήντα (70) φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 6kgr (κενών),  
• δέκα (10)  φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 3 kgr (κενών) και  
• δέκα (10) φορητών πυροσβεστήρων αφρού των 1,5 kgr (κενών),  
συνοδευόμενοι όλοι από βάσεις στήριξης, συνολικού προϋπολογισμού πέντε 
χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. (C.P.V.: 35111320-4), ανακοινώνει ότι: 
 
Α.  Τροποποιούνται οι όροι της διακήρυξης και τα Παραρτήματα «Α» και «Γ» 
ως κάτωθι : 
 
(i) O όρος “Α. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ” του Κεφαλαίου Ι “ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ” της 
Διακήρυξης (σελ. 3 στοιχ. 11 -12):  
 
“δέκα (10) φορητών πυροσβεστήρων αφρού των 1,5 kgr (κενών),  συνοδευόμενοι 
όλοι από βάσεις στήριξης,” 
 
Αντικαθίσταται με :  

 
“δέκα (10) φορητών πυροσβεστήρων αφρού των 2 lt (κενών),  συνοδευόμενοι όλοι 
από βάσεις στήριξης,” 
 

(ii)  To πρώτο κελί της δεύτερης στήλης του Πίνακα “Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ” του Κεφαλαίου ΙΙ της Διακήρυξης (σελ. 5): 

Προμήθεια ενενήντα (90) φορητών πυροσβεστήρων, ειδικότερα εβδομήντα (70) 
φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 6kgr (κενών), δέκα (10) φορητών 
πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 3kgr (κενών) και δέκα (10) φορητών 
πυροσβεστήρων αφρού των 1,5kgr (κενών), συνοδευόμενοι όλοι από βάσεις 
στήριξης. 

 
Αντικαθίσταται με :  
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Προμήθεια ενενήντα (90) φορητών πυροσβεστήρων, ειδικότερα εβδομήντα (70) 
φορητών πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 6kgr (κενών), δέκα (10) φορητών 
πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως των 3kgr (κενών) και δέκα (10) φορητών 
πυροσβεστήρων αφρού των 2 lt (κενών), συνοδευόμενοι όλοι από βάσεις στήριξης. 

 
(iii) Η Τρίτη στήλη του Πίνακα  του Παραρτήματος «Α»  - Τεχνικές προδιαγραφές της 
Διακήρυξης: 

XΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ / kg 

6 kgr 

3 kgr 

1,5 kgr 

 
Αντικαθίσταται με :  

XΩΡΙΤΙΚΟΤΗΤΑ / Kg/ Lt 

6 kgr 

3 kgr 

2  Lt 

 
(iv) To πέμπτο κελί της πρώτης στήλης του Παραρτήματος «Γ» - Υπόδειγμα 
Οικονομικής Προσφοράς της Διακήρυξης : 
 

 
ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΦΡΟΥ, 1,5kgr, ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, 
ΜΕ ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

 
Αντικαθίσταται με :  

 

 
ΦΟΡΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΑΦΡΟΥ, 2lt, ΚΕΝΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΜΕ 
ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 
 

 
B. Ως εκ τούτου, μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
ανωτέρω διαγωνισμού έως την 26/ 10/ 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 (άρθρο 
Γ. 1.1. του Κεφαλαίου ΙΙ της Διακήρυξης, σελ. 16) αντί για την 19/ 10/ 2020.  
 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.                                                               Ακριβές Αντίγραφο 

        δυνάμει εξουσιοδότησης 

 

 


