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ΘΕΜΑ: 

Διευκρίνιση επί του διαγωνισμού ΑΠ20/08-01-2019 «Προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής και λογισμικού προστασίας ασφάλειας» (6ΙΘ67ΛΡ-ΙΡΣ, 

19PROC004310550) 

Σχετ: 
Το έγγραφο της εταιρείας IMS Πληροφορική ΑΕ που έλαβε ΑΠ51/14-01-19 της 

υπηρεσίας μας. 

 
Σε απάντηση του ερωτήματος που τέθηκε με το ανωτέρω σχετικό και αφορά τον χρόνο 

παράδοσης που ορίζεται στην Ενότητα 4 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β’  ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ, αλλά και στο «Άρθρο 4ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ 

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ», για τον οποίο γίνεται αναφορά ότι δεν θα υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

εργάσιμες ημέρες, σημειώνουμε ότι ο χρόνος αυτός πρόεκυψε από αντίστοιχους διαγωνισμούς 

που έγιναν στο παρελθόν και εκτελέστηκαν επιτυχώς με αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα.  

Επιπλέον, στο «Άρθρο 4ο ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ» του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ’ «ΥΠΟΔΕΙΜΓΑ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ», προβλέπεται ότι:  

«Σε περιπτώσεις που υπάρχει σημαντικός λόγος για παράταση του χρονοδιαγράμματος, από 

την πλευρά του αναδόχου, τότε το ζητάει εγγράφως, πριν την ημερομηνία λήξης της παρούσας, 

αναφέροντας το λόγο, για να εξεταστεί από την επιτροπή του διαγωνισμού. 

Η Δ/νση Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, η οποία διεκπεραιώνει το διαγωνισμό, (είτε 

κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος από τον ανάδοχο, είτε κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής 

παρακολούθησης του έργου) έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει το χρονοδιάγραμμα της 

Σύμβασης, για όσο διάστημα χρειαστεί και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα 

από την αρχική τελική ημερομηνία της Σύμβασης και με τις ίδιες προδιαγραφές και τιμές της 

παρούσης. Για παρατάσεις του χρονοδιαγράμματος, πέραν του ορίου αυτού, απαιτείται έγκριση 

από την Οικονομική επιτροπή της Αναθέτουσας Αρχής, μετά από αιτιολογημένη εισήγηση της 

Δ/νσης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών.» 



Από τα 2 παραπάνω σημεία της διακήρυξης συνάγεται ο μέγιστος δυνατός χρόνος 

παράδοσης των ειδών της Σύμβασης, υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπονται. Επισημαίνουμε 

όμως πως η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται αυτόματα και την πλήρη και ανεπιφύλακτη 

αποδοχή από το υποψήφιο ανάδοχο όλων των όρων της παρούσας και μεταξύ άλλων, και του 

όρου πως η αρχική παράδοση των ειδών δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 20 εργάσιμες.  
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