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∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 

 
Σχετικά µε τον Ανοιχτό Ηλεκτρονικό διαγωνισµό µε Αρ. ∆ιακ. 24/2018 και συστηµικό αριθµό 56657 για 

την προµήθεια Γ-Κάµερας, διευκρινίζουµε ότι ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης του µηχανήµατος δεν θα 
είναι µεγαλύτερος από 150 ηµερολογιακές ηµέρες.  

Εποµένως: 
- στο άρθρο 2 του Παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης το πρώτο εδάφιο στο οποίο αναφέρεται ότι «Η διάρκεια της 

σύµβασης θα έχει ισχύ δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία αποστολής της παραγγελίας προς τον προµηθευτή…» 
διαµορφώνεται ως εξής: 

 

 «Η διάρκεια της σύµβασης θα έχει ισχύ 150 ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της παραγγελίας προς τον 
προµηθευτή…» 

- στο άρθρο 4 του Παραρτήµατος Β΄ της ∆ιακήρυξης το πρώτο εδάφιο στο οποίο αναφέρεται ότι «Η παράδοση θα 
πρέπει να γίνει εντός του συµβατικού χρόνου των δύο (2) µηνών…» διαµορφώνεται ως εξής: 
«Η παράδοση θα πρέπει να γίνει εντός του συµβατικού χρόνου των 150 ηµερών…» 

- στην 4η παράγραφο της σελ. 28 του Παραρτήµατος ∆΄ στο Υπόδειγµα της σύµβασης το απόσπασµα στο οποίο 
αναφέρεται ότι «Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε φροντίδα και δαπάνη του Προµηθευτή, εντός του συµβατικού 
χρόνου των δύο (2) µηνών» διαµορφώνεται ως εξής: 
 «Η παράδοση των ειδών θα γίνεται µε φροντίδα και δαπάνη του Προµηθευτή, εντός του συµβατικού χρόνου των 
150 ηµερών» 

- στην 7η παράγραφο της σελ. 28 του Παραρτήµατος ∆΄ στο Υπόδειγµα της σύµβασης το απόσπασµα στο οποίο 
αναφέρεται ότι «Η σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής και µε διάρκεια δύο (2) µηνών…» 
διαµορφώνεται ως εξής: 

-  «Η σύµβαση ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής και µε διάρκεια 150 ηµερών…» 
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