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Η ΕΕΑΕ είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2015 
 

 

 
 
Θέμα :  Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης με Α.Π. Δ.β./271/7312/29.05.18 

 
 

Σας ενημερώνουμε ότι, με το  από 29.05.2018 με Α.Π.: ΕΕΑΕ:7473/30.05.18 εισερχόμενο έγγραφο (e-
mail), τέθηκε στην Υπηρεσία μας το κάτωθι ερώτημα, που αφορά στην ανωτέρω Διακήρυξη: 

 
 
«Σας παρακαλώ όπως ελέγξετε το χρόνο παράδοσης  του υλικού ,  που αναφέρεται στην  ως άνω σχετική 
διακήρυξη. Οι γενικοί οροί αναφέρουν 2μηνο και το Παράρτημα Α αναφέρει ένα (1) μήνα .Ευχαριστώ» 
 
 
Η απάντηση έχει ως εξής: 
 
 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Διακήρυξης του Διαγωνισμού:  «…Τα παραδοτέα της ανωτέρω ανάθεσης 
προμήθειας θα πρέπει να υποβληθούν εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης…». Επίσης 
στο άρθρο 24 της Διακήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού καθορίζεται ότι «…Η διάρκεια της Σύμβασης 
ορίζεται σε δύο (2) μήνες. Ως χρόνος έναρξης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ως 
χρόνος λήξης, η παράδοση της συνολικής προμήθειας στον χρόνο που ορίζεται σε αυτήν, η οποία 
πραγματοποιείται εντός διμήνου από την υπογραφή της σύμβασης…». Ως εκ τούτου ο ορθός χρόνος 
εκτέλεσης του αντικειμένου της εν λόγω δημόσιας σύμβασης ορίζεται στο χρονικό διάστημα των δύο 
μηνών. 
Το χρονικό διάστημα, που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄-Τεχνικές Προδιαγραφές του εν λόγω 
διαγωνισμού «…Η προμήθεια δοσιμετρικού υλικού (παστίλιες) για ατομικά δοσίμετρα σώματος και 
άκρων και η παράδοση των σχετικών υλικών - παραδοτέων πρέπει να ολοκληρωθούν εντός ενός (1) 
μηνός από την υπογραφή της σύμβασης….» καταγράφηκε εκ παραδρομής και δεν ισχύει. 
 
Συμπερασματικά, ο ορθός χρόνος παράδοσης του δοσιμετρικού υλικού (παστίλιες) για τα ατομικά 
δοσίμετρα σώματος και άκρων είναι το χρονικό διάστημα των δύο μηνών. 
 
 
       Η Προϊσταμένη του Τμήματος Δοσιμετρίας 
 
 
         Δρ. Ε. Καρίνου 
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