
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 06/2019 

«ΕΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ – FOLLOW ON SUPPORT (FOS) ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (AVIONICS) ΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ C-130AUP» 

 

 1. Μετά την υποβολή ερωτημάτων από υποψήφιο οικονομικό φορέα για τον 
διαγωνισμό θέματος, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις: 

 

Α/Α ΑΙΤΗΘΕΙΣΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. 

Ο τρόπος υποστήριξης των ηλεκτρονικών 
Συστημάτων Avionics των Α/Φ C-130AUP, 
καθώς και η διαχείριση των υλικών, 
σύμφωνα με την Τεχνική Προδιαγραφή (ΤΠ), 
βασίζεται στο μοντέλο των εγγυημένων 
χρόνων κύκλου επισκευής (Turn Around 
Time-TAT), με υπηρεσίες χρονοχρέωσης 
(Cost per Flight Hour) και επομένως 
αφορούν στα Συστήματα Avionics που είναι 
τοποθετημένα επί των Α/Φ C-130AUP που 
παράγουν ώρες πτήσεις. Παρακαλούμε να 
διευκρινισθεί ότι η συγκεκριμένη Σύμβαση 
δεν περιλαμβάνει το σύνολο των 
επισκευάσιμων υλικών που κατά τον χρόνο 
υπογραφής της βρίσκονται σε κατάσταση 
ΕΚ/ΕΝ σε επισκευαστικό κέντρο ή 
εφοδιαστικά κέντρα της ΠΑ.  

Οι υπηρεσίες χρονοχρεώσης 
αφορούν στο σύνολο των υλικών 
που βρίσκονται στην απογραφή της 
ΠΑ ανεξαρτήτως λειτουργικής 
κατάστασης, εξαιρουμένων όσων 
υλικών βρίσκονται σε 
επισκευαστικούς φορείς του 
εξωτερικού. Ως εκ τούτου, η 
απαίτηση δεν αφορά μόνο στα Α/Φ 
που παράγουν ΩΠ. Επισημαίνεται 
ότι για το λόγο αυτό το ετήσιο 
πτητικό έργο δεν συνδέεται με τα 
διαθέσιμα Α/Φ αλλά υπολογίζεται 
συνολικά με βάση τα 
διαλαμβανόμενα στην ΤΠ. 

2. 

Στην παράγραφο 8.12.2 του Ε.Ο-8 
αναγράφεται ότι, τα ποσά που έχουν 
προϋπολογισθεί από την αναθέτουσα αρχή 
αφορούν «τόσο τις πάγιες όσο και τις κατ’ 
απαίτηση υπηρεσίες υποστήριξης». Αντίθετα 
στην παράγραφο 3 (γ) της Τεχνικής 
Προδιαγραφής αναφέρεται: 

«γ. Οι κατ’ απαίτηση υπηρεσίες παρέχονται 
κατόπιν σχετικού αιτήματος της ΠΑ στον 
Προμηθευτή και τιμολογούνται με τους εξής 
τρόπους: 

(1) Μέσω οικονομικής προφοράς του 
Προμηθευτή η οποία γίνεται ή όχι 
αποδεκτή από την ΠΑ. 

(2) Βάσει Τιμοκαταλόγου, σε 
προσυμφωνημένο κόστος και με 
προκαθορισμένη επίδοση» 

Οι δύο ανωτέρω αναφορές εκτιμάται ότι 
έρχονται σε πλήρη αντίθεση καθόσον αν 
ισχύει η παράγραφος 8.12.2 του ΕΟ-8 δεν 

Οι υπηρεσίες χρονοχρέωσης 
αφορούν στις πάγιες απαιτήσεις που 
αναφέρονται στην ΤΠ. Οι κατ’ 
απαίτηση υπηρεσίες υπολογίζονται 
με βάση τα διαλαμβανόμενα στην 
παράγραφο 3γ της ΤΠ. Το 
προϋπολογισμένο κόστος του ΕΟ-
8.12.2 αφορά στο άθροισμα που 
προκύπτει από τα δύο (2) κόστη 
όπως ρητώς επισημαίνεται σε αυτόν. 
Ως εκ τούτου δεν υφίσταται εν 
προκειμένω περίπτωση αντίθεσης 
μεταξύ των ΕΟ και της ΤΠ της 
προμήθειας.  
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έχει έννοια η υποβολή προσφοράς του 
Προμηθευτή σύμφωνα με την παράγραφο 
3(γ) της Τεχνικής Προδιαγραφής καθ’ όσον ο 
αγοραστής δύναται να παραλαμβάνει 
καινούργια υλικά και υπηρεσίες στο κόστος 
της συμφωνηθείσας τιμής χρονοχρέωσης. 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί. 

3. 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του κειμένου 
της διακήρυξης η «προμήθεια απαλλάσσεται 
από ΦΠΑ εισαγωγής ή επανεισαγωγής, 
σύμφωνα με τν Ν.2859/2000(ΦΕΚ Α’ 248)». 
Στον ΕΟ-32 καθορίζεται όπως η εγγύηση 
Συμμετοχής στον διαγωνισμό «αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 5% επί της συνολικής 
προϋπολογισθείσας δαπάνης συν ΦΠΑ». 
Παρακαλούμε να διευκρινιστεί.  

Διευκρινίζεται ότι δεδομένου ότι η 
προμήθεια απαλλάσσεται από ΦΠΑ 
εισαγωγής και επανεισαγωγής, κατά 
τον προϋπολογισμό της εγγύησης 
συμμετοχής στο διαγωνισμό δεν 
συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ. 

4. 

Στην παράγραφο 58.3.1 του Ε.Ο-58 
καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής του 
αναδόχου για τις πάγιες υπηρεσίες και 
συγκεκριμένα αναφέρεται πως «Η πληρωμή 
θα γίνεται σε ευρώ (€) μετά τη σύνταξη 
αντίστοιχου πρωτοκόλλου ποσοτικής – 
ποιοτικής παραλαβής από την ΕΕΠ και αφού 
έχει προηγηθεί επιβεβαίωση- πιστοποίηση 
της επιτυχούς ολοκλήρωσής τους από τον 
χρήστη». Σύμφωνα με την παράγραφο 3(γ) 
της Τεχνικής Προδιαγραφής ο όρος 
«Απαιτούμενες υπηρεσίες» περιλαμβάνει 
τόσο τα υλικά όσο και οι υπηρεσίες. 
Εκτιμάται ότι οι προϋποθέσεις  πληρωμής 
του Προμηθευτή για υπηρεσίες που 
αφορούν υλικά θα πρέπει να εναρμονιστούν 
με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 58.3.4 
ΕΟ-58. 

Με βάση τα αναγραφόμενα στην 
παράγραφο 3γ της ΤΠ και σε ό,τι 
αφορά στις κατ’ απαίτηση υπηρεσίες 
καθορίζεται ο τρόπος τιμολόγησης 
αυτών και όχι ο τρόπος εξόφλησης 
για τον οποίο ισχύουν τα 
διαλαμβανόμενα στον ΕΟ-58. Ως εκ 
τούτου δεν τίθεται θέμα 
διαφοροποίησης μεταξύ των δύο. 

5. 

Στην παράγραφο Α4.3 του Παραρτήματος 
«Α» του Τεύχους Τεχνικής Προδιαγραφής 
(ΤΠ) «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστημάτων 
Avionics Α/Φ C-130AUP» αναφέρεται ως 
«κατ’ απαίτηση» υπηρεσία η παράδοση από 
τον Προμηθευτή το συντομότερο δυνατόν 
των οδηγιών εφαρμογής της τροποποίησης 
και των αντιστοίχων KIT’s αδαπάνως στην 
ΠΑ, σε αντίθεση με την παράγραφο 3(γ) της 
ΤΠ όπου αναφέρεται ότι οι «κατ’ απαίτηση» 
υπηρεσίες παρέχονται κατόπιν σχετικού 
αιτήματος της ΠΑ στον Προμηθευτή και 
τιμολογούνται με συγκεκριμένη διαδικασία. 
Με βάση τα ανωτέρω θεωρούμε ότι η 
προμήθεια τυχόν απαιτούμενων υλικών ή 

Επισημαίνεται ότι τα 
διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 
Α4.3 του Παραρτήματος «Α» του 
Τεύχους ΤΠ αφορούν αποκλειστικά 
στις τροποποιήσεις που άπτονται 
ασφάλειας πτήσεων και εδάφους 
(SAFETY) και όχι σε τροποποιήσεις 
βελτίωσης υλικού, οι οποίες δύναται 
να προτείνονται από τον 
Προμηθευτή και υπόκεινται στις 
προβλέψεις της παραγράφου 3γ του 
κυρίως μέρους της ΤΠ καθώς και 
των παραγράφων Α4.1 έως Α4.3 του 
Παραρτήματος «Α» αυτής. 
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KIT’s για την εφαρμογή τροποποιήσεων επί 
των Avionics συστημάτων θα πρέπει να γίνει 
μετά την αποδοχή από την ΠΑ της σχετικής 
αναφοράς του Προμηθευτή.  

6. 

Η παράγραφος Β5.4 του Παραρτήματος «Α» 
του Τεύχους Τεχνικής Προδιαγραφής (ΤΠ) 
«Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστημάτων 
Avionics Α/Φ C-130AUP» δεν καλύπτει 
τυχόν αδυναμία επισκευής των 
ηλεκτρονικών συστημάτων Avionics των Α/Φ 
C-130AUP λόγω παλαιότητας εξαρτημάτων. 
Θεωρούμε ότι, ο Προμηθευτής θα πρέπει να 
καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
επαναφοράς σε λειτουργική κατάσταση κάθε 
υλικού ακόμα και με αντικατάσταση με άλλο 
εύχρηστο ίδιας διαμόρφωσης, ως η 
παράγραφος Γ3, ενώ στην περίπτωση 
εξάντλησης κάθε προσπάθειας επισκευής 
λόγω παλαιότητας εξαρτημάτων θα 
ενημερώνει την ΠΑ προτείνοντας όλες τις 
δυνατές επιλογές.  

Δεδομένου ότι σύμφωνα με την ΤΠ, 
η διαχείριση των προς διακίνηση 
υλικών του συστήματος AUP ανήκει 
στον Προμηθευτή, εμπίπτει στις 
υποχρεώσεις του (εντός των πάγιων 
απαιτήσεων χρονοχρέωσης), να 
εξετάζει και να προβαίνει σε 
ενέργειες πρόληψης ή/και 
αντιμετώπισης του προβλήματος της 
απαρχαίωσης απαρτίων του υπόψη 
συστήματος. Ο διαχειριστής του 
προγράμματος ο οποίος θα οριστεί 
από τον Προμηθευτή, υποχρεούται 
να ενημερώνει για τα προβλήματα 
και τις πραγματοποιηθείσες ή 
επερχόμενες ενέργειές του βάσει των 
καθοριζομένων στις παραγράφους 
Β5.1 έως και Β5.4 της Τ.Π . 

7. 

Τι ακριβώς πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς μας σχετικά με τη 
φορολογία, με ποιον τρόπο πρέπει να 
βεβαιωθεί προς την Υπηρεσία σας κατά το 
δεύτερο στάδιο της διαδικασίας σύνταξης 
της προσφοράς, τι έγγραφο απαιτείται να 
εκδοθεί από το Υπουργείου Οικονομικών και 
τι πρέπει ρητά να δηλώνεται στον φάκελο 
Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής;  

(1) Ως γενική επισήμανση 
σημειώνεται ότι το στάδιο της 
ποιοτικής επιλογής, αποτελεί το 
αρχικό στάδιο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας. Σε αυτό το στάδιο 
απαιτείται η προσκόμιση 
Υπεύθυνης Δήλωσης σύμφωνα με 
τον ΕΟ-8.13.12, προς επιβεβαίωση 
συμμόρφωσης του υποψήφιου 
οικονομικού φορέα, με τις 
απαιτήσεις για την φορολογία, την 
προστασία του περιβάλλοντος και 
την προστασία της απασχόλησης. 

 

(2) Σε ό,τι αφορά στα 
απαιτούμενα στοιχεία που θα 
πρέπει να ληφθούν υπόψη για την 
φορολογία, την προστασία 
περιβάλλοντος και την προστασία 
της απασχόλησης, ο εκάστοτε 
υποψήφιος δύναται να αναζητήσει 
σχετικά έγγραφα στις υπηρεσίες 
που αναφέρονται στους ΕΟ της ΤΠ. 

 

 

8. 

Τι ακριβώς πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς μας σχετικά με την 
προστασία περιβάλλοντος, με ποιον τρόπο 
πρέπει να βεβαιωθεί προς την Υπηρεσία 
σας κατά το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας 
σύνταξης της προσφοράς, τι έγγραφο 
απαιτείται να εκδοθεί από το ΥΠΕΚΑ και τι 
πρέπει ρητά να δηλώνεται στον φάκελο 
Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής; 
Επισημαίνεται ότι στον φάκελο 
Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 
συμπεριλαμβάνονται πιστοποιητικά ύπαρξης 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, 
όπως καθορίζονται στην παράγραφο 9.3 του 
ΕΟ-9 και στην παράγραφο 1.4 του ΓΟ-9 της 
Διακήρυξης του Δ.06/2019, ενώ δεν 
υφίσταται άλλη αναφορά για «προστασία 
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Περιβάλλοντος». (3) Τονίζεται ότι το σύνολο των 
απαιτούμενων προς κατάθεση 
εντύπων σε κάθε στάδιο του 
διαγωνισμού αναφέρονται ρητά 
στους ΓΟ και ΕΟ της διακήρυξης.  
 

 

9. 

Τι ακριβώς πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη 
σύνταξη της προσφοράς μας σχετικά με τις 
διατάξεις περί προστασίας της 
απασχόλησης και των συνθηκών εργασίας, 
με ποιον τρόπο πρέπει να βεβαιωθεί προς 
την Υπηρεσία σας κατά το δεύτερο στάδιο 
της διαδικασίας σύνταξης της προσφοράς, τι 
έγγραφο απαιτείται να εκδοθεί από το 
Υπουργείο Εργασίας και τι πρέπει ρητά να 
δηλώνεται στον φάκελο Δικαιολογητικών 
Ποιοτικής Επιλογής; Επισημαίνεται ότι στον 
φάκελο Δικαιολογητικών Ποιοτικής Επιλογής 
συμπεριλαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση περί 
συμμόρφωσης των Άρθρων 138 και 182 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, όπως 
καθορίζεται στην παράγραφο 1.12 του Γ.Ο-
10 της Διακήρυξης του Δ.06/2019. 

10. 

Στην παράγραφο 1.1.3.4  του ΓΟ-19 
καθορίζεται η απαίτηση  προσκόμισης 
πιστοποιητικών για την εκκαθάριση ή τη 
διαδικασία έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης 
των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών από 
την «αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων 
Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 
συμμετέχουσα στο διαγωνισμό ΑΕ». 
Γνωρίζεται ότι η συγκεκριμένη απόφαση 
πιστοποιείται πλέον από το ΓΕΜΗ και 
συμπληρωματικά από σχετικό έγγραφο του 
αρμόδιου Πρωτοδικείου. Παρακαλούμε να 
διευκρινισθεί η κάλυψη της απαίτησης της 
παραγράφου 1.1.3.4 του ΓΟ-19 της 
Διακήρυξης 06/2019 με την προσκόμιση των 
εγγράφων από το ΓΕΜΗ και το Πρωτοδικείο.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 
του ν. 4548/2018 «Αναμόρφωση του 
δικαίου ανωνύμων εταιρειών» (ΦΕΚ 
Α’ 104) και ειδικότερα τα άρθρα 9, 
12, 13 και 170 παρ.1 και 5, σχετικά 
με τις εταιρικές μεταβολές, τις λοιπές 
πράξεις και στοιχεία που 
υποβάλλονται σε δημοσιότητα στο 
Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ), 
η απαίτηση του ΓΟ-19-1.1.3.4 
δύναται κατ’ αρχήν να καλυφθεί με 
την προσκόμιση σχετικού 
πιστοποιητικού που εκδίδεται από το 
αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της 
έδρας της εταιρείας και επικουρικά 
σχετικού πιστοποιητικού από το 
Γ.Ε.ΜΗ της Γενικής Γραμματείας 
Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή/Δνση Εταιρειών και 
Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων. 

11. 

Στον ΕΟ-35 καθορίζονται οι διαδικασίες και 
οι όροι έκδοσης και κατάθεσης της 
εγγυητικής επιστολής «καλής λειτουργίας 
των υλικών/υπηρεσιών» του ΕΟ-8 §8.9» 
(παράγραφος 35.2) και στην παράγραφο 
35.2.1 καθορίζεται το ύψος της εγγυητικής 
επιστολής που ανέρχεται στο «3% επί της 
καθαρής αξίας του συμβατικού αντικειμένου 
το οποίο καλύπτεται από την παρεχόμενη 
εγγύηση». Παρακαλούμε να διευκρινισθεί αν 

Σύμφωνα με τη διακήρυξη του 
διαγωνισμού θέματος και 
συγκεκριμένα τον ΕΟ-35, στην παρ.1 
γίνεται ρητή μνεία για περιπτώσεις 
εγγύησης καλής λειτουργίας υλικών 
και λογισμικού, ενώ στην παρ.2 
αυτού γίνεται αναφορά σε εγγυημένο 
χρόνο καλής λειτουργίας 
υλικών/υπηρεσιών. Η εγγύηση καλής 
λειτουργίας δύναται να καλύπτει 



-5- 

η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας 
αφορά μόνο τα υλικά ενώ σε περίπτωση 
που αφορά και τις υπηρεσίες, σύμφωνα με 
τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 35.2 του 
ΕΟ-35, πώς θα καθορίζεται το ποσόν της 
εγγυητικής επιστολής.  

μόνο τα υλικά, 
συμπεριλαμβανομένου του 
λογισμικού και όχι τις υπηρεσίες, 
λαμβάνοντας υπόψη τη γραμματική 
διατύπωση τόσο του ως άνω ΓΟ-35 
και του άρθρου 33 παρ.12 του 
ν.3433/2006 (ΦΕΚ Α’20), που 
αναφέρονται σε εγγύηση καλής 
λειτουργίας συμβατικών ειδών, όσο 
και του Παραρτήματος «Α» της 
Τεχνικής Προδιαγραφής του 
Διαγωνισμού, που αναφέρεται ρητά 
σε παροχή- χρήση εγγυήσεων για 
υλικά και λογισμικό και σε διοίκηση – 
διασφάλιση ποιότητας για υπηρεσίες 
ως Δ1, Δ2 και Δ3 αντίστοιχα. Όλως 
επικουρικά επισημαίνεται ότι και στη 
διάταξη του άρθρου 72 παρ.2 του 
ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), σχετικά 
με τις δημόσιες συμβάσεις μη 
αμυντικού υλικού, γίνεται αναφορά 
σε εγγύηση καλής λειτουργίας 
«έργων ή αγαθών» και όχι 
υπηρεσιών. 

12. 

Στην παράγραφο Γ7.1 του Παραρτήματος 
«Α» του Τεύχους Τεχνικής Προδιαγραφής 
(ΤΠ) «Εν Συνεχεία Υποστήριξη Συστημάτων 
Avionics Α/Φ C-130AUP» αναγράφεται «Η 
ΠΑ θα προμηθεύεται νέα υλικά με 
προτεραιότητα παράδοσης κοινή ή άμεση». 
Παρακαλούμε να διευκρινισθεί η ποιοτική 
κατάσταση των υλικών, πχ new, factory 
new, repair, overhaul, κλπ.  

Επί της κατάστασης των προς 
προμήθεια υλικών της παραγράφου 
Γ7.1 του Παραρτήματος «Α» της 
Τ.Π, ισχύουν τα διαλαμβανόμενα 
στην παράγραφο Γ3.2 του ιδίου 
Παραρτήματος που αφορούν στα 
προς ανταλλαγή υλικά. 

13. 

Στην παράγραφο 15.2.2.1.5 του ΕΟ-15 
καθορίζεται όπως στην οικονομική 
προσφορά, εκτός των άλλων, να 
περιλαμβάνεται «το άθροισμα του κόστους 
των υλικών του Παραρτήματος «Δ» της 
Τεχνικής Προδιαγραφής». Στην περίπτωση 
που λόγω παλαιότητας (obsolescence) δεν 
είναι δυνατή η διάθεση των υλικού/ών σε 
οποιαδήποτε ποιοτική κατάσταση (new, 
factory new, repair, overhaul, κλπ) 
παρακαλούμε να διευκρινισθεί ο τρόπος και 
αντίστοιχα το κόστος συμμετοχής του 
συγκεκριμένου υλικού/ών στο άθροισμα του 
κόστους  των υλικών του Παραρτήματος «Δ» 
της Τεχνικής Προδιαγραφής κατά την 
σύνταξη της οικονομικής προσφοράς.  

Ο διαγωνισμός δεν αφορά σε 
προμήθεια διαιρετή κατ’ είδος και ως 
εκ τούτου ο υποψήφιος οικονομικός 
φορέας οφείλει να συμπεριλάβει 
στην προσφορά του το σύνολο των 
αιτούμενων υλικών, όπως 
αναφέρονται στο Παράρτημα «Δ» 
της Τ.Π ή εναλλακτά αυτών (π.χ. 
νεότερης διαμόρφωσης σε 
περίπτωση φαινομένων 
απαρχαίωσης). Επισημαίνεται ότι, σε 
περίπτωση που η προσφορά του 
υποψηφίου οικονομικού φορέα 
περιλαμβάνει υλικά διαφορετικής 
διαμόρφωσης από τα αναφερόμενα 
στην Τ.Π, αποτελεί ευθύνη του να 
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συμπεριλαμβάνει στοιχεία που να 
αποδεικνύουν την εναλλακτότητα 
προς την Αναθέτουσα Αρχή. 

14. 

Να διευκρινισθεί ο χρόνος ισχύος της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης καθόσον οι 
αντικρουόμενες αναφορές των παραγράφων 
33.1, 33.2 του ΕΟ-33 και 37.1 του ΕΟ-37 
δημιουργούν σύγχυση. 

Οι Ε.Ο- 33 και 37 δεν 
περιλαμβάνουν αντικρουόμενες αλλά 
συμπληρωματικές αναφορές, 
δεδομένου ότι ως σημείο αναφοράς 
του Ε.Ο-33 είναι η εκπλήρωση του 
συνόλου των συμβατικών 
υποχρεώσεων, ενώ του Ε.Ο 37 ο 
συνολικός χρόνος ισχύος της 
σύμβασης. Δεδομένου ότι η 
εκπλήρωση του συνόλου των 
συμβατικών υποχρεώσεων, η οποία 
επέρχεται κατά την ημερομηνία 
υπογραφής του πρωτοκόλλου 
οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής των συμβατικών ειδών 
και χρονικά προηγείται του 
συνολικού χρόνου ισχύος της 
σύμβασης, δηλαδή της πλήρους 
εκκαθάρισης αυτής, ο χρόνος 
εγγύησης καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης θα πρέπει να οριστεί 
αρχικά με τον Ε.Ο-33 και στη 
συνέχεια, κατά συνθήκη, να 
ανανεωθεί σύμφωνα με τον Ε.Ο -37. 
Επιπρόσθετα, διευκρινίζεται ότι, 
όπως αναφέρεται και στη διάταξη 
του άρθρου 33, παράγραφος 3ζ(3) 
του ν.3433/2006, «ο εκδότης της 
εγγύησης υποχρεούται να προβεί 
στην παράταση της ισχύος της 
εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
αρμόδιας υπηρεσίας που 
υποβάλλεται πριν από την 
ημερομηνία λήξης της εγγύησης».  

 

2. Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι το Παράρτημα «Δ» του Τεύχους της 
Τεχνικής Προδιαγραφής της Διακήρυξης θέματος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
ΓΔΑΕΕ σε επεξεργάσιμη μορφή. 

 

 


