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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 981 

ΕΙΔΟΣ:   ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΝΤΑΣ 

ΚΑΛΥΨΗΣ ΔΥΡΙΧΤΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΛΥΟΜΕΝΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟΥ 

C.P.V.:  50700000-2 (Υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής εγκαταστάσεων 

κτηρίων) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Αριθ. πρωτ. 1200-2022-12-1315 

 

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Α.Ε» αναφορικά με τον με αριθμό 981 

Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ α/α 178908), με αντικείμενο την 

επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την παροχή «Υπηρεσιών για την αντικατάσταση 

τέντας κάλυψης δύριχτου μεταλλικού στεγάστρου», με κριτήριο κατακύρωσης την 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής, συνολικού 

προϋπολογισμού 85.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ ανακοινώνει ότι: 

 

1. Προστίθεται στην παράγραφο 4.1 με τίτλο «Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, 

προκαταβολής) του άρθρου 4 της Διακήρυξης με τίτλο «Όροι εκτέλεσης της 

σύμβασης» ο ακόλουθος όρος: 

 

Σε περίπτωση χορήγησης προκαταβολής, σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1. της 

παρούσας, απαιτείται από τον ανάδοχο «εγγύηση προκαταβολής» για ποσό ίσο με 

αυτό της προκαταβολής σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 12 του ν. 4412/2016 και 2.1.5. 

της παρούσας. Η προκαταβολή και η εγγύηση προκαταβολής χορηγούνται σύμφωνα 

με την παράγραφο 5.1.1. της παρούσας (τρόπος πληρωμής). 

 

Η απόσβεση της προκαταβολής πραγματοποιείται και η εγγύηση προκαταβολής 

επιστρέφεται μετά από την οριστική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών. 

 

2. Συμπληρώνεται στην παράγραφο 4.1 με τίτλο «Εγγυήσεις (καλής 

εκτέλεσης, προκαταβολής) του άρθρου 4 της Διακήρυξης με τίτλο «Όροι 

εκτέλεσης της σύμβασης» ο ακόλουθος όρος: 
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«Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 

παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.» 

 

3. Tροποποιείται η παράγραφος 5.1.1. του άρθρου 5.1 της Διακήρυξης με τίτλο 

«Τρόπος πληρωμής» και αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

 

«Το 50% της συμβατικής αξίας του αντικειμένου της σύμβασης θα προκαταβληθεί με 

την υπογραφή της σύμβασης και την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής 

προκαταβολής (50%).Το υπόλοιπο 50% της αξίας του αντικειμένου της σύμβασης, θα 

καταβληθεί εντός εξήντα (60) ημερών από την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών.» 

[Α] Ορίζονται νέες ημερομηνίες για τις απαιτούμενες επισκέψεις που τίθενται ως 

προϋπόθεση για την κατάθεση προσφοράς προκειμένου οι οικονομικοί φορείς να 

λάβουν πλήρη γνώση  των χώρων και των εγκαταστάσεων όπου θα εκτελούνται οι 

υπηρεσίες σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.1 του άρθρου 2.4. της Διακήρυξης με 

τίτλο «Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών». 

I. για την 10η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. και 

II. για την 17η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα προσέλευσης 10:00 π.μ. 

 

[Β] Μετατίθεται η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του ανωτέρω 
διαγωνισμού έως την 31η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00, αντί για την 
13η/ 01/ 2023 και ώρα 15:00.  

 
Μετατίθενται αντίστοιχα οι ημερομηνίες παροχής διευκρινίσεων (άρθρο 2.1.3 της 
Διακήρυξης) και οι ημερομηνίες ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών (άρθρο 
3.1.1 της Διακήρυξης).  
 
 
 
 
 
ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, 22-12-2022                                                                   Ακριβές αντίγραφο δυνάμει 

                                                                                                        εξουσιοδοτήσεως του Διευθύνοντος Συμβούλου 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΑΒ Α.Ε.    

 

_______________________ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ               
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