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ΘΕΜΑ ∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη Νο31/2014 για την «Παροχή υπηρεσίας 
ελέγχου γεωτρήσεων, φύλαξης αντλιοστασίων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε.», χρονικής διάρκειας δύο (2) ετών 
ΣΧΕΤ.  Επιστολή του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ. ΦΑΤΕΣΙ∆Η  µε αρ. πρωτ. 28244/5-12-2014 
 

 
 

Έχοντας υπόψη την µε αρ. πρωτ. επιστολή του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ. ΦΑΤΕΣΙ∆Η  µε αρ. πρωτ. 
28244/5-12-2014 για την παροχή διευκρινήσεων σχετικά µε το διαγωνισµό του θέµατος σας 
γνωρίζουµε τα παρακάτω:  
  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ του ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝ. ΦΑΤΕΣΙ∆Η   

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
 

1. Οι φύλακες που θα απασχοληθούν θα είναι άνω των 25 ετών ή κάτω, διότι έχουν 
διαφορετικό µισθό και θα πρέπει να διευκρινισθεί γα να υπάρχει ισονοµία στη 
σύγκριση των οικονοµικών προσφορών. Εάν γίνει αυτόµατα η αλλαγή από ∆ΕΗ σε ΗΖ 
πως εξασφαλίζεται η µη ύπαρξη και των 2 ρευµάτων ταυτόχρονα; 

 
2. Τα χιλιόµετρα που θα διανύει καθηµερινά το περιπολικό για τη φύλαξη των 

γεωτρήσεων πόσα θα είναι περίπου ώστε να υπολογίσουµε το κόστος των καυσίµων; 
 

3. Ποια θα είναι η χρονική περίοδος παροχής των υπηρεσιών ώστε να µπορούµε να 
υπολογίσουµε το πραγµατικό κόστος των υπηρεσιών και να υπάρχει ισονοµία στη 
σύγκριση των οικονοµικών προσφορών; 

 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  
 

1. Η ηλικία των απασχολουµένων ατόµων δεν αποτελεί κριτήριο για το διαγωνισµό και 
για το λόγο αυτό στους όρους της ∆ιακήρυξης δεν υπάρχει πουθενά αναφορά για την 
ηλικία των εργαζοµένων που απασχοληθούν στον έλεγχο γεωτρήσεων, στη φύλαξη 
αντλιοστασίων και των κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. 
 

2. Σε προηγούµενη διευκρίνιση µε αρ. πρωτ. 28325/5-12-2014, η οποία αναρτήθηκε 
στην ιστοσελίδα της ΕΥΑΘ (www.eyath.gr) αναφέρονται τα εξής: «Το συνολικό µήκος 
της διαδροµής ελέγχου των 35 σηµείων υπολογίστηκε στα 100 km. (για δύο 
ελέγχους υπολογίστε περίπου 200km)». 



 
3. Το άρθρο 19 της ∆ιακήρυξης µε τίτλο ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αναφέρει τα 

εξής: «Ως χρόνος διάρκειας της σύµβασης για την «Παροχή υπηρεσίας ελέγχου 
γεωτρήσεων, φύλαξης αντλιοστασίων και κτιριακών εγκαταστάσεων της Ε.Υ.Α.Θ. 
Α.Ε.» ορίζονται τα δύο (2) έτη, µε δυνατότητα παράτασης το ένα έτος, ύστερα από 
συµφωνία των µερών». 
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