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ΘΕΜΑ: Παροχή ∆ιευκρινίσεων σχετικά µε τη ∆ιακήρυξη Νο25/2016, για την «Παροχή υπηρεσιών για 
ηλεκτροµηχανολογικές εργασίες στα αντλιοστάσια, δεξαµενές και γεωτρήσεις ύδρευσης - 
στελέχωση βαρδιών» 
 
 

Σύµφωνα µε το υπ’ αρ. πρωτ. 16451/10-6-2016 έγγραφό της, η ∆ιεύθυνση Ύδρευσης, παραθέτει τις 
κάτωθι διευκρινίσεις: 
 

« 1. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Άρθρο 24ο - Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Η παράγραφος "Συνεργείο για Η/Μ εργασίες  που 
µπορεί να αποτελείται κατά περίπτωση από τουλάχιστον τρεις (3) και µέγιστο πέντε (5) τεχνίτες, εκ των 
οποίων  (3) Ηλεκτροτεχνίτες µε άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας / 4ης οµάδας (σύµφωνα µε το Π.∆. 
108/2013 άρθρο) και δύο (2) τεχνίτες για υδραυλικές ή µηχανολογικές εργασίες", αντικαθίσταται από την 
παράγραφο "Συνεργείο για Η/Μ εργασίες που µπορεί να αποτελείται κατά περίπτωση από 
τουλάχιστον τρεις (3) και µέγιστο πέντε (5) τεχνίτες, εκ των οποίων (3) Ηλεκτροτεχνίτες µε άδεια 
Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας (σύµφωνα µε το Π.∆. 108/2013 άρθρο) και δύο (2) τεχνίτες για 
υδραυλικές ή µηχανολογικές εργασίες". 
 
2. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Άρθρο 24ο - Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: Η παράγραφος "Για την στελέχωση προσωπικού βάρδιας 
(συνεργείου ηλεκτρολόγων και αντλιοστασίων ύδρευσης) θα έχει την δυνατότητα παροχής δύο(2) 
Ηλεκτρολόγων µε άδεια Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας / 4ης οµάδας (σύµφωνα µε το Π.∆. 108/2013 άρθρο) µε 
επιβεβαιωµένη 2ετή εµπειρία στον χειρισµό πεδίων µέσης τάσης (20KV)" αντικαθίσταται από την 
παράγραφο "Για την στελέχωση προσωπικού βάρδιας (συνεργείου ηλεκτρολόγων και 
αντλιοστασίων ύδρευσης) θα έχει την δυνατότητα παροχής δύο(2) Ηλεκτρολόγων µε άδεια 
Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας (σύµφωνα µε το Π.∆. 108/2013 άρθρο) και την διάθεση, κατά 
περίπτωση και όταν αυτό απαιτείται(π.χ. χειρισµοί στην µέση τάση), ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 
ή προσώπου που κατέχει άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας /4ης οµάδας". 
 

3. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Άρθρο 24ο - Γ. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: διαγράφεται η παράγραφος "5. Βεβαιώσεις 
τουλάχιστο 2ετούς εµπειρίας  στον χειρισµό πεδίων µέσης τάσης (20KV) για τους δύο Ηλεκτρολόγους που 
πρόκειται να διατεθούν για την στελέχωση του προσωπικού βάρδιας (συνεργείου ηλεκτρολόγων και 
αντλιοστασίων ύδρευσης)" ». 
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