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Θέμα: Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον Διαγωνισμό Νο26/2021 για την 
παροχή υπηρεσιών ελέγχου γεωτρήσεων και φύλαξης αντλιοστασίων, 
συνεργείων ύδρευσης και κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΥΑΘ ΑΕ 

Σχετ.: Το υπ’ αρ. πρωτ. ΕΥΑΘ ΑΕ 17020/13-12-2021 ενδιαφερόμενου 
οικονομικού φορέα 

 

 
Σχετικά με το διαγωνισμό του θέματος και σε συνέχεια διευκρινιστικών 

ερωτημάτων ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα, τα οποία δόθηκαν μέσω της 

επικοινωνίας του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, σας ενημερώνουμε εξής: 

 

1η Ερώτηση:  

«1) Στο άρθρο 2.4.4. ορίζετε : «…..Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε 

ευρώ ανά μονάδα» . Θα πρέπει να δώσουμε τιμή ανά σημείο και συνολικά; Ή μόνο για 

το σύνολο του έργου; Αν δοθεί μόνο μια συνολική τιμή για όλο το έργο στο Παράρτημα 

Α΄-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ άρθρο 1.6 που ορίζετε : 

«….Η ΕΥΑΘ δύναται μελλοντικά να ζητήσει την σύνδεση των ηλεκτρονικών 

συστημάτων ασφαλείας (συναγερμούς) και άλλων κτιριακών της εγκαταστάσεων με το 

αντίστοιχο τίμημα» πώς θα προκύπτει το τίμημα για την συγκεκριμένη παροχή;»». 

 

Απάντηση: 

Η προσφερόμενη τιμή θα αποτυπωθεί για το σύνολο των αιτούμενων 

υπηρεσιών, στο τυποποιημένο πεδίο της οικονομικής προσφοράς του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Επιπλέον, θα υποβληθεί και η προσφερόμενη τιμή αναλυτικά ανά μονάδα, σε 

διαφορετικό από το ανωτέρω έντυπο. Μονάδα νοείται η κάθε υπηρεσία, όπως αυτή 
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περιγράφεται στις παραγράφους 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 και 1.5, του άρθρου 1, Παράρτημα 

Α’ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, της Διακήρυξης. 

 

Ερώτηση 2η : 

«2) στο Παράρτημα Α΄-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ άρθρο 1.6 που ορίζετε: «Επίσης, για τα σημεία του παραπάνω 

πίνακα απαιτείται η άμεση επέμβαση σε περίπτωση συμβάντος συναγερμού για τον 

έλεγχο του χώρου …….» η άμεση επέμβαση θα είναι όλο το 24ωρο 7 μέρες την 

εβδομάδα;». 

 

Απάντηση: 

Τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.1.6 (Πρόσθετες Υπηρεσίες)  του Παραρτήματος 

Α' - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, της Διακήρυξης 

«..........η άμεση επέμβαση σε περίπτωση συμβάντος συναγερμού για τον έλεγχο του 

χώρου ............... και τις κατά τόπους αστυνομικές αρχές»  θα ισχύουν για όλο το 

24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

 

 
 
 

Εσωτερική διανομή: 
1. Χρονολογικό αρχείο  
2. Δ/νση Οικονομικών  
 
 
 

 
Ο Διευθυντής Οικονομικών 

α/α 
 
 

Μαργαρίτα Μπαζιώτα 
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