
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –  

Αναλστική Περιγραυή Φσσικού και Οικονομικού Αντικειμένοσ της ύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτοσσα Αρτή) 

 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

πλνπηηθή Πεξηγξαθή- νξγαλσηηθή δνκή ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Αλαζέησλ θνξέαο ηεο 

ύκβαζεο είλαη ν Δήκνο Πελεηνύ , ν νπνίνο έρεη ζηειερσκέλε ηερληθή ππεξεζία κε έκπεηξνπο κεραληθνύο. 

Κύξηνο ηνπ έξγνπ είλαη ν Δήκνο Πελεηνύ  πνπ έρεη ζθνπό ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζηνπο ηνκείο ύδξεπζεο, 

απνρέηεπζεο αθαζάξησλ θαη όκβξησλ πδάησλ, επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη άξδεπζεο ζηνπο δεκόηεο ηνπ Δήκνπ 

Πελεηνύ  ζύκθσλα κε ηελ δηνηθεηηθή θαη νηθνλνκηθή απηνηέιεηα θαη επειημία  , ώζηε λα αληηκεησπίδνληαη 

ξηδηθά, κεζνδηθά θαη καθξνρξόληα όια ηα ζέκαηα ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ 

επεμεξγαζίαο ιπκάησλ θαη απνβιήησλ θαη άξδεπζεο ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ  κε ηελ εθηέιεζε θαη ιεηηνπξγία 

ζπλαθώλ έξγσλ. 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΥΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Πεξηγξαθή ησλ αλαγθώλ ηνπ 

Με ηελ πξνκήζεηα ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο λεξνύ ηεο θνηλόηεηαο Γαζηνύλεο  ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ , ζα 
ιπζνύλ πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε πςειέο ζπγθεληξώζεηο Μαγγαλίνπ, ηδήξνπ & Ακκσλίαο . 

ηνηρεία σξηκόηεηαο ηεο ύκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ην : 

 

 1. ΤΠΔ - πιζηώζεις ΑΔ 055  κε θσδ. ελάξηζκνπ 2001Ε05500002 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ιεηςπδξίαο Απόθαζε Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΔΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΖΕΦ ) 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απόθαζε ηεο ππεξεζηαθήο γξακκαηέαο (ΑΔΑ : 

ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-82Α) 

2.  ΤΠΔ - πιζηώζεις ΑΔ 055 κε θσδ. ελάξηζκνπ 2003Ε05500005 γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε 

δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο Απόθαζε ηεο ππεξεζηαθήο γξακκαηέαο κε 

αξ.πξση.   90464/22-12-2020 (ΑΔΑ :  6Δ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5) 

3. ΑΣΑ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΝΟΜΟ ΗΛΔΙΑ 
ΓΗΜΟ ΠΗΝΔΙΟΤ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΠΟΛΔΟΓΟΜΙΑ 

         ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ : 

«ΠΡΟΜΗΘΕΘΑ ΔΘΤΛΘΣΗΡΘΟΤ ΓΑΣΟΤΝΗ» 

 

Αρ.Μελ.: 78/21  

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓ/ΜΟ : 400.000,00  € ΜΕ Φ.Π.Α. 

24% 

 

ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ: ΑΕ 055 - ΑΣΑ ΔΗΜΟΤ 

ΠΗΝΕΘΟΤ 

 

 

 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91


  Η δαπάλε γηα ηελ ελ ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α. : 25.7135.001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021  ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ
1
  

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αληηθεηκέλνπ 

Σα αλαιπηηθά ζηνηρεία ηεο Πξνκήζεηαο πεξηιακβάλνληαη ζην Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο III πνπ αθνινπζεί 

Μεθοδολογία σλοποίηζης 

Οκάδα Έξγνπ/ρήκα Δηνίθεζεο ηεο ύκβαζεο 

Η βαζηθή ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο έξγνπ ζα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό κε 

εξγαζηαθή εκπεηξία ζύκθσλε κε ηελ παξάγξαθν β. ηνπ άξζξνπ 2.2.6. ηεο παξνύζαο Δηαθήξπμεο. 

Δηάξθεηα ζύκβαζεο-Υξόλνη παξάδνζεο 

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο θαη νη ρξόλνη παξάδνζεο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ δηαθήξπμε. 

 

Τπεξγνιαβία 

Όια ηα ζρεηηθά κε ηελ ππεξγνιαβία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην άξζξν 4.4. ηεο Δηαθήξπμεο 

Σόπνο πινπνίεζεο/παξάδνζεο 

Η κνλάδα ζα παξαδνζεί θαη ζα εγθαηαζηαζεί εληόο νηθίζθσλ , όπσο πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην ηκήκα ησλ 

ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ θαηά πεξίπησζε Παξαδνηέα-Δηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινύζεζεο 

Σα παξαδνηέα, θαη νη δηαδηθαζίεο παξαιαβήο θαη παξαθνινύζεζεο ηεο ζύκβαζεο πξνκήζεηαο αλαθέξνληαη 

αλαιπηηθά ζηελ Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Παξάξηεκα II) θαη ζην Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ 

(Παξάξηεκα IΘΘ). 

Εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

Όια ηα ζρεηηθά κε ηελ εθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ Εηδηθή πγγξαθή 

Τπνρξεώζεσλ (Παξάξηεκα II) θαη ζην Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (Παξάξηεκα IΘΘ). 

Εγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε 

Όια ηα ζρεηηθά κε ηηο εγγπήζεηο θαη ηελ ηερληθή ππνζηήξημε αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ Δηαθήξπμε, ζηελ 

Εηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Παξάξηεκα II) θαη ζην Σεύρνο Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ (Παξάξηεκα IΘΘ). 

Πξναηξέζεηο 

Σα δηθαηώκαηα πξναίξεζεο πξνζδηνξίδνληαη ζηελ Δηαθήξπμε. 

Παξαηάζεηο 

Οη δπλαηόηεηεο παξάηαζεο ηεο ζύκβαζεο αλαιύνληαη ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε. 

Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο 

Οη δπλαηόηεηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζύκβαζεο αλαιύνληαη ζηελ παξνύζα Δηαθήξπμε. 

ΜΔΡΟ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Υξεκαηνδόηεζε 

Η ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξνκήζεηαο αλαθέξεηαη ζην άξζξν 1.2 ηεο Δηαθήξπμεο. 

Φνξέαο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ην : 

 1. ΤΠΔ - πιζηώζεις ΑΔ 055  κε θσδ. ελάξηζκνπ 2001Ε05500002 γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο ιεηςπδξίαο Απόθαζε Τπνπξγνύ Εζσηεξηθώλ κε αξ.πξση. 60659/31-10-2018 (ΑΔΑ:66Ο8465ΥΘ7-ΖΕΦ ) 

όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξ. πξση . 3365/18-01-2021 Απόθαζε ηεο ππεξεζηαθήο γξακκαηέαο (ΑΔΑ : 

ΦΧΣΡ46ΜΣΛ6-82Α) ποζού 125.000,00 €  

                                                           
1 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τησ Συλλογικήσ Απόφαςησ και του Κωδικοφ Αριθμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει η 

πίςτωςη για την χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/%CE%A8%CE%A9%CE%A4%CE%A146%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-82%CE%91


2.  ΤΠΔ - πιζηώζεις ΑΔ 055 κε θσδ. ελάξηζκνπ 2003Ε05500005 γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε 

δεκηώλ θαη θαηαζηξνθώλ πνπ πξνθαινύληαη από ζενκελίεο Απόθαζε ηεο ππεξεζηαθήο γξακκαηέαο κε 

αξ.πξση.   90464/22-12-2020 (ΑΔΑ :  6Δ8346ΜΣΛ6-ΛΜ5) ποζού 200.000,00 € 

3. ΑΣΑ ΓΗΜΟΤ ΠΗΝΔΙΟΤ ποζού 75.000,00 €  

  Η δαπάλε γηα ηελ ελ ζύκβαζε βαξύλεη ηελ κε Κ.Α. : 25.7135.001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

νηθνλνκηθνύ έηνπο 2021  ηνπ Δήκνπ Πελεηνύ
2
   

 

 
ΓΑΣΟΤΝΗ 23/11/2021 

Ο ΤΝΣΑΞΑ 
 
 
 

ΦΩΣΗ ΧΑΣΖΟΠΟΤΛΟ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
ΓΑΣΟΤΝΗ 23/11/2021 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Δ/ΝΗ Α/Α 
 
 
 

ΔΕΠΟΙΝΑ ΣΑΦΑ  
ΧΗΜΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 

Με βαθμό Α' 

 

                                                           
2 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τησ Συλλογικήσ Απόφαςησ και του Κωδικοφ Αριθμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει η 

πίςτωςη για την χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ 
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