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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
Μελέτης Προμήθειας με τίτλο: 
«Προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής 
υδατοδεξαμενής βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της 
Κοινότητας Κατωγής  Δήμου Ληξουρίου» 
 
(CPV: 44611500-1) (Κ.Α.Ε: 63.7135.Ο1 έτους 2022) 
 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΙΤΚΕΙΜΕΝΟ 
 Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια μιας μεταλλικής δεξαμενής ύδρευσης 
χωρητικότητας 1.000 κυβικών μέτρων μαζί με την υποδομή  έδρασής  της.  
 Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας θα γίνει στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας 
Κατωγής του Δ. Ληξουρίου εξυπηρετώντας τις αυξημένες ανάγκες ύδρευσης την εν λόγω 
περιοχής ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που παρουσιάζονται έντονα προβλήματα 
λειψυδρίας, Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης μονάδας θα γίνει σε χώρο που έχει εκμισθώσει  η 
ΔΕΥΑΔΚ όπως αποτυπώνεται στο παρακάτω τοπογραφικό διάγραμμα. 

 
 
 
 
2. ΔΑΠΑΝΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
 Η συνολική δαπάνη της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 99.200,00 ευρώ 



 

 

 

Σελίδα 2 
 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αναλύεται στον Προϋπολογισμό της μελέτης. 
 Η προμήθεια έχει ενταχθεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2022 του Δήμου 
Ληξουρίου με Κ.Α.Ε 63.7135.01 
 Κωδικός CPV: 44611500-1  Δεξαμενές νερού. 
 Η εκτέλεση της προμήθειας μπορεί να πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του άρθρου 118 
του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147Α) όπως ισχύει, σύμφωνα με τις ισχύουσες περί προμηθειών διατάξεις. 
 
 
3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 Τα υπό προμήθεια υλικά  που περιλαμβάνονται στη μελέτη, και αφορούν: 

   Δεξαμενές νερού και όλα τα απαραίτητα υλικά για την τοποθέτησής της και την λειτουργία της. 
 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης π.χ. με 
εγκριτικές αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα και εν γένει όλες οι ενέργειες για την 
προετοιμασία της διαγωνιστικής διαδικασίας και την επάρκεια προϋπολογισμού, όπως 
αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 (Θεσμικό Πλαίσιο) του παρόντος. 

 
 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Έχει αναφερθεί στο άρθρο 1 της παρούσας Διακήρυξης. 

 

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ 

Όπως αναφέρονται στο Παράρτημα II και V  της παρούσης Διακήρυξης. 

 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 
           Ισχύει η υπ’ αριθ. 43/2022 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ληξουρίου, η οποία   

           περιλαμβάνει τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας  

           διακήρυξης. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 

Ομάδα Έργου/Σχήμα Διοίκησης της Σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 
καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία μέσω της Επιτροπής Παρακολούθησης και παραλαβής που έχει 
ορισθεί  με την υπ΄αρίθ 306/2021  απόφαση οικονομικής επιτροπής   του Δήμου Ληξουρίου  
και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
του αναδόχου. 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6.1: Χρόνος παράδοσης υλικών και την παράγραφο 
6.2: Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών της παρούσας διακήρυξης. 

Υπεργολαβία 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4.4.: Υπεργολαβία της παρούσας 

διακήρυξης. Τόπος υλοποίησης/παράδοσης 

Σύμφωνα με την μελέτη η περιοχή  Μασπάλι εντός της χωρικής Αρμοδιότητας του 

Δήμου Ληξουρίου 
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Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 6: Ειδικοί Όροι εκτέλεσης της παρούσας 

διακήρυξης και σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 206 έως 215 του Ν. 4412/2016. 

Εκπαίδευση προσωπικού 

Δεν απαιτείται στην παρούσα  

 Εγγυήσεις-Τεχνική Υποστήριξη 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα: στην παράγραφο 2.1.5: Εγγυήσεις, 2.2.2.: Εγγυήσεις 
συμμετοχής, 4.1: Εγγυήσεις (Καλής Εκτέλεσης) της παρούσας διακήρυξης. 

Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72: εγγυήσεις του Ν. 4412/2016. 
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 43/2022 μελέτη της προμήθειας. 
 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων΄. 

Δεν απαιτείται για την παρούσα  

 
ΜΕΡΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1.2 της παρούσης 

Διακήρυξης. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 

99.200,00€ 

Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : όπως αναφέρεται στον 
πίνακα 2 (άρθρο 1.3) της παρούσης Διακήρυξης. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων βαρύνουν τον ανάδοχο, ο δε Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο Ληξουρίου και θα 
αποδίδεται από τον Ανάδοχο 

2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Μελέτης Προμήθειας Υλικών με τίτλο: 

«Προμήθεια και εγκατάσταση μιας προκατασκευασμένης μεταλλικής κυλινδρικής υδατοδεξαμενής 
βαρέους τύπου χωρητικότητας 1000 m3 στην περιοχή Μασπάλι της Κοινότητας Κατωγής  Δήμου 

Ληξουρίου» 

(CPV: 44611500-1) (Κ.Α.Ε: 63.7135.01 έτους 2022) 

 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 

1 

Προκατασκευασμένη μεταλλική 
κυλινδρική δεξαμενή αποθήκευσης 

πόσιμου νερού χωρητικότητας 
1.000m3 με την υποδομή της 

ΤΕΜ 1 80.000,00 € 80.000,00 € 

   
   

   
 ΣΥΝΟΛΟ 80.000,00 € 

   
ΦΠΑ 24% 19.200,00€ 

   
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ  99.200,00€ 
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