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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ 
ΔΙΚΤΥΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ» 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.994,00€ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: 
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ Δ.Τ.Ε. Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 
(ΚΟΚΚΙΝΟΧΩΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ) 

   
 

 
 

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείμενο της παρούσας συγγραφής 
            Αντικείμενο του παρόντος τεύχους είναι η προμήθεια των απαραίτητων υλικών για τον 
εμπλουτισμό της κατακόρυφης σήμανσης για τις ανάγκες του οδικού δικτύου ΠΕ Καβάλας και 
συγκεκριμένα η προμήθεια ρυθμιστικών, πληροφοριακών και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου ΚΟΚ, 
με τους αντίστοιχους στύλους, η προμήθεια πλαστικών οριοδεικτών, καθώς και η προμήθεια έτοιμου 
ψυχρού ασφαλτομίγματος, όπως αναλυτικά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. Τα προς 
προμήθεια είδη πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζονται 
από το αντίστοιχο τεύχος «Τεχνική Περιγραφή – Προδιαγραφές». 
 
Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις 

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 
147/08.08.2016 τεύχος Α’) όπως ισχύει. 
 
Άρθρο 3ο: Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας 

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την πλέον συμφέρουσα από 
οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016. 
 
Άρθρο 4ο: Αξιολόγηση Προσφορών  

Στο πλαίσιο των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, τα όργανα που γνωμοδοτούν 
προς τα αποφαινόμενα όργανα («γνωμοδοτικά όργανα») είναι σύμφωνα με το άρθρο 221 του Ν. 
4412/2016. 

 
Άρθρο 5ο: Τρόπος - Τόπος παραλαβής  

Η παράδοση των ειδών θα γίνει σε χώρους που θα υποδειχθούν από την Υπηρεσία (στο 
εργοτάξιο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Κοκκινόχωμα Καβάλας)) καθώς η μεταφορά και η φορτοεκφόρτωση 
των υλικών θα βαρύνει τον προμηθευτή. Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται εκτός 
από την προμήθεια και η μεταφορά, καθώς και κάθε απαιτούμενη εργασία για την παράδοση των 
προϊόντων στον τόπο παραλαβής. Τα έξοδα μεταφοράς και το κόστος του απαιτούμενου για τη 
μεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή. 

Η παράδοση των υλικών μπορεί να είναι μαζική ή τμηματική χωρίς καμία πρόσθετη 
επιβάρυνση και θα γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Επίσης, οι ποσότητες είναι ενδεικτικές 
και θα υπάρχει δυνατότητα αυξομείωσης της ποσότητας του ενός είδους υπέρ ή σε βάρος άλλου. Η 
τελική ποσότητα των προμηθευομένων υλικών θα εξαρτηθεί από τις προσφερόμενες τιμές εντός των 
πλαισίων της εγκεκριμένης πίστωσης, ήτοι στο ποσό των 24.000 € (με ΦΠΑ). 

 
 
 
 



  
 

 
 

2 

Άρθρο 6ο: Προσφερόμενη Τιμή και Πληρωμή 
Για τα προς προμήθεια είδη η τιμή σε ευρώ που περιλαμβάνεται στην προσφορά του 

προμηθευτή είναι σταθερή και αμετάβλητη και ισχύει για όλη τη διάρκεια της προμήθειας και δεν 
υπόκειται για κανένα λόγο σε αναθεώρηση. 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά το πέρας της παραγγελίας και την παραλαβή των 
ειδών και σύμφωνα με την προσφορά του προμηθευτή. Η πληρωμή της αξίας των προμηθευόμενων 
ειδών θα γίνει τμηματικά ή ολικά με την έκδοση τιμολογίου πώλησης και την προσκόμιση των λοιπών 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον νόμο και αφού γίνουν όλες οι από τις κείμενες 
διατάξεις κρατήσεις. 

 
Άρθρο 7ο: Φόροι, τέλη, κρατήσεις 

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα 
διενέργειας του διαγωνισμού. Τα ποσά των κρατήσεων έχουν περιληφθεί στην προσφερόμενη από 
τον προμηθευτή τιμή και καμία αμφισβήτηση ή ενδεχόμενη απαίτηση από τον προμηθευτή για 
επιπλέον καταβολή αποζημίωσης δεν είναι δυνατό να προκύψει για τις παραπάνω δαπάνες. 

 
Άρθρο 8ο: Προθεσμία περάτωσης προμήθειας 

Η προθεσμία εκτελέσεως της προμήθειας θα ορίζεται στη σύμβαση. Σε περίπτωση υπέρβασης 
της οριζόμενης προθεσμίας θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις.  

 
Άρθρο 9ο: Παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών 

Η παραλαβή των προμηθευόμενων ειδών γίνεται από αρμόδια επιτροπή, σε χώρο που θα 
υποδειχθεί από την Υπηρεσία (στο εργοτάξιο Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Καβάλας (Κοκκινόχωμα Καβάλας)), 
σύμφωνα με τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από τη σύμβαση. 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τμηματικά ή ολικά και σε ποσότητες ανάλογα με 
τις τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας, μέσα στον καθορισμένο από τη σύμβαση χρόνο. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής των προϊόντων καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο 
προμηθευτής και διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος, ως προς τη συμμόρφωση με τις 
τεχνικές προδιαγραφές. 

Εάν το προϊόν που παραδόθηκε, σε μεμονωμένες περιπτώσεις και σε περιορισμένες 
ποσότητες, δεν έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές (ελαττωματικό), επιστρέφεται και 
αντικαθίσταται από τον προμηθευτή με δικά του έξοδα. Εάν το προϊόν που παραδίδεται είναι στη 
συνολική ποσότητα εκτός προδιαγραφών, τότε επιβάλλονται οι κατά νόμο κυρώσεις για τη μη 
τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων. 

 
 

 

Καβάλα, 09-10-2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 

Σταύρος Παπαδόπουλος 
Πολιτικός Μηχανικός 

Καβάλα, 09-10-2019 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
  

Γεώργιος Κυπραίος 
Τοπογράφος Μηχανικός 

Καβάλα, 09-10-2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ.Τ.Ε. 
Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 
 
 
 

Θωμάς Καραβάς  
Τοπογράφος Μηχανικός 
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