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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ 
ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΜΑΡΙΩΝ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  

ΚΑΙ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ  

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ   

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ  

 

ΤΜΗΜΑ ∆ΟΜΩΝ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ: ∆ΗΜΟΣ ΘΑΣΟΥ (Φράγµα Μαριών) 

   
                                                ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 21.000,00€ 

 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

 
Άρθρο 1ο: Αντικείµενο της παρούσας συγγραφής 
            Αντικείµενο του παρόντος τεύχους είναι η προµήθεια σωλήνων  γαλβανιζέ, πλαστικών 
σωλήνων , σωλήνων πολυαιθυλενίου και τεµαχίων εξαρµώσεων , όπως αναλυτικά αναφέρονται 
στο τιµολόγιο. 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 στον  ∆ήµο Θάσου και συγκεκριµένα στο Φράγµα Μαριών 
Ν.Θάσου 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 
20.864,24€. 

 
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. 
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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 (στη νήσο Θάσο σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον ∆ήµο και 
συγκεκριµένα στο Φράγµα Μαριών), σύµφωνα µε τον τρόπο και κατά το χρόνο που ορίζεται από 
τη σύµβαση. 

Τα υλικά θα παραδίδονται από τον ανάδοχο τµηµατικά ή ολικά, 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, 05-06-2019 
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 
 
 
 
 
 

Φωτεινή Παγώνη 
Πολ/κός Μηχανικός ΤΕ 

Καβάλα, 05.-06-2019 
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 
 
 
  

Ιωάννης Νεστορίδης 
Αρχ/κτων  Μηχανικός 

Καβάλα, 05-…06..-2019 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 
 
 
 

Θωµάς Καραβάς  
Τοπογράφος Μηχανικός 


