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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
Αρθρο 1ο : Αντικείμενο συγγραφής
Με την παρούσα προβλέπεται η επισκευή και συντήρηση των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων άρδευσης-συντήρηση του δικτύου άρδευσης
σε Τ.Διονύσου και Ορχομενού για την ομαλή λειτουργία κατά την αρδευτική
περίοδο.
.
Άρθρο 2ο : Ισχύουσες διατάξεις
Η ανάθεση της εργασίας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016
‘Αρθρο 3ο : Συμβατικά στοιχεία
Τα συμβατικά στοιχεία είναι :
1.
2
3.
4

Το συμφωνητικό.
Η παρούσα Διακήρυξη.
Η Οικονομική Προσφορά.
Η Εγκεκριμένη Μελέτη της Υπηρεσίας

Άρθρο 4ο : Χρόνος εκτέλεσης της εργασίας.
Προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών από την υπογραφή της σύμβασης.
μέχρι 31-12-2017.
ο
Άρθρο 5 : Υποχρεώσεις του αναδόχου.
Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει κινητό συνεργείο το οποίο θα είναι
στελεχωμένο με επαγγελματικό αυτοκίνητο και θα τελεί σε κατάσταση ετοιμότητας
24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα, θα μεταβαίνει δε επί τόπου της
βλάβης στα αντλιοστάσια,εντός το πολύ δύο (2) ωρών από τον εντοπισμό της βλάβης
λόγω του έντονου αρδευτικού προβλήματος της Δ.Ε Ορχομενού και της αμεσότητας
αποκατάστασης των βλαβών
‘
Άρθρο 6ο : Υποχρεώσεις του εντολέα.
Είναι υποχρεωμένος για την παροχή όλων των μέσων και στοιχείων τα οποία
κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση της ανατιθέμενης εργασίας.

Άρθρο 7ο : Ανωτέρα βία
Ως ανωτέρω βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να
προβλεφθεί έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της καταβλήθηκε
υπερβολική επιμέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση.
Άρθρο 8ο : Αναθεώρηση τιμών
Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο η αιτία αλλά
παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες.
‘Αρθρο 9ο : Τρόπος πληρωμής
Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών η αμοιβή του εντολοδόχου καθορίζεται
στο ποσό των 31.930,00€ με το ΦΠΑ 24% ,μείον το ποσοστό έκπτωσης επί του
ποσού αυτού,για το διάστημα ισχύος της εντολής.Στο ποσό της αμοιβής
συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες φόροι και βάρη.
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