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ΔΙΓΙΚΗ   ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

 

Αξζξν 1
ν
 : Αληηθείκελν ζπγγξαθήο 

 Με ηελ παξνύζα πξνβιέπεηαη ε     επηζθεπή θαη ζπληήξεζε ησλ κεραλνινγηθώλ 

εγθαηαζηάζεσλ άξδεπζεο-ζπληήξεζε ηνπ δηθηύνπ άξδεπζεο θιεηζηνύ ηύπνπ  ζε Γ.Δ  

Οξρνκελνύ    γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία θαηά ηελ αξδεπηηθή πεξίνδν. 

. 

 

Άξζξν 2
ν
 : Ιζρύνπζεο δηαηάμεηο 

Η αλάζεζε ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4412/2016 

 

 

‘Αξζξν 3
ν
 : πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα  ζπκβαηηθά ζηνηρεία είλαη : 

 

             1.  Σν ζπκθσλεηηθό. 

2 Η παξνύζα Γηαθήξπμε. 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 
4.    Η Δγθεθξηκέλε Μειέηε ηεο Τπεξεζίαο 

 
 

Άξζξν 4
ν
 : Υξόλνο εθηέιεζεο  ηεο εξγαζίαο. 

   Πξνζεζκία εθηέιεζεο ησλ εξγαζηώλ  από ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο. 

               κέρξη  31-12-2019. 

Άξζξν 5
ν
 : Τπνρξεώζεηο   ηνπ αλαδόρνπ. 

Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα  δηαζέηεη θηλεηό ζπλεξγείν ην νπνίν ζα είλαη 

ζηειερσκέλν κε επαγγεικαηηθό απηνθίλεην θαη ζα ηειεί ζε θαηάζηαζε εηνηκόηεηαο  

24  ώξεο ηελ εκέξα θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα, ζα κεηαβαίλεη δε  επί ηόπνπ ηεο 

βιάβεο ζηα αληιηνζηάζηα,εληόο ην πνιύ  δύν (2) σξώλ από ηνλ εληνπηζκό ηεο 

βιάβεοιόγσ ηνπ έληνλνπ αξδεπηηθνύ πξνβιήκαηνο ηεο Γ.Δ Οξρνκελνύ θαη  ηεο 

ακεζόηεηαο  απνθαηάζηαζεο ησλ βιαβώλ  

‘ 

 

 

Άξζξν  6
ν
 : Τπνρξεώζεηο ηνπ εληνιέα. 

Δίλαη ππνρξεσκέλνο γηα ηελ παξνρή όισλ ησλ κέζσλ θαη ζηνηρείσλ ηα νπνία 

θξίλνληαη απαξαίηεηα γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλαηηζέκελεο εξγαζίαο. 

 

 

 



Άξζξν 7
ν
 : Αλσηέξα βία 

Ωο αλσηέξσ βία ζεσξείηαη θάζε απξόβιεπην θαη ηπραίν γεγνλόο πνπ είλαη αδύλαην 

λα πξνβιεθζεί έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξόβιεςε θαη απνηξνπή ηεο  θαηαβιήζεθε 

ππεξβνιηθή επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζύλεζε. 

 

Άξζξν  8
ν
 : Αλαζεώξεζε ηηκώλ 

Οη ηηκέο δελ ππόθεηληαη ζε θακία αλαζεώξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ε αηηία αιιά 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 

 

 

‘Αξζξν 9
ν
 : Σξόπνο πιεξσκήο 

Γηα ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ ππεξεζηώλ ε ακνηβή ηνπ εληνινδόρνπ θαζνξίδεηαη 

ζην πνζό  ησλ 51.658, 4€ κε ην ΦΠΑ 24% ,κείνλ  ην πνζνζηό έθπησζεο επί ηνπ 

πνζνύ απηνύ,γηα ην δηάζηεκα ηζρύνο ηεο εληνιήο.ην πνζό ηεο ακνηβήο 

ζπκπεξηιακβάλνληαη νη βαξύλνληεο θόξνη θαη βάξε. 
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