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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1
Η εκτέλεση των υπηρεσιών θα ξεκινά από το Ναύπλιο µε τη φόρτωση του 

νερού στο όχηµα του Αναδόχου. Η φόρτωση από το Ναύπλιο (Στρατόπεδο – 
κρουνός), θα πραγµατοποιείται µε µέσα, κόστος και φροντίδα του Αναδόχου. 
Ειδικότερα δε, ο Ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει µε δικά του µέσα να εξασφαλίσει την 
κατάλληλη υποδοµή, ώστε να συλλέγει το προς µεταφορά νερό, από την έξοδο του 
κρουνού, ο οποίος βρίσκεται στο Στρατόπεδο Ναυπλίου.

Άρθρο 2
 Ως χρόνος διάρκειας της εκτέλεσης  της υπηρεσίας λαµβάνεται το χρονικό 
διάστηµα των δώδεκα (12) µηνών από την υπογραφή του συµφωνητικού.

Άρθρο 3
 Για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας  θα πρέπει να κατατεθεί από τον 
Ανάδοχο εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει το 5% του Συµφωνητικού. Η εγγυητική 
επιστολή θα πρέπει να έχει εκδοθεί από Τράπεζα που λειτουργεί µόνιµα στην 
Ελλάδα ή να είναι σε µορφή Γραµµατίου του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
και να αναφέρει µεταξύ άλλων την επωνυµία του συµµετέχοντος, το σκοπό για τον 
οποίο εκδόθηκε, την επωνυµία του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό ήτοι της 
Δηµοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ναυπλίου κ.λ.π. 

Άρθρο 4
 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει αντίγραφα των αδειών 
κυκλοφορίας των οχηµάτων µε τα οποία θα διενεργούνται οι µεταφορές. Στις άδειες 
κυκλοφορίας των οχηµάτων πρέπει να εµφανίζεται µε σαφήνεια το ωφέλιµο φορτίο 
και το απόβαρο του οχήµατος, διαφορετικά θα πραγµατοποιηθεί ζύγιση αυτού µε 
παρουσία υπαλλήλου της Υπηρεσίας. Οι συµµετέχοντες και ενδιαφερόµενοι για την 
υπηρεσία της µεταφοράς πρέπει µε δική τους ευθύνη να έχουν κατάλληλη 
περιβαλλοντική άδεια για τη µεταφορά του εν λόγω υλικού και να διαθέτουν 
κατάλληλα αδειοδοτηµένα µέσα και προσωπικό.
 
Άρθρο 5
 Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας λαµβάνει τα 
ενδεικνυόµενα µέτρα ασφαλείας προς αποφυγή ατυχηµάτων , για τα οποία θα 
ευθύνεται ο ίδιος καθ’ ολοκληρία απαλλασσοµένου του εργοδότη. Επίσης ο ανάδοχος 
ευθύνεται µονοµερώς για κάθε βλάβη στο προσωπικό του και σε τρίτους .

Ναύπλιο, 6-11-2019   
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