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ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΣΤΕΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

 

Σ Χ Ε Δ Ι Ο  Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ  
 

Ποσού ……………………………… ευρώ (…………… €) πλέον ΦΠΑ 13%. 
 

Στη Λάρισα σήμερα την ………../2015, ημέρα ………….., στα γραφεία ΦοΔΣΑ, Καλλιάρχου 17, οι 

υπογράφοντες: 
 

1. Αντώνης Ν. Γκουντάρας, Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΦοΔΣΑ 

2. ……………….., Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «………………….»  
 

συμφωνήσαμε και δεχθήκαμε τα παρακάτω: 

Ο πρώτος με την παραπάνω ιδιότητά του και έχοντας υπ' όψη: 

 

1. Την Προκήρυξη της παροχής των υπηρεσιών και τα Παραρτήματά της, καθώς και τα λοιπά 

Συμβατικά Τεύχη (Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, Προϋπολογισμός 

Μελέτης, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς) που έχουν εγκριθεί με την υπ' αριθμόν 3/2015 Απόφαση 

Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης. 

2. Την υπ' αριθμ. …/…- … - 2 0 1 5 Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής του ΦοΔΣΑ, με την 

οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή των 

υπηρεσιών και ανατέθηκε η εκτέλεσή τους σε αυτόν. 

3. Την Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης της παραγράφου 7 της παρούσας Σύμβασης. 

 

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι  
 

στο δεύτερο από τους συμβαλλομένους ……………………….., που θα καλείται εφεξής ανάδοχος και αυτός 

αποδέχεται και αναλαμβάνει την εκτέλεση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών υπό τον τίτλο 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ σύμφωνα με το περιεχόμενο και τους όρους της 

Προκήρυξης της παροχής των υπηρεσιών και των Παραρτημάτων της, των λοιπών Συμβατικών Τευχών 

και της από  . . / . . / 2 0 1 5  Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου. 

 

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Το αντικείμενο της παροχής των υπηρεσιών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη και τα 

Παραρτήματά της, στα λοιπά Συμβατικά Τεύχη και στην από . . / . . / 2 0 1 5  Οικονομική 

Προσφορά του αναδόχου είναι η παροχή των υπηρεσιών που αναγράφονται στα συμβατικά τεύχη. 

Ο ανάδοχος, θα εκτελεί τη μεταφορά του προσωπικού από το κέντρο της Λάρισας στο ΧΥΤΑ Λάρισας 

που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα Μακρυχωρίου του Δήμου Τεμπών και από το ΧΥΤΑ Λάρισας στο 
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κέντρο της Λάρισας, η ακριβής πορεία της διαδρομής θα διαμορφώνεται από τον ΦοΔΣΑ σύμφωνα με 

τις ανάγκες των εργαζομένων και δε θα ξεπερνάει τα 40 χιλιόμετρα (80 χλμ με επιστροφή). 

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στην έκταση και όπως αναλυτικά αναφέρονται στα συμβατικά τεύχη. 

 
 

2. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 
 

Τα Συμβατικά Τεύχη με βάση τα οποία θα γίνει η παροχή των υπηρεσιών, είναι τα παρακάτω: 

1. Η Σύμβαση 

2. Η Προκήρυξη 

3. Η Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου. 

4. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων 

5. Το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών 

6. Ο Προϋπολογισμός μελέτης 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των περιεχομένων σε αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται 

στο άρθρο 2 της Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

Τα τεύχη αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, επισυνάπτονται σε αυτήν και 

μονογράφησαν από τον ΦοΔΣΑ  και εκ μέρους του αναδόχου από τον ……………………….. 

3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΜΗΜΑ 
 

Το συμβατικό τίμημα για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας Σύμβασης, 

ανέρχεται σε ……………………………… ευρώ (…………… €) πλέον ΦΠΑ 13 %. 

4. ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

1. Ο Χρόνος παροχής των υπηρεσιών θα είναι δώδεκα μήνες (12) μήνες και αρχίζει να υπολογίζεται 

από την υπογραφή της σύμβασης. 

2. Ύστερα από συμφωνία και των δύο συμβαλλομένων μερών μπορεί να παραταθεί η διάρκεια της  

αρχικής σύμβασης εφόσον δεν έχει εκτελεστεί ο μέγιστος αριθμός των προβλεπομένων 

δρομολογίων χωρίς να μεταβάλλεται το συμφωνηθέν τίμημα.   

 

5. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ 
 

Οι ρήτρες, κυρώσεις, καταλογισμοί και πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στον ανάδοχο κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στο άρθρο 34 της 

Προκήρυξης. 

6. ΠΛΗΡΩΜΗ 
 

Η αποζημίωση (πληρωμή) του αναδόχου θα καταβάλλεται μηνιαία, με βάση τις εγκεκριμένες μηνιαίες 

συγκεντρωτικές καταστάσεις, μετά την προσκόμιση από τον ανάδοχο των νομίμων δικαιολογητικών, 

σύμφωνα πάντα με τις διαδικασίες που ισχύουν κάθε φορά. 
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Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι φόροι, τέλη, χαρτόσημα, εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, οι τυχόν υπέρ 

τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, όπως ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, 

για παράδοση των υπηρεσιών στον τόπο, με τον τρόπο και στο χρόνο που προβλέπεται στα συμβατικά 

τεύχη. 

Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον ΦοΔΣΑ. 

7. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Για την εγγύηση της καλής εκτέλεσης της παροχής των υπηρεσιών ισχύουν τα οριζόμενα 

στο άρθρο 13 της Προκήρυξης. Για την καλή εκτέλεση της παροχής των υπηρεσιών και την 

πιστή τήρηση όλων των όρων της παρούσας Σύμβασης, ο Ανάδοχος κατέθεσε 

 συνολικού ποσού ……………………………………. ευρώ ( ………………….. €). 

8. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ 
 

Τα δύο μέρη αποδέχονται σαν ισχυρή την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται μέσω φαξ για μεν τον 

ΦοΔΣΑ στο   φαξ  2410 289262,   για   δε   τον ανάδοχο …………………………… στο φαξ ……………………, 

είτε την αλληλογραφία που θα αποστέλλεται ή θα κατατίθενται νόμιμα στις διευθύνσεις των 

συμβαλλομένων μερών. Για ότι δεν ρυθμίζεται ή ρυθμίζεται ελλιπώς, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του 

Νόμου. Αρμόδια Δικαστήρια ορίζονται τα Δικαστήρια της Λάρισας. 

Αφού συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση, αναγνώσθηκε και επιβεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο του 

ΦΟΔΣΑ και δύο (2) παρέλαβε ο ανάδοχος. 

 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
     Για τον Εργοδότη Για τον Ανάδοχο  
 
 
 

 

 
 
 Αντώνης Ν. Γκουντάρας 

 

  Πρόεδρος Δ.Σ. ΦοΔΣΑ  

 


