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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια 

της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στα λουτρά Πόζαρ και παροχής υπηρεσίας 

γεύματος 40 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.612,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 

2.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

1. Η παροχή των υπηρεσιών διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες 

Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών. 

2. Στην αμοιβή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ συμπεριλαμβάνονται κάθε φύσης έξοδα, δαπάνες, 

αμοιβές προσωπικού. 

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ, από Μακρινίτσα  προς Λουτρά Πόζαρ με επιστροφή 

ΦΑΓΗΤΟ 40 ΑΤΟΜΩΝ -Σαλάτα, 2 ορεκτικά, Κυρίως Πιάτο (όχι χοιρινό), γλυκό, 
αναψυκτικό 

Καφές (στα Λουτρά Πόζαρ) 

Είσοδος στον καταρράκτη των Λουτρών 

 

4. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνει στη Δομή Μακρινίτσας στο Βόλο, θα 

πραγματοποιείται άπαξ.  

5. Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί την 17/10/2018. 

6. Η ΑΡΣΙΣ διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αλλάξει την ημερομηνία της 

εκδρομής λόγω καιρικών συνθηκών, κατόπιν συνεννόηση με τον προμηθευτή. 

Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής ΔΕΝ έχει δικαίωμα να απαιτήσει την 

εκτέλεση της προμήθειας. 

7. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ. 

8. Η ΑΡΣΙΣ θα καταβάλλει την αξία των υπηρεσιών, που θα προμηθευτεί στα πλαίσια 

της παρούσας πρόσκλησης, εφόσον έχει γίνει οριστική παράδοση και παραλαβή του 

συνόλου της προμήθειας από τα αρμόδια όργανα της ΑΡΣΙΣ και εντός σαράντα 

πέντε (45) ημερών την έκδοση και υποβολή από τον προμηθευτή των παρακάτω 

δικαιολογητικών πληρωμής:  

 Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα, 

η τιμή μονάδας, η συνολική αξία των ειδών και οι νόμιμες επιβαρύνσεις  
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 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας, σε ισχύ (για ασφαλιστικές εισφορές 

του προσωπικού), 

 Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας της αρμόδιας υπηρεσίας, μη μισθωτών 

Ε.Φ.Κ.Α., σε ισχύ, 

 Φορολογική ενημερότητα, σε ισχύ, (σε περίπτωση που το σύνολο των τιμολογίων 

είναι άνω των 1500€, μικτά), 

ή 

Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (σε περίπτωση μη απόδοσης των 

ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών). 

9. Τον προμηθευτή βαρύνουν και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της προσφοράς του:  

α) ο ΦΠΑ και οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής 

της σύμβασης. 

β) Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του, οι δαπάνες των μέτρων 

προστασίας και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της αποφυγής 

βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων. 

γ) οι δαπάνες μεταφορές, τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα και εργαλεία που 

θα χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες εκτέλεσης της προμήθειας  

10. Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς 

σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς. 

11. Όλοι οι όροι που αναφέρονται παραπάνω, αποτελούν και απαράβατους όρους 

της σύμβασης. 


