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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Στις Αχαρνές  σήμερα  4  του μηνός  Ιουνίου,  του έτους  2013, ημέρα  Τρίτη και  ώρα 10.30 π.μ.  στο 

Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. ο κ.  Σωτήριος  Ντούρος,  με  την  ιδιότητα του  Δημάρχου  Αχαρνών,  που  θα  αποκαλείται  εφεξής  ο 

«ΜΙΣΘΩΤΗΣ» και 

2. ο κ. Γεώργιος Αργυρόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε.», με έδρα στην οδό Καραολή Δημητρίου 61 & Αριστοτέλους – Χαλάνδρι Αττικής, σύμφωνα με το 

με αριθ. 1589/06-03-2007 ΦΕΚ εκπροσώπησης της εταιρείας και κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με 

αριθμ. ΑΒ590802/Τ.Α. Χαλανδρίου, που θα αποκαλείται εφεξής στην παρούσα ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ», 

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα παρακάτω.

Ο πρώτος των συμβαλλομένων ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου, καλούμενος στο εξής «ΜΙΣΘΩΤΗΣ», 

έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις των παρ. 2 & 3, του άρθρου 199, του Ν. 3463/2006.

2) Τις διατάξεις της ΥΑ 5100/1600/84 (ΦΕΚ 387/84 τεύχος Β΄). 

Το με αριθμ.  πρωτ.30106/12-04-2013 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχου Πρασίνου και 

Μικρών Αστικών Παρεμβάσεων, στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη του Δήμου για μίσθωση 

ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα 

με  προσαρτημένη  υδραυλική  σφύρα  ,ράμπες  φόρτωσης  και  εξοπλισμό  μετακίνησης  σε 

διάφορες θέσεις (BOBCAT)».

3) Την με αριθμ. Α-689/22-04-2013 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης.

4) Την  με  αριθμ.  397/28.-05.-2013  (ΑΔΑ:ΒΕΖΡΩΨ8-Μ1Ζ)  απόφαση  της  Οικονομικής 

Επιτροπής που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού.
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5) Την από 28/05/2013 οικονομική προσφορά της εταιρείας «STAR ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 

Α.Ε.».

6) Την με αριθμ. 706. και με αριθ. πρωτ. 46299./04-06.-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΕΩΨ8-ΖΝΡ) απόφαση 

Δημάρχου,  που  αφορά  στην  απευθείας  μίσθωση  ενός  μικρού  εκσκαφέα  με  προσαρτημένο 

χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  σκαπτικό κουβά,  εκσκαφέα με  προσαρτημένη  υδραυλική  σφύρα 

,ράμπες  φόρτωσης  και  εξοπλισμό  μετακίνησης  σε  διάφορες  θέσεις  (BOBCAT)»,  και  στον 

καθορισμό του μισθώματος.

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», την εκμίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένο 

χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης 

και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT)». Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» αναλαμβάνει την εκμίσθωση 

με τους παρακάτω όρους:

Άρθρο 1 - Σκοπός – Αντικείμενο

Σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η εκμίσθωση στον «ΜΙΣΘΩΤΗ» από τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», ενός μικρού 

εκσκαφέα  με  προσαρτημένο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  σκαπτικό  κουβά,  εκσκαφέα  με  προσαρτημένη 

υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις (BOBCAT)»,ο οποίος θα 

χρησιμοποιηθεί  ενόψει  της  αντιπυρικής  περιόδου  για  τον  καθαρισμό  ξερών  χόρτων  από  κοινόχρηστους 

χώρους διαφόρων περιοχών του Δήμου.

Άρθρο 2 - Διάρκεια μίσθωσης

Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) μήνες ή 60  ημέρες με ωράριο εργασίας 7:30 – 14:30 και 

αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης μίσθωσης. 
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Άρθρο 3 - Ποσό μίσθωσης και τρόπος καταβολής ποσού μίσθωσης

Το μηνιαίο μίσθωμα του φορτωτή ορίζεται στο ποσό των 7.900,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, και  

συνολικά για τους δύο (2) μήνες σε 15.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%,. Η πληρωμή θα γίνει 

από τον Δήμο μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου.

Άρθρο 4 - Υποχρεώσεις

Α.,  ενός  μικρού  εκσκαφέα  με  προσαρτημένο  χορτοκοπτικό  μηχάνημα,  σκαπτικό  κουβά,  εκσκαφέα  με 

προσαρτημένη υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις 

(BOBCAT)»,θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για  το σκοπό του άρθρου 1 του παρόντος. 

Απαγορεύεται  απόλυτα  οποιαδήποτε  μετατροπή  της  χρήσης  του  μικρού  φορτωτή,  όπως  και  η 

συνολική ή μερική υπεκμίσθωση, ή με οποιονδήποτε τίτλο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχώρηση της 

χρήσης του σε τρίτους, χωρίς την σαφή έγγραφη συγκατάθεση του «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ».

Β. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» αφού εξέτασε το  μικρό εκσκαφέα,  βρήκε  αυτόν της  αρεσκείας  του και  απόλυτα 

κατάλληλο για τη χρήση που τον προορίζει. 

Γ. Η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης αποκλείεται απόλυτα και για κανένα 

λόγο.

Δ. Κάθε διαφορά για την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος όπως και κάθε διένεξη που προκύπτει 

από τα ανωτέρω για τη μίσθωση αυτή υπάγεται στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου ή 

Ειρηνοδικείου.  Οι  διαφορές  αυτές  εκδικάζονται  κατά τη  διαδικασία  των  άρθρων  647 ως  662 του 

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση συντάσσεται σε τέσσερα (4) πρωτότυπα αντίγραφα και υπογράφεται, όπως παρακάτω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον «ΜΙΣΘΩΤΗ» ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ»
       Ο Δήμαρχος 

Σωτήριος Ντούρος  Γεώργιος Αργυρόπουλος
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