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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Στις Αχαρνές σήμερα 06 του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

10.30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:  

1. ο κος Ιωάννης Κασσαβός, με την ιδιότητα του Δημάρχου Αχαρνών, που θα αποκαλείται 

εφεξής ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» και  

2. ο κος Ιωάννης Κατής, με Α.Φ.Μ. 052189545, Δ.Ο.Υ.: Αχαρνών και έδρα στην οδό Ελ. 

Βενιζέλου 52 – Αχαρνές Αττικής, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΚ 

691236/Τ.Α. Αχαρνών, 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 του άρθρου 67, του Ν. 4257/2014 

2. Τις Διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 1, του Ν. 2286/1995 

3. Τις Διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 

4. Τις Διατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 

5. Τις Διατάξεις των άρθρων 4 και 23 της αριθμ. με 11389/1993 απόφασης του 

ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

6. Την με αριθμ. 372/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

7. Το με αριθμ. πρωτ. 54278/10-07-2014 έγγραφο του Γραφείου Αντιδημάρχου 

Περιβάλλοντος και Μικρών Αστικών Παρεμβάσεων, στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη 
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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). 

8. Το με αριθμ. πρωτ. 58766/14-06-2014 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών στη 

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για τη σύνταξη μελέτης. 

9. Την με αριθμ. 81/2014 μελέτης της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

10. Την με αριθμ. Γ-646/14-07-2014 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 

11. Την με αριθμ. 459/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (Α.Δ.Α.:70BΚΩΨ8-ΙΙ3), 

που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 24.600,00€, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23%, σε βάρος του Κ.Α. 35-6233, προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, 

οικονομικού έτους 2014. 

12. Την με αριθμ. 1833/2014 και με αριθμ. πρωτ. 76736/26-09-2014 απόφαση Αντιδημάρχου, 

που αφορά στη διενέργεια με απευθείας ανάθεση της μίσθωσης ενός μικρού εκσκαφέα 

(BOBCAT). 

13. Την με αριθμ. πρωτ. 6804/25-10-2014 (ΑΔΑ: ΩΤΖΖΙ-Φ17) απόφαση του Γενικού 

Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, που αφορά στην κήρυξη του Δήμου Αχαρνών σε 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, λόγω των πλημμυρικών φαινομένων της 24-10-2014. 

14. Το με αριθμ. πρωτ. 87186/04-11-2014 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης 

Διενεργούμενων Προμηθειών. 

15. Την με αριθμ. 2138 και με αριθμ. πρωτ. 87542/05-11-2014 απόφαση Δημάρχου, που 

αφορά στην απευθείας μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα (BOBCAT). 

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 μίσθωση από τον «ΜΙΣΘΩΤΗ», ενός μικρού 

εκσκαφέα με προσαρτημένο χορτοκοπτικό μηχάνημα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα με 
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προσαρτημένη υδραυλική σφύρα , ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες 

θέσεις (BOBCAT), ο οποίος θα χρησιμοποιηθεί για την αντιμετώπιση των ζημιών που 

προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τον Δήμο την 24/10/2014. 

Άρθρο 2 - Διάρκεια μίσθωσης 

Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες ή 90 ημέρες συνεχόμενες ή μη 

με ωράριο εργασίας 7:30 – 14:30, αρχίζει με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και λήγει 

την αντίστοιχη ημερομηνία μετά από (3) μήνες.  

Άρθρο 3 - Ποσό μίσθωσης και τρόπος καταβολής ποσού μίσθωσης 

Το μηνιαίο μίσθωμα του φορτωτή ορίζεται στο ποσό των 8.000,00 € συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23%, και συνολικά για τους τρεις (3) μήνες σε 24.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. 23%. Για την καταβολή του μισθώματος θα εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο και ένταλμα 

πληρωμής. 

Άρθρο 4 - Κρατήσεις 

Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» βαρύνεται με όλες γενικά τις δαπάνες, φόρους, τέλη, κρατήσεις. 

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις 

Α. Ο μικρός εκσκαφέας (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 «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» οφείλει να χρησιμοποιήσει ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και 

να συμμορφώνεται άμεσα με τις υποδείξεις του «ΜΙΣΘΩΤΗ». Οι αμοιβές του 

προσωπικού που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του έργου καθώς και 

οι πάσης φύσεως ασφαλιστικές υποχρεώσεις και εισφορές βαρύνουν αποκλειστικά τον 

«ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ». Απαγορεύεται ρητά η απασχόληση ανασφάλιστου προσωπικού. Σε 

περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπών, θα πρέπει αυτοί να κατέχουν νόμιμη άδεια 

εργασίας η οποία θεωρείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

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

απόλυτα κατάλληλο για τη χρήση που τον προορίζει.  
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Δ. Η σιωπηρή αναμίσθωση ή παράταση του χρόνου της μίσθωσης αποκλείεται απόλυτα 

και για κανένα λόγο. 

Ε. 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) όμοια πρωτότυπα και υπογράφεται, 

όπως παρακάτω. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 Για τον «ΜΙΣΘΩΤΗ»      ΓΙΑ τον «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» 

       Ο Δήμαρχος  

 

 

 

Ιωάννης Κασσαβός              Ιωάννης Κατής 
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