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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

Στις Αχαρνές, σήμερα, 30 του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2016, ημέρα Δευτέρα και 

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

1. ο κ. Ιωάννης Κασσαβός, με την ιδιότητα του Δημάρχου Aχαρνών, που θα αποκαλείται 

εφεξής ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» και  

2. ο κ. Εμμανουήλ Λασηθιωτάκης, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμ. ΑΜ 610993-

01-07-2016/Τ.Α. Βούλας, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «L.M. Construction 

Α.Κ.Τ.Ε.»με έδρα την οδό Ήλιδος 9 – Αθήνα  και Α.Φ.Μ. 998382497, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, 

σύμφωνα με το με αριθμ. 9106/08-08-2008 ΦΕΚ, 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 72, του Ν. 3852/2010. 

2. Τις Διατάξεις της παρ. 1δ, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010. 

3. Τις Διατάξεις της παρ. 2γ, του άρθρου 32, του Ν. 4412/2016. 

4. To με αριθμ. πρωτ. 79858/29-12-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης.  

5. Την οικονομική προσφορά της εταιρείας «L.M. Construction Α.Κ.Τ.Ε.». 

6. Την με αριθμ 924/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΓΕ8ΩΨ8-ΗΤΠ) με την 

οποία εγκρίθηκε και ανατέθηκε η μίσθωση ενός (1) εκχιονιστικού μηχανήματος στην 

εταιρεία «L.M. Construction Α.Κ.Τ.Ε.». 
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ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

στο δεύτερο των συμβαλλομένων «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ», την μίσθωση ενός (1) εκχιονιστικού 

μηχανήματος. Ο «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ» αναλαμβάνει την μίσθωση με τους παρακάτω όρους: 

Άρθρο 1 - Σκοπός – Αντικείμενο 

Ο εκμισθωτής έχει στην αποκλειστική κυριότητα νομή και κατοχή του (1) ένα εκχιονιστικό 

μηχάνημα, το οποίο με την παρούσα εκμισθώνει στον «ΜΙΣΘΩΤΗ», προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί για τον εκχιονισμό των πληγέντων από τα καιρικά φαινόμενα περιοχών.  

Άρθρο 2 - Διάρκεια μίσθωσης 

Η διάρκεια της παρούσας μίσθωσης ορίζεται συνολικά έως και 10 ημέρες, συνεχόμενες ή μη, 

αρχής γενομένης από την 30/12/2016. 

Άρθρο 3 - Ποσό μίσθωσης και τρόπος καταβολής ποσού μίσθωσης 

Το μίσθωμα του εκχιονιστικού μηχανήματος ορίζεται στο ποσό των 6.150,40 € 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, συνολικά για τις 10 ημέρες. Για την καταβολή του 

μισθώματος θα εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο και χρηματικό ένταλμα πληρωμής. 

Άρθρο 4 - Κρατήσεις 

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

Άρθρο 5 - Υποχρεώσεις 

Α Το εκχιονιστικό μηχάνημα, θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό που 

ορίζεται στο  άρθρου 1 του παρόντος.  

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μηχανήματος, καθώς 

απαγορεύεται ρητά η υπεκμίσθωση αυτού σε οποιονδήποτε τρίτο καθώς και η χωρίς  

αντάλλαγμα παραχώρηση της χρήσης του σε τρίτους, χωρίς την 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 καθώς και οι πάσης φύσεως ασφαλιστική υποχρέωση 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. 
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Γ. Ο «ΜΙΣΘΩΤΗΣ» αφού εξέτασε το μίσθιο όχημα το βρήκε  της αρεσκείας του και απόλυτα 

κατάλληλο για τη χρήση που το προορίζει.  

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 Αθηνών. 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 αντίγραφα και 

υπογράφεται, όπως παρακάτω. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον «ΜΙΣΘΩΤΗ»          ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ» 

       Ο Δήμαρχος  

 

 

Ιωάννης Κασσαβός        Εμμανουήλ Λασηθιωτάκης 
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