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ΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 

ΑΡΘΡΟ   1
ο
  

Η παξνχζα ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ αθνξά ηελ παξαπάλσ κίζζσζε, πνπ έρεη σο εμήο: 

  Α) Μίσθωση μητανημάτων γηα σξηαία απαζρφιεζε  εξγαζίαο , ( γηα πεξηζηξνθηθή ηζάπα ρξέσζε κε ην  κέηξν 

γηα ηελ άξδεπζε θαη θαη ηελ ππξνπξνζηαζία κε ηελ ψξα)  γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο: 

1.  Μεραληθφο εθζθαθέαο  κε  καραίξη  γηα ηηο αλάγθεο ηεο  πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ( ε δαπάλε ζα θαιπθζεί απφ ηνλ 

θσδηθφ  02.30.6234.0001  κε  ην πνζφ ησλ 2.560,6€ κε ΦΠΑ) - θαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππξνπξνζηαζίαο κε ην 

πνζφ 2.776,6€ κε ην ΦΠΑ  απφ ηνλ Κ.Α 02.30.6234.0002 

3. Πεξηζηξνθηθή ηζάπα γηα ηνλ θαζαξηζκφ ησλ αξδεπηηθψλ απιάθσλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο  άξδεπζεο , ε δαπάλε ζα 

θαιπθζεί απφ ηνλ θσδηθφ  02.25.6234.0002 ( Πνζφ  15.999,72 €  κε ΦΠΑ) - γηα ηηο αλάγθεο ηεο ππξνπξνζηαζίαο ( 

πνζφ  2.126,6 € κε ΦΠΑ απφ ην Κ.Α 02.30.6234.0002) . 

4. Εξππζηξηνθφξνο θνξησηήο   ( ε δαπάλε ζα θαιπθζεί   απφ ηνλ  θσδηθφ  02.30.6234.0002 ( Πνζφ 

εξπηζηξηνθφξνπ θνξησηή  5.208,00  κε ΦΠΑ) γηα ππξνπξνζηαζία. 

Σσνημμένα στοιτεία προσυοράς. 

    Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη: 

- κε αληίγξαθν ηεο άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλεκάησλ. 

- κε αληίγξαθν ηεο άδεηαο ηνπ ρεηξηζηή  

- κε αληίγξαθν ηνπ αζθαιηζηεξίνπ ζπκβνιαίνπ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
ο
  

Γηα ηελ παξαπάλσ κίζζσζε ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν.4257/2014 

ΑΡΘΡΟ 3
ο 

Τα  ζπκβαηηθά ζηνηρεία ηεο κίζζσζεο θαηά ζεηξά ηζρχνο είλαη: 

1. Δηαθήξπμε 

2. Τηκνιφγην πξνζθνξάο (έληππν πξνζθνξάο) 

3. Τερληθή κειέηε 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 

       Τνλ αλάδνρν βαξχλνπλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ησλ ρεηξηζηψλ ησλ κεραλεκάησλ σο θαη ηα έμνδα θίλεζεο θαη ζπληήξεζεο απηψλ, ν Φ.Π.Α. ζα 

βαξχλεη ηνλ Δήκν Οξρνκελνχ, ε παξαιαβή ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο. 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 

       Η πξνζεζκία εθηειέζεσο (ρξφλνο ζχκβαζεο) ηεο εξγαζίαο ησλ κεραλεκάησλ ζα  είλαη κέρξη 31-12-2020 ε 

κέρξη εμαληιήζεσο ησλ σξψλ εξγαζίαο 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 

       Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζχκβαζεο δελ επηηξέπεηαη ζηνπο ηδηνθηήηεο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εξγαζία 

ηνπο παξά κφλν αλ εμαζθαιηζηεί ε νκαιή ζπλέρηζε ηνπ έξγνπ, άιισο ζα απνθιείνληαη απφ κειινληηθή 

ζπλεξγαζία κε ην Δήκν. 

ΑΡΘΡΟ 7
ο 

       Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ νη ηδηνθηήηεο ησλ κηζζσκέλσλ κεραλεκάησλ έρνπλ ηελ επζχλε ηεο ζσζηήο 

θαη αθίλδπλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηπρφλ δε δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζε ηξίηνπο , ζα βαξχλνπλ ηνπο ίδηνπο. 

ΑΡΘΡΟ 8
ο
 

       Γηα ηελ απνθπγή αηπρεκάησλ ή δεκηψλ νη ηδηνθηήηεο (αλάδνρνη) πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα 

εμαζθαιίδνληαο ζηα κεραλήκαηά ηνπο, ηνπο αλαγθαίνπο βνεζνχο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρεηξηζηέο ζηηο 

θηλήζεηο ηνπο. Γηα θάζε αηχρεκα ή δπζηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή γηα νπνηαδήπνηε δεκηά 

πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ αλάδνρν βαξχλεηαη απνθιεηζηηθά ν ίδηνο. 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 

       Η εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη εληφο 90 εκεξψλ απφ ηελ παξαιαβή ηεο εξγαζίαο απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο κε ηελ ππνγξαθή πξσηνθφιινπ. Θα πιεξψλεηαη δε ην 100% ηεο αμίαο ηεο 

εθηειεζζείζαο εξγαζίαο. 

      Τν χςνο ησλ ηφθσλ ππεξεκεξίαο πνπ ηπρφλ ζα ρξεηαζηεί λα θαηαβάιεη ν νθεηιέηεο (Δήκνο), ηζνχηαη κε ην 

άζξνηζκα ηνπ επηηνθίνπ πνπ εθαξκφδεη ε Επξσπατθή Τξάπεδα (επηηφθην αλαθνξάο) ζπλ δχν πνζνζηηαίεο κνλάδεο 

πεξηζψξην. 



 

ΑΡΘΡΟ  10
ο 

       Οη ηηκέο κνλάδνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ είλαη ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εξγαζίαο θαη δελ αλαζεσξνχληαη γηα θαλέλα ιφγν θαη ζε θακηά πεξίπησζε δελ ππεξβαίλνπλ ηηο ηηκέο ηεο 

ππεξεζίαο πνπ εκθαίλνληαη ζηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο 

       Ο ηδηνθηήηεο (εθκηζζσηήο) νθείιεη λα αληαπνθξηζεί γηα εξγαζία ζηηο 7:00 ην πξσί, αθνχ εηδνπνηεζεί ην 

αξγφηεξν ηελ πξνεγνχκελε εκέξα απφ απηήλ ηεο απαζρφιεζεο κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ εληνιέα 

(ππεξεζία).  

       Ο αλάδνρνο ππνγξάθεη ηελ ζχκβαζε (ζπκθσλεηηθφ) γηα ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαη ηνλ βαξχλεη θάζε 

λφκηκε θξάηεζε πνπ ηζρχεη θαηά ηνλ ρξφλν δεκνπξαηήζεσο. 

                                                                                                     Θεσξήζεθε 

             Οξρνκελφο  30/04/2020                                               Οξρνκελφο 30/04/2020 

                 Ο Σπληάμαο                                                                Η Δ/ληξηα Τ. Υ.                                                               

 

           

     Γεψξγηνο  Σηάκνπ                                                                Λεκνληά Σηακαηάθε                                                  

 Ηιεθηξνιφγνο Μεραληθφο Τ.Ε                                                Αξρηηέθησλ Μεραληθφο                            
 


