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ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την παραπάνω μίσθωση, που έχει ως εξής:
Α) ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Συνημμένα στοιχεία προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα πρέπει να συνοδεύεται:
- με αντίγραφο της άδειας λειτουργίας των οχημάτων.
-

με αντίγραφο της άδειας οδήγησης.

-

με αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Για την παραπάνω μίσθωση ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 άρθρο 11 και ακόλουθα του Ν.3463/2006
Ν.4412/2016-Ν 4013/2011.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα συμβατικά στοιχεία της μίσθωσης κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Διακήρυξη
2. Τιμολόγιο προσφοράς (έντυπο προσφοράς)
3. Το τιμολόγιο της μελέτης και η ανάλυση τιμών
4. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων
6. Η Τεχνική περιγραφή
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών
υποχρεώσεων των μηχανημάτων ως και τα έξοδα κίνησης και συντήρησης αυτών, ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον
Δήμο ΡΕΘΥΜΝΗΣ, η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.
ΑΡΘΡΟ 5ο
Η προθεσμία εκτελέσεως (χρόνος σύμβασης) της εργασίας των οχημάτων δεν μπορεί σε καμιά
περίπτωση να ξεπεράσει την διάρκεια εκτέλεσης των.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Κατά την διάρκεια του χρόνου σύμβασης δεν επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν την εργασία
τους παρά μόνο αν εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση του έργου, άλλως θα αποκλείονται από μελλοντική
συνεργασία με το Δήμο.

ΑΡΘΡΟ 7ο
Κατά την διάρκεια των εργασιών οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων οχημάτων έχουν την ευθύνη της
σωστής και ακίνδυνης λειτουργίας τους, τυχόν δε ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους , θα βαρύνουν τους
ίδιους.
ΑΡΘΡΟ 8ο
Για την αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών οι ιδιοκτήτες (ανάδοχοι) πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα
μέτρα εξασφαλίζοντας στα οχήματα τους, τους αναγκαίους βοηθούς που θα διευκολύνουν τους οδηγούς στις
κινήσεις τους. Για κάθε ατύχημα ή δυστύχημα στο προσωπικό του αναδόχου ή σε τρίτους ή για οποιαδήποτε
ζημιά που προκαλείται από τον ανάδοχο βαρύνεται αποκλειστικά ο ίδιος.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Η εξόφληση του αναδόχου θα πραγματοποιείται εντός 90 ημερών από την παραλαβή της εργασίας από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με την υπογραφή πρωτοκόλλου. Θα πληρώνεται δε το 100% της αξίας της
εκτελεσθείσας εργασίας.
Το ύψος των τόκων υπερημερίας που τυχόν θα χρειαστεί να καταβάλει ο οφειλέτης (Δήμος), ισούται με
το άθροισμα του επιτοκίου που εφαρμόζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα (επιτόκιο αναφοράς) συν δύο ποσοστιαίες
μονάδες περιθώριο.
ΑΡΘΡΟ 10ο
Οι τιμές μονάδος της προσφοράς του αναδόχου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ’ όλη την διάρκεια
της εργασίας και δεν αναθεωρούνται για κανένα λόγο και σε καμιά περίπτωση δεν υπερβαίνουν τις τιμές της
υπηρεσίας που εμφαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.
ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο ιδιοκτήτης (εκμισθωτής) οφείλει να ανταποκριθεί για εργασία στις 7:00 το πρωί, αφού ειδοποιηθεί το
αργότερο την προηγούμενη ημέρα από αυτήν της απασχόλησης με οποιοδήποτε τρόπο από τον εντολέα
(υπηρεσία).
Ο ανάδοχος υπογράφει την σύμβαση (συμφωνητικό) για την εκτέλεση της εργασίας και τον βαρύνει κάθε
νόμιμη κράτηση που ισχύει κατά τον χρόνο δημοπρατήσεως. Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά την
διάρκεια της σύμβασης επιλύονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 273 του Ν.3463/2006.
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