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Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1ο
Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την μίσθωση μηχανημάτων-οχημάτων έργων μετά
των χειριστών τους για 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για τη συντήρηση των δρόμων
και άλλες χωματουργικές εργασίες.

ΑΡΘΡΟ 2ο
Για την παραπάνω μίσθωση ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3463/2006 (άρθρο 209 παρ.2 και άρθρο
271 παρ.1) και του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
ΑΡΘΡΟ 3ο
Τα συμβατικά στοιχεία της μίσθωσης κατά σειρά ισχύος είναι:
1. Διακήρυξη
2. Τιμολόγιο προσφοράς (έντυπο προσφοράς)
3. Το τιμολόγιο της μελέτης
4. Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός της μελέτης
5. Η Συγγραφή Υποχρεώσεων (Σ.Υ.- η παρούσα)
6. Η Τεχνική περιγραφή
ΑΡΘΡΟ 4ο
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων συμπεριλαμβανομένων και των
ασφαλιστικών υποχρεώσεων των χειριστών των μηχανημάτων ως και τα έξοδα κίνησης και
συντήρησης αυτών, ο Φ.Π.Α. θα βαρύνει τον Δήμο Θέρμου, η παραλαβή της εργασίας θα γίνει από
την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

ΑΡΘΡΟ 5ο
Κατά την διάρκεια του χρόνου σύμβασης δεν επιτρέπεται στους ιδιοκτήτες να εγκαταλείψουν την
εργασία τους παρά μόνο αν εξασφαλιστεί η ομαλή συνέχιση του έργου. Οι απαιτούμενες ώρες και
ημέρες εργασίας θα διαφοροποιούνται ανάλογα με τις συνθήκες εκτέλεσης το μέγεθος και το είδος
των υπό εκτέλεση εργασιών. Η ανταπόκρισή τους σε οποιαδήποτε ανάγκη του Δήμου που αφορά
το αντικείμενο της μίσθωσης θα πρέπει να είναι άμεση.
ΑΡΘΡΟ 6ο
Ο ανάδοχος υποχρεούται να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας και υγιεινής που
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις και αφορούν τους εργαζόμενους. Ο Ανάδοχος πρέπει να
χορηγεί στο προσωπικό τα απαιτούμενα κατά περίπτωση ατομικά εφόδια προστασίας όπως κράνη
, γυαλιά , γάντια κ.λπ.
ΑΡΘΡΟ 7ο
Κατά την διάρκεια των εργασιών οι ιδιοκτήτες των μισθωμένων μηχανημάτων έχουν την ευθύνη της
σωστής και ακίνδυνης λειτουργίας τους, τυχόν δε ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους, θα
βαρύνουν τους ίδιους.

Η δαπάνη για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων όπως η τοποθέτηση

σημάτων, φανών κ.λ.π βαρύνει τον ανάδοχο.
Για την αποφυγή ατυχημάτων ή ζημιών οι ιδιοκτήτες (ανάδοχοι) πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα
μέτρα εξασφαλίζοντας στα μηχανήματά τους, τους αναγκαίους βοηθούς που θα διευκολύνουν τους
χειριστές 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 8ο
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Δήμου Θέρμου. Επειδή ενδέχεται να συμπέσει χρονικά η εκτέλεση

περισσοτέρων της μιας εργασιών , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διαθέσει ταυτόχρονα τα
διάφορα μηχανήματα που έχει μισθώσει στο Δήμο.
ΑΡΘΡΟ 9ο
Η αμοιβή του αναδόχου καταβάλλεται τμηματικά σύμφωνα με την πιστοποίηση των εργασιών από
την υπηρεσία, ανά ημερολογιακό μήνα και εντός 60 ημερών από την παραλαβή της εργασίας από

την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.

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 περίπτωσιν δεν
υπερβαίνουν τις τιμές της υπηρεσίας που εμφαίνονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 11ο
Ο ανάδοχος υπογράφει την σύμβαση (συμφωνητικό) για την εκτέλεση της εργασίας και τον βαρύνει
κάθε νόμιμη κράτηση που ισχύει κατά τον χρόνο δημοπρατήσεως.
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