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ΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ   1ο  

Η πανμφζα ζογγναθή οπμπνεχζεςκ αθμνά ηεκ παναπάκς μίζζςζε, πμο έπεη ςξ ελήξ: 

  Α) Μίσθωση μητανημάτων γηα ςνηαία απαζπυιεζε  ενγαζίαξ , ( γηα πενηζηνμθηθή ηζάπα πνέςζε με ημ  

μέηνμ γηα ηεκ άνδεοζε )  γηα ηηξ παναθάης ενγαζίεξ: 

1.  Μεπακηθυξ εθζθαθέαξ  με  μαπαίνη  γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ  πμιηηηθήξ πνμζηαζίαξ  . 

2. Πενηζηνμθηθή ηζάπα γηα ημκ θαζανηζμυ ηςκ ανδεοηηθχκ αοιάθςκ γηα ηηξ ακάγθεξ ηεξ  άνδεοζεξ ,  θαη 

πονμπνμζηαζίαξ . 

3. Ενποζηνημθυνμξ θμνηςηήξ    γηα πονμπνμζηαζία. 

4. Δηαμμνθςηήξ γαηχκ (γθνείκηεν) γηα ηεκ οπενεζία θαζανηυηεηαξ 

σνημμένα στοιτεία προσυοράς. 

    Η θάζε πνμζθμνά ζα πνέπεη κα ζοκμδεφεηαη: 

- με ακηίγναθμ ηεξ άδεηαξ ιεηημονγίαξ ηςκ μεπακεμάηςκ. 

- με ακηίγναθμ ηεξ άδεηαξ ημο πεηνηζηή ή ηεξ άδεηαξ μδήγεζεξ. 

- με ακηίγναθμ ημο αζθαιηζηενίμο ζομβμιαίμο. 

ΑΡΘΡΟ 2ο  

Γηα ηεκ παναπάκς μίζζςζε ηζπφμοκ μη δηαηάλεηξ ημο Ν.4257/2014 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Τα  ζομβαηηθά ζημηπεία ηεξ μίζζςζεξ θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη: 

1. Δηαθήνολε 

2. Τημμιυγημ πνμζθμνάξ (έκηοπμ πνμζθμνάξ) 

3. Τμ ηημμιυγημ ηεξ μειέηεξ  

4. Ο Εκδεηθηηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ μειέηεξ 

5. Η Σογγναθή Υπμπνεχζεςκ 

6. Η Τεπκηθή πενηγναθή 

ΑΡΘΡΟ 4ο 

       Τμκ ακάδμπμ βανφκμοκ μη κυμημεξ θναηήζεηξ οπέν ηνίηςκ ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ αζθαιηζηηθχκ 

οπμπνεχζεςκ ηςκ πεηνηζηχκ ηςκ μεπακεμάηςκ ςξ θαη ηα έλμδα θίκεζεξ θαη ζοκηήνεζεξ αοηχκ, μ Φ.Π.Α. ζα 

βανφκεη ημκ Δήμμ Ονπμμεκμφ, ε παναιαβή ηεξ ενγαζίαξ ζα γίκεη απυ ηεκ ανμυδηα επηηνμπή παναιαβήξ. 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

       Η πνμζεζμία εθηειέζεςξ (πνυκμξ ζφμβαζεξ) ηεξ ενγαζίαξ ηςκ μεπακεμάηςκ ζα  είκαη μέπνη 31-12-

2021 ε μέπνη ελακηιήζεςξ ηςκ ςνχκ ενγαζίαξ 

ΑΡΘΡΟ 6ο 

       Καηά ηεκ δηάνθεηα ημο πνυκμο ζφμβαζεξ δεκ επηηνέπεηαη ζημοξ ηδημθηήηεξ κα εγθαηαιείρμοκ ηεκ ενγαζία 

ημοξ πανά μυκμ ακ ελαζθαιηζηεί ε μμαιή ζοκέπηζε ημο ένγμο, άιιςξ ζα απμθιείμκηαη απυ μειιμκηηθή 

ζοκενγαζία με ημ Δήμμ. 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

       Καηά ηεκ δηάνθεηα ηςκ ενγαζηχκ μη ηδημθηήηεξ ηςκ μηζζςμέκςκ μεπακεμάηςκ έπμοκ ηεκ εοζφκε ηεξ 

ζςζηήξ θαη αθίκδοκεξ ιεηημονγίαξ ημοξ, ηοπυκ δε δεμηέξ πμο ζα πνμθιεζμφκ ζε ηνίημοξ , ζα βανφκμοκ ημοξ 

ίδημοξ. 

ΑΡΘΡΟ 8ο 

       Γηα ηεκ απμθογή αηοπεμάηςκ ή δεμηχκ μη ηδημθηήηεξ (ακάδμπμη) πνέπεη κα ιαμβάκμοκ ηα θαηάιιεια 

μέηνα ελαζθαιίδμκηαξ ζηα μεπακήμαηά ημοξ, ημοξ ακαγθαίμοξ βμεζμφξ πμο ζα δηεοθμιφκμοκ ημοξ πεηνηζηέξ 

ζηηξ θηκήζεηξ ημοξ. Γηα θάζε αηφπεμα ή δοζηφπεμα ζημ πνμζςπηθυ ημο ακαδυπμο ή ζε ηνίημοξ ή γηα 

μπμηαδήπμηε δεμηά πμο πνμθαιείηαη απυ ημκ ακάδμπμ βανφκεηαη απμθιεηζηηθά μ ίδημξ. 



ΑΡΘΡΟ 9ο 

       Η ελυθιεζε ημο ακαδυπμο ζα πναγμαημπμηείηαη εκηυξ 90 εμενχκ απυ ηεκ παναιαβή ηεξ ενγαζίαξ απυ 

ηεκ ανμυδηα επηηνμπή παναιαβήξ με ηεκ οπμγναθή πνςημθυιιμο. Θα πιενχκεηαη δε ημ 100% ηεξ αλίαξ ηεξ 

εθηειεζζείζαξ ενγαζίαξ. 

      Τμ φρμξ ηςκ ηυθςκ οπενεμενίαξ πμο ηοπυκ ζα πνεηαζηεί κα θαηαβάιεη μ μθεηιέηεξ (Δήμμξ), ηζμφηαη με 

ημ άζνμηζμα ημο επηημθίμο πμο εθανμυδεη ε Εονςπασθή Τνάπεδα (επηηυθημ ακαθμνάξ) ζοκ δφμ πμζμζηηαίεξ 

μμκάδεξ πενηζχνημ. 

ΑΡΘΡΟ  10ο 

       Οη ηημέξ μμκάδμξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο ακαδυπμο είκαη ζηαζενέξ θαη αμεηάβιεηεξ θαζ’ υιε ηεκ δηάνθεηα 

ηεξ ενγαζίαξ θαη δεκ ακαζεςνμφκηαη γηα θακέκα ιυγμ θαη ζε θαμηά πενίπηςζε δεκ οπενβαίκμοκ ηηξ ηημέξ ηεξ 

οπενεζίαξ πμο εμθαίκμκηαη ζημκ εκδεηθηηθυ πνμτπμιμγηζμυ. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 

       Τα παναπάκς μεπακήμαηα ένγμο με ημοξ πεηνηζηέξ ημοξ ζα πνέπεη κα είκαη ζε  εημημυηεηα χζηε κα 

θαιφρμοκ ηηξ ακάγθεξ πμο ζα πνμθφρμοκ μπμοδήπμηε θαη μπμηεδήπμηε εκηυξ ηςκ μνίςκ ημο Δήμμο,επίζεξ ε  

εηδμπμίεζε απυ ηεκ οπενεζία (ηειεθςκηθά ε  με ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ) γηα ηεκ εγθαηάζηαζε ηςκ 

μεπακεμάηςκ θαη πνμζςπηθμφ ζημκ πχνμ εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ ζα γίκεηαη δφμ (2) χνεξ πνίκ ηεκ έκανλε 

ηςκ ενγαζηχκ. 

       Ο ακάδμπμξ οπμγνάθεη ηεκ ζφμβαζε (ζομθςκεηηθυ) γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ θαη ημκ βανφκεη θάζε 

κυμημε θνάηεζε πμο ηζπφεη θαηά ημκ πνυκμ δεμμπναηήζεςξ. 
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