
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΌ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

 

ΜΙΣΘΩΜΑ 

Το μίσθωμα περιλαμβάνει τη χρήση των μηχανημάτων και εξαρτημάτων 

Η έναρξη της μίσθωσης αφορά την ώρα που το μηχάνημα φεύγει από την εταιρία  

Το σύνολο του μισθώματος προκαταβάλλεται κατά την παραλαβή του μηχανήματος. 

Ο εκμισθωτής απαιτεί την άτοκο κατάθεση χρηματικής εγγύησης στην αξία του μισθώματος 
όταν δεν υπάρχει άλλης μορφής  εγγύηση .  

 ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Η παραλαβή του εξοπλισμού πραγματοποιείται από την έδρα της εκμισθώτριας εταιρείας, όπως 
και η επιστροφή του. Αν ο μισθώτής επιθυμεί την παράδοση του μηχανήματος στο χώρο του, 
αυτό θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με την εκμισθώτρια και με την ανάλογη επιπλέον χρέωση 
μεταφορικών. 

Ο μισθώτής υποχρεούται να παραδώσει το μηχ’ανημα σε καλή κατάσταση (ήτοι στην 
κατάσταση ακριβώς που το παρέλαβε) στην έδρα της εκμισθώτριας εταιρείας. Σε περίπτωση που 
λείπουν εξαρτήματα/ανταλλακτικά ή διαπιστωθούν φθορές στον εξοπλισμό, η μισθώτρια 
υποχρεούται να καταβάλλει στην εκμισθώτρια εταιρεία το κόστος της αντικατάστασης αυτών. 

ο μισθωτής υποχρεούται να παραδώσει το μηχάνημα κατά την ημερομηνία λήξης του 
Συμφωνητικού Μίσθωσης. Εάνο μισθωτής επιθυμεί την παράταση της διάρκειας μίσθωσης για 
περισσότερο χρονικό διάστημα, υποχρεούται να ενημερώσει την εκμισθώτρια και να καταβάλλει 
σε αυτήν την επιπλέον χρέωση για τη μίσθωση πριν την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο 
Συμφωνητικό Μίσθωσης. 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ  

Το  μισθωμένο μηχάνημα θα πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης 
και ασφάλειας του κατασκευαστή και τα καύσιμα που θα χρησιμοποιούνται να είναι αυτά που 
εισηγείται η εταιρία. 

Τα μηχανήματα μισθώνονται κατά κανόνα για προσωπική χρήση του μισθωτή ή των προσώπων 
που αναφέρονται γραπτώς στη σύμβαση. Ο μισθωτής έχει δικαίωμα να παραδώσει το μίσθωμα 
σε πρόσωπα που έχει στην υπηρεσία του ή που συνεργάζεται μαζί τους για την ολοκλήρωση των 
συγκεκριμένων εργασιών που περιγράφει  η σύμβαση και μόνο. 

Ο μισθωτής απαγορεύεται να υπενοικιάζει το μισθωμένο αντικείμενο ή ακόμα να το δανείσει ή 
παραχωρήσει σε τρίτους . Οποιαδήποτε παραβίαση οδηγεί σε άμεση λήξη της σύμβασης , 



επιστροφή του αντικειμένου και εξόφληση της σύμβασης και  δίνει στον εκμισθωτή το δικαίωμα 
να ζητήσει πρόσθετες αποζημιώσεις . 

Ο μισθωτής παραλαμβάνει το αντικείμενο σε αρίστη λειτουργική κατάσταση από τον εκμισθωτή 
και οφείλει να ελέγξει το αντικείμενο για την λειτουργικότητα και την πληρότητα των 
συμπαραδιδόμενων όπως περιγράφονται στην σύμβαση . 

 Ο μισθωτής θα χρησιμοποιεί το μηχάνημα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις οδηγίες 
χρήσης  του κατασκευαστή και θα αποφεύγει κάθε υπερφόρτωση του . 

Τα εγχειρίδια σωστής χρήσης είναι στην διάθεση του καθώς και  το τεχνικό προσωπικό είναι σε 
συνεχή τηλεφωνική διαθεσιμότητα για να υποστηρίξει την σωστή εφαρμογή . 

Εάν, κατά τη διάρκεια της χρήσης παρατηρηθεί κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη , ο μισθωτής έχει 
την υποχρέωση να διακόψει την εργασία και να συμβουλευτεί τον τεχνικό μας .Εάν συνεχίσει με 
δική του ευθύνη να το χρησιμοποιεί , τότε αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη να υποκαταστήσει 
κάθε πρόσθετη ζημιά που θα προκληθεί . 

Το αργότερο  κατά την επιστροφή του μηχανήματος είναι υποχρεωμένος να αναφέρει οτιδήποτε 
παρατήρησε και μπορεί να θέση σε κίνδυνο τον επόμενο χρήστη . 

Καμία ευθύνη δε βαραίνει την εταιρία που περιλαμβάνει βλάβες κατά της ζωής, την σωματική 
ακεραιότητα ή την υγεία καθώς και ευθύνες για κατασκευαστικά ελαττώματα του προϊόντος 
που  αφορούν τον κατασκευαστή . 

 ΒΛΑΒΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ 

Σε περίπτωση αδυναμίας χρήσης του μισθωμένου μηχανήματος λόγω μηχανικής βλάβης η 
εκμισθώτρια υποχρεούται να παράσχει στον μισθωτή εντός δύο εργάσιμων ημερών από την 
ημέρα της γνωστοποίησης παρόμοιο/α μηχάνημα/τα. Στην περίπτωση βλάβης από λάθος χρήση, 
δόλο ή αμέλεια του μισθωτή η εκμισθώτρια απαλλάσσεται από τις ανωτέρω υποχρεώσεις της 
και δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση για την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. 

Ο μισθωτής θα ειδοποιεί αμέσως και εγγράφως την εκμισθώτρια στην περίπτωση κλοπής του 
μισθωμένου μηχανήματος. Επίσης, υποχρεούται να προσκομίσει στην εκμισθώτρια εντός δέκα 
εργάσιμων ημερών επικυρωμένο αντίγραφο της σχετικής ενημέρωσης των αρμόδιων 
αστυνομικών ή εισαγγελικών αρχών. 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή συμπλήρωση των όρων της παρούσης 
σύμβασης θα γίνεται έπειτα από γραπτή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών. 

Ενδεχόμενη διαγραφή, τροποποίηση, ακυρότητα ή ακύρωση όρου ή όρων της παρούσης 
σύμβασης δεν επιφέρει κατάργηση ή τροποποίηση των λοιπών όρων αυτής. 



ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΔΙΑΚΑΙΟΔΟΣΙΑ - ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ 

Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια θα είναι τα Δικαστήρια 
Κύπρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ο εκμισθωτής                                 Ο  ενοικιαστής 

 

(Υπογραφή)  …………………….. (Υπογραφή) ……………………………. 
 
 
……………………………………………     …………………………………………………. 
(Ονοματεπώνυμο)                           (Ονοματεπώνυμο)  
 



   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


