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COM PHONE     ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ    MOBILEpro.EU 
Αργοστολίου 108, Μοσχάτο, Αττική, ΤΚ. 18345, Τηλ. 210 3212 500 - www.mobilepro.eu - e-mail: info@mobilepro.eu 

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ 
Σήμερα την ………………..…………………….., στην Αθήνα, μεταξύ των συμβαλλομένων: 
Α) της επιχείρησης με την επωνυμία «COM PHONE – ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΔΗΜ. ΙΩΑΝΝΗΣ- ΔΕΡΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ, 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ» που 
εδρεύει στο Μοσχάτο, οδός Αργοστολίου 108, ΤΚ 18345, καλούμενης εφεξής – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ –  και Α.Φ.Μ. 043093236, 
νομίμως εκπροσωπούμενης για την υπογραφή του παρόντος  από τον κ. Ιωάννη Μαρούδα του Δημητρίου και  (συμπληρώστε 
με στυλό, με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ευανάγνωστα γράμματα) του / της: 
Β1) -συμπληρώστε ΜΟΝΟ αν μισθώνει ΕΤΑΙΡΕΙΑ- με επωνυμία: ……..………..……………………..………, 
με έδρα στην οδό: ………………………………….., αρ. ……, ΤΚ: ………., Δήμο: ………………………………, 
ΑΦΜ: ……………………, Δ.Ο.Υ.: ………………………, Δραστηριότητα: …………………...……………………. 
Β2) του ιδιώτη (ή εκπροσώπου της παραπάνω εταιρείας (Β1) που μισθώνει τον εξοπλισμό μέτρησης) 
του/της ......................................................................................... όνομα πατέρα ………………………..., 
κατοίκου (Δήμος)  ……………………………….., οδός  ............... , αρ. ……., Τ.Κ.……..….., με 
Αρ.Δ.Ταυτότητας ………..…………………, ΑΦΜ ………………………………. και Δ.Ο.Υ……………………….., 
που θα αποκαλείται εφεξής ΜΙΣΘΩΤΗΣ, συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα: 
1. Το παρόν συμφωνητικό συμπληρώνεται από τον ΜΙΣΘΩΤΗ και αποστέλλεται στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με e-mail. 
2. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι αποκλειστικός κύριος, νομέας και κάτοχος του εξοπλισμού μέτρησης ακτινοβολίας, τον οποίο 
παραδίδει με το παρόν στον ΜΙΣΘΩΤΗ. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν δύναται να υπεκμισθώσει, μεταβιβάσει, πουλήσει, ή με άλλο τρόπο 
παραχωρήσει τον εξοπλισμό, χωρίς την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
3. Η επιλογή του μετρητή και η διάρκεια της μίσθωσης καταγράφεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
4. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ παραχωρεί τον εξοπλισμό στον ΜΙΣΘΩΤΗ για αυστηρά προσωπική χρήση, για χρονικό διάστημα 2 
έως 7 ημερολογιακών ημερών. Το διάστημα των ημερών ξεκινά από την ημέρα που ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ παραλαμβάνει τον 
εξοπλισμό από την εταιρεία Courier που επιλέγει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ και ολοκληρώνεται την ημέρα παράδοσης του 
εξοπλισμού στην ίδια μεταφορική εταιρεία, με σκοπό την επιστροφή του στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
5. Τόπος εγκατάστασης του ΜΙΣΘΩΤΗ ορίζεται αυτός που αναφέρεται στα στοιχεία ταυτοποίησης του ΜΙΣΘΩΤΗ και η 
μεταφορά του εξοπλισμού σε άλλο τόπο επιτρέπεται μόνο μετά την έγγραφη συναίνεση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ο μισθούμενος 
εξοπλισμός θα αποστέλλεται αποκλειστικά σε μια από τις παραπάνω διευθύνσεις του ΜΙΣΘΩΤΗ. 
6. Για την μίσθωση και χρήση του εν λόγω εξοπλισμού, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιβαρύνεται με τα ποσά του ΠΙΝΑΚΑ 1. 
7. Οι αναφερόμενες χρεώσεις περιλαμβάνουν δωρεάν μεταφορικά προς και από τον χώρο του ΜΙΣΘΩΤΗ. 
8. Αν ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιθυμεί την παράδοση του συμφωνητικού με εταιρεία Courier, υπάρχει πρόσθετη χρέωση 6 Ευρώ. 
9. ΕΓΓΥΗΣΗ  μίσθωσης: Καταβάλλεται το αντίστοιχο ποσόν που αναφέρεται στον ΠΙΝΑΚΑ 1.  Με την επιστροφή και τον 
τεχνικό έλεγχο των οργάνων, εφόσον δεν υπάρχουν βλάβες, επιστρέφεται το ποσόν της εγγύησης, αλλιώς το ποσόν αυτό 
χρησιμοποιείται για την επισκευή των οργάνων. Εάν η επισκευή στοιχίσει ακριβότερα από το ποσόν της εγγύησης, τότε ο 
ΜΙΣΘΩΤΗΣ συμφωνεί να πληρώσει και το υπόλοιπο ποσόν, μέχρι του ποσού της αποκατάστασης της βλάβης. 
10. Το ακριβές ποσό μίσθωσης και της εγγύησης του εξοπλισμού καταβάλλονται από τον ΜΙΣΘΩΤΗ πριν την αποστολή, 
με κατάθεση σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που αναγράφονται στο τέλος του παρόντος, ή με τη χρήση 
χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας στο ηλεκτρονικό κατάστημα του προμηθευτή (www.mobilepro.eu).  
11. Στην περίπτωση που ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ καθυστερεί ή αρνείται την έγκαιρη επιστροφή του εξοπλισμού, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΉΣ 
δικαιούται να καταγγείλει το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό και ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται στην άμεση επιστροφή του 
παραχωρηθέντος εξοπλισμού στην έδρα του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, χωρίς άλλη ειδοποίηση. Σε περίπτωση που γίνεται επιστροφή 
του εξοπλισμού με καθυστέρηση, πέραν του συμφωνημένου χρόνου μίσθωσης, τότε εφαρμόζεται πρόσθετη ρήτρα χρέωσης  
5 ΕΥΡΩ, ανά όργανο, για κάθε ημέρα καθυστέρησης. 
12. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ευθύνεται για την παραλαβή του εξοπλισμού και την επιστροφή στην εταιρεία μεταφορών Courier. Ο 
ΜΙΣΘΩΤΗΣ ενημερώνει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ με τον αριθμό αποστολής που αφορά στην επιστροφή του εξοπλισμού μέτρησης, 
κατά την ημέρα που τον παραδίδει στην Courier προς επιστροφή με γραπτή επικοινωνία (e-mail). Τηλ. εταιρείας Courier: 
(210) 4851 100. Καλέστε και αναφέρετε ότι η αποστολή σας γίνεται με χρέωση παραλήπτη. 
13. Σε περίπτωση μη παράδοσης του εν λόγω εξοπλισμού  από τον ΜΙΣΘΩΤΗ,  ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά λόγω άρνησης 
επιστροφής, απώλειας κατά τη μεταφορά, κλοπής, ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ αποδέχεται να πληρώσει 
άμεσα τα ποσά μίσθωσης και αντικατάστασης του εξοπλισμού που αναφέρονται στον ΠΙΝΑΚΑ 1. 
14. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ενημερώθηκε λεπτομερώς για την ορθή λειτουργία του εξοπλισμού και την ασφαλή χρήση του. Αφού τον 
ήλεγξε, τον βρήκε σε άριστη κατάσταση. Τα όργανα αποστέλλονται σε ειδική βαλίτσα με οδηγίες χρήσης. 
15. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να κάνει καλή και προσεκτική χρήση του παραχωρημένου σε αυτόν εξοπλισμού  και να τον 
προστατεύει από κάθε εξωτερικό κίνδυνο (αναφέρονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: πτώση, πυρκαγιά, θραύση κλπ) και 
γενικά από οτιδήποτε θα μπορούσε να προκαλέσει φθορές στον εξοπλισμό και στην ομαλή λειτουργία του. Κάθε χρηματική 
δαπάνη επισκευής του εξοπλισμού, για τις ανωτέρω περιπτώσεις, επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον ΜΙΣΘΩΤΗ. Ο 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται στην αντικατάσταση του εξοπλισμού, με δικά του έξοδα, σε περίπτωση κακής ή ελαττωματικής 
λειτουργίας αυτού, η οποία όμως δεν οφείλεται σε κακή χρήση αυτού ή οποιοδήποτε άλλο εξωτερικό κίνδυνο (αναφέρονται 
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πτώση, πυρκαγιά, θραύση). Σε οποιαδήποτε περίπτωση βλάβης, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι 
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υποχρεωμένος να ειδοποιήσει άμεσα τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ρητά συμφωνείται ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση στον 
εξοπλισμό, είτε από την πλευρά του ΜΙΣΘΩΤΗ, είτε από άλλο τεχνικό, ξένο του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Σε περίπτωση που ο 
ΜΙΣΘΩΤΗΣ εντοπίσει βλάβη ή ελάττωμα του εξοπλισμού κατά την παραλαβή, οφείλει να ενημερώσει τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
εντός 24 ωρών από την παραλαβή, προκειμένου να γίνει δωρεάν αντικατάσταση  του εξοπλισμού. Σε διαφορετική περίπτωση, 
τόσο η  επιστροφή του μισθώματος, όσο και η δωρεάν αντικατάσταση, δεν θα γίνεται αποδεκτή. 
16. ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Συμφωνείται η αποζημίωση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ για την μίσθωση και αντικατάσταση του εξοπλισμού, καθώς 
και η εγγύηση του εξοπλισμού, ως ακολούθως. Οι τιμές είναι σε ευρώ και περιλαμβάνουν τον αναλογούντα ΦΠΑ. 
ΟΡΓΑΝΟ ΧΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ Μετρά έως ΜΙΣΘΩΣΗ    

2 ΗΜΕΡΩΝ 
ΜΙΣΘΩΣΗ    
7 ΗΜΕΡΩΝ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΕΓΓΥΗΣΗ 

ME3030B ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου LF (ΔΕΗ) 1.999 V/m 
1.999 nT 

30 45 165 100 

HF32D Η/Μ πεδίου HF πχ κεραίες κινητών 3G, 4G 1 - 2.000 
μW/μ2 

30 45 295 100 

HFW35C σαν το HF32D για κεραίες τηλεφωνίας 5G 1 - 2.000 
μW/μ2 

50 70 489 150 

HF38B Σαν το HF32D για κεραίες κινητών 3G, 4G 1 - 20.000 
μW/μ2 

50 70 499 150 

HFE35C σαν το HF32D για ηλεκτρο-υπερ-ευαισθησία 0,1 - 2.000 
μW/μ2 

100 120 965 300 

 Βαλίτσα Κ5 μεταφοράς εξοπλισμού  - - 39 - 
 Βαλίτσα Κ5 μεταφοράς εξοπλισμού HF38B  - - 59 - 
17. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ συμφωνεί ανεπιφύλακτα οτι περίπτωση αυτοδίκαιου δικαιώματος αποζημίωσης του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
τίθεται σε ισχύ εφόσον ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεν έχει παραλάβει του εξοπλισμό που επιστρέφεται από τον ΜΙΣΘΩΤΗ μέσα σε 
7 (επτά) ημερολογιακές ημέρες από την ημέρα που έστειλε ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ τον εξοπλισμό στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Δεν 
προσμετρώνται οι επίσημες αργίες του Ελληνικού κράτους και τυχόν αργίες του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. 
18. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ εξυπηρετεί μόνο περιοχές που παραδίδει η συνεργαζόμενη με αυτόν  εταιρεία courier. 
19. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ δεσμεύεται από το παρόν συμφωνητικό και οφείλει να  ανταποκριθεί σε όλες τις υποχρεώσεις που 
προκύπτουν από αυτό, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προκύψει αδυναμία εκπλήρωσης υποχρέωσης ή καθυστέρησης 
εκπλήρωσης, συνεπεία τυχηρού γεγονότος ή ανωτέρας βίας. 
20. Κάθε παράβαση οποιουδήποτε όρου αυτού του συμφωνητικού έχει σαν συνέπεια την καταγγελία του και δίνει το δικαίωμα 
στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ να απαιτήσει την άμεση αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημιάς από τον ΜΙΣΘΩΤΗ, όπως 
επίσης να διεκδικήσει τα οφειλόμενα ποσά, δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις προσαυξημένα με τους νόμιμους τόκους 
υπερημερίας, όπως αυτοί δημοσιεύονται καθημερινά, μέχρι την τελευταία είσπραξή τους, ακόμη και μετά τη λήξη του παρόντος 
ιδιωτικού συμφωνητικού χωρίς χρονικό περιορισμό. 
21. Αντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας του (ή του νόμιμου εκπροσώπου) του ΜΙΣΘΩΤΗ Η ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΣΕ ΙΣΧΥ 
πρέπει να συνοδεύει και να επισυνάπτεται στο παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εξοπλισμού. 
22. Πρόσφατο αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΚΟ ή κινητής τηλεφωνίας του ΜΙΣΘΩΤΗ, επισυνάπτεται επίσης. 
23. Εφόσον τον εξοπλισμό μισθώνει εταιρεία (που δεν είναι ατομική / προσωπική εταιρεία), ζητείται έγγραφο που να 
δείχνει τον τρέχοντα νόμιμο εκπρόσωπο ή διαχειριστή, το οποίο θα συνοδεύει τα παραπάνω δικαιολογητικά. 
24. Το παρόν συμφωνητικό καταργεί κάθε προηγούμενο. Αρμόδια για την επίλυση οποιοσδήποτε διαφοράς, ορίζονται τα 
δικαστήρια της έδρας του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ (δικαστήρια Αθηνών).  Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. 
Το παρόν συμφωνητικό, αφού διαβάστηκε από τους συμβαλλομένους, έγινε κοινά αποδεκτό και υπεγράφη. 

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ  ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ 
         Ολογράφως με ΚΕΦΑΛΑΙΑ: όνομα, επώνυμο  

(ή νόμιμου εκπρόσωπου) 
 

     

    ΚΙΝΗΤΟ τηλ. του ΜΙΣΘΩΤΗ: ____________________         Υπογραφή (& σφραγίδα εταιρείας) 
    ΣΤΑΘΕΡΟ τηλ του ΜΙΣΘΩΤΗ: ________________________ 
     Αριθμός αποστολής courier: ___________________/______ 
     Ημερομηνία αποστολής: ____/____/202__ 
     Παραλαβή πελάτη από τον courier: ___/____/202__ 
     Παράδοση πελάτη σε courier για επιστροφή: ___/___/202_ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΜΟΛΙΣ ΜΑΣ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΟΡΓΑΝΟ ΜΕ COURIER, ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΕ e-mail ΤΟ Νο ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
     Αρ. Σειράς οργάνων – Μοντέλο: ________S/N: _____________________, ________ S/N: _____________________ 
ΑΡΙΘΜΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ (Δικαιούχος: Μαρούδας Ιωάννης) 
Alpha Bank  Αρ.: 359002101015793   IBAN: GR31 0140 3590 3590 0210 1015 793  
Eurobank  Αρ.: 0026.0218.88.0200 451 248  IBAN: GR72 0260 2180 0008 8020 0451 248 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ  Αρ.: 6017-010291-161    IBAN: GR76 0171 0170 0060 1701 0291 161 
ΕΘΝΙΚΗ Αρ.: 104/539209-84   IBAN: GR83 0110 1040 0000 1045 3920 984 


