ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
τθν Ακινα, ςιμερα XX XXXXXXX 20XX, θμζρα XXXXXX και μεταξφ των κάτωκι
ςυμβαλλομζνων μερϊν:
α) αφενόσ του

………………………

του

……………., κατόχου του υπ’ αρικ.

……………/……………….Δ.Α.Σ. του Σ.Α. ………………, με Α.Φ.Μ. ………………………. τθσ Δ.Ο.Τ.
………………….σ, κατοίκου ……………………….., οδόσ …………………………………………και
β) αφετζρου του ……………………….. του ……………………………, κατόχου του υπ’ αρικ.
………………………. Δ.Α.Σ. του Σ.Α. ………………………………………………., με Α.Φ.Μ. ……………
τθσ

Δ.Ο.Τ.

…………………………..,

κατοίκου

………………………………..,

οδόσ

……………………………………….,
ςυμφωνικθκαν, ςυνομολογικθκαν και ζγιναν αμοιβαία δεκτά τα εξισ:
1.- Ο αφενόσ ςυμβαλλόμενοσ με το από ……………………………. ιδιωτικό ςυμφωνθτικό
μίςκωςθσ επαγγελματικισ ςτζγθσ, μίςκωςε ςτον αφετζρου ςυμβαλλόμενο, ζνα
…………………………….κατάςταςθ

επιφανείασ

……………….

που

βρίςκεται

ςτθν

……………………….ςτθν πόλθ τθσ …………………………………. και δθ επί τθσ οδοφ
……………………………………………, που ανικει ςτθν πλιρθ κυριότθτα, νομι και κατοχι
του, προκειμζνου ο αφετζρου ςυμβαλλόμενοσ να το χρθςιμοποιιςει για τθν
άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ, ιτοι τθν παροχι υπθρεςιϊν
……………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….. Με το ωσ άνω ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ο
αφενόσ ςυμβαλλόμενοσ παραχϊρθςε προσ χριςθ ςτον αφετζρου ςυμβαλλόμενο
και τα κινθτά πράγματα, τα οποία αναφζρονται αναλυτικά ςτο ωσ άνω
αναφερόμενο

από

………………………………..

ιδιωτικό

ςυμφωνθτικό

μίςκωςθσ

επαγγελματικισ μίςκωςθσ και τα οποία βρίςκονται εντόσ του μιςκίου και τα οποία
ο αφενόσ ςυμβαλλόμενοσ χρθςιμοποιοφςε κατά τθν άςκθςθ τθσ επαγγελματικισ
του δραςτθριότθτασ, θ οποία είναι θ ίδια με αυτι του αφετζρου ςυμβαλλομζνου.
2.- Επειδι ςτο μίςκιο κατάςτθμα ο αφενόσ ςυμβαλλόμενοσ –με τθ μορφι
προςωπικισ εταιρείασ ςτθν οποία ςυμμετείχε- διενεργοφςε εμπορικζσ πράξεισ ιδίασ
φφςθσ και μορφισ με αυτζσ που κα ενεργιςει και ο αφετζρου ςυμβαλλόμενοσ.
Επειδι, ςυνεπεία τοφτου ο αφενόσ ςυμβαλλόμενοσ πζραν τθσ μίςκωςθσ του
καταςτιματοσ προσ τον αφετζρου ςυμβαλλόμενο προβαίνει νομίμωσ και ςτθν
πϊλθςθ προσ τον αφετζρου ςυμβαλλόμενο του αζρα τθσ επιχείρθςθσ, ιτοι του

ςυνόλου των πραγμάτων, δικαιωμάτων, άυλων αγακϊν και πραγματικϊν
καταςτάςεων (όπωσ πελατεία, φιμθ, πίςτθ ςτισ ςυναλλαγζσ κ.λπ).
2.1.- Με τθν πϊλθςθ αυτι (αζρα) νοείται ότι παρζχεται ςτον μιςκωτι – αφετζρου
ςυμβαλλόμενο θ δυνατότθτα χρθςιμοποίθςθσ του μιςκίου καταςτιματοσ για
ενζργεια ςε αυτό εμπορικϊν πράξεων ιδίασ φφςθσ και μορφισ με αυτζσ που μζχρι
τϊρα ενεργοφςε ο εκμιςκωτισ –με τθ ςυμμετοχι του ςε ομόρρυκμθ εταιρείαοπότε, χωρίσ να μεταβιβάηεται ολόκλθρθ θ επιχείρθςθ ωσ ςφνολο, παραχωρείται
ςτον αφετζρου ςυμβαλλόμενο – μιςκωτι με το κατωτζρω αναφερόμενο ειδικό
αντάλλαγμα, το ςθμαντικότερο ςτοιχείο τθσ επιχείρθςθσ, ιτοι φιμθ, πελατεία κ.λπ.
3.- Ωσ αντάλλαγμα για τθν ωσ άνω παραχϊρθςθ – πϊλθςθ (αζρα) ςυμφωνείται το
ποςό των XXXXXXX €. Σο ωσ άνω ποςό των XXXXXX € κα καταβλθκεί από τον
αφετζρου

ςυμβαλλόμενο

ςτον

αφενόσ

ςυμβαλλόμενο

ωσ

εξισ:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
Προσ μεγαλφτερθ εξαςφάλιςθ του αφενόσ ςυμβαλλομζνου, εξζδωςε αυτόσ
ςιμερα και αποδζχτθκε ο αφετζρου ςυμβαλλόμενοσ ζξι ςυναλλαγματικζσ και
ειδικότερα τισ κάτωκι: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
3.1.- Ρθτά ςυμφωνείται ότι το ωσ άνω ποςό των XXXXXX € αφορά μόνο για τθν
πϊλθςθ του «αζρα» τθσ επιχείρθςθσ.
3.2.- Επίςθσ, ρθτά ςυμφωνείται ότι το ωσ άνω ποςό δεν αφορά ςε καμία περίπτωςθ
μιςκϊματα, και ςε καμία περίπτωςθ δεν κα ζχει το δικαίωμα ο αφετζρου
ςυμβαλλόμενοσ να ςυμψθφίςει το ποςό αυτό με ενδεχόμενα μελλοντικά
μιςκϊματα.
4.-

Οιαδιποτε αςάφεια του παρόντοσ μιςκωτθρίου εν ςχζςθ με τθν φπαρξθ ι

τθν ζνςταςθ των δικαιωμάτων και υποχρεϊςεων των ςυμβαλλομζνων μερϊν
ερμθνεφεται όπωσ απαιτεί θ καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ.
5.-

Για τθν επίλυςθ δικαςτικϊσ οποιαςδιποτε τυχόν διαφοράσ μεταξφ των

ςυμβαλλομζνων εν ςχζςθ με τθν παροφςα μίςκωςθ τα μζρθ ορίηουν από τοφδε ωσ
αρμόδια τα δικαςτιρια των Ακθνϊν.
6.-

Οι ωσ άνω ςυμβαλλόμενοι δθλϊνουν ρθτϊσ ότι παραιτοφνται από κάκε

δικαίωμα για διάρρθξθ, ακφρωςθ και γενικϊσ προςβολι του παρόντοσ ιδιωτικοφ
ςυμφωνθτικοφ για οποιοδιποτε λόγο ουςιαςτικό ι τυπικό και αιτία και για όςα
αναφζρονται ςτα άρκρα 178,179 και 388 του Αςτικοφ Κϊδικα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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