ΙΔΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΜΙΘΩΗ
Στο ΧΧΧ, ςιμερα τθν ………-………….-20ΧΧ οι υπογράφοντεσ το ςυμφωνθτικό αυτό,
αφενόσ ο ΧΧΧΧ, κάτοικοσ ΧΧ, κάτοχοσ του υπ’ αρ. ΧΧΧ Α.Δ.Τ., με Α.Φ.Μ. ΧΧΧ,
αρμόδια Δ.Ο.Υ. ΧΧΧΧ, και αφετζρου θ εταιρεία υπό τθν επωνυμία «ΧΧΧ» νόμιμα
εκπροςωποφμενθ

από

τον

αρικμόν………………………..Α.Δ.Τ.,

…………………………………….,
που

εξεδόκθ

ςτισ

κάτοχο
…./…./……

του

υπ’

από

το

ΑΤ…………………….., με Α.Φ.Μ. ………………………ςυμφϊνθςαν από κοινοφ και
αποδζχτθκαν τα εξισ:

1. ΜΙΘΙΟ. Ο πρϊτοσ ςυμβαλλόμενοσ («εκμιςκωτισ») εκμιςκϊνει με το
ςυμφωνθτικό αυτό ςτον δεφτερο ςυμβαλλόμενο («μιςκωτι») μία ΙΣΟΓΕΙΑ
ΟΙΚΟΔΟΜΗ που ανικει ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα, νομι και κατοχι του,
που βρίςκεται ςτθν κζςθ ΧΧΧ, ςυνολικισ επιφάνειασ ΧΧΧ τ.μ. (ΧΧ).
2. ΜΙΘΩΜΑ. Το μθνιαίο μίςκωμα ορίηεται ςε Ευρϊ ΧΧΧ (ΧΧΧΧ) για το
διάςτθμα Χ/Χ/20ΧΧ1 – Χ/Χ/20ΧΧ, ςτθν ςυνζχεια και από Χ/Χ/20ΧΧ ζωσ
Χ/Χ/20ΧΧ το μθνιαίο μίςκωμα ορίηεται ςε Ευρϊ ΧΧΧ (ΧΧΧ) και τζλοσ από
Χ/Χ/20ΧΧ ζωσ Χ/Χ/20ΧΧ το μθνιαίο μίςκωμα ορίηεται ςε Ευρϊ ΧΧΧΧ (ΧΧΧ) .
Το μθνιαίο μίςκωμα είναι προκαταβλθτζο τθν Χθν κάκε θμερολογιακοφ
μθνόσ. Η καταβολι του μιςκϊματοσ αποδεικνφεται αποκλειςτικά με
ζγγραφθ απόδειξθ του εκμιςκωτι και πραγματοποιείται από τον μιςκωτι
ςτα χζρια του εκμιςκωτι ι του νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου
του.
3. Ο μιςκωτισ κεωρεί το ανωτζρω μίςκωμα δίκαιο και εφλογο και
ανταποκρινόμενο ςτθν μιςκωτικι αξία του μιςκίου και μπορεί να επιτευχκεί
ςυμβατικά ςε ελεφκερθ μίςκωςθ, τόςο κατά τθν διάρκεια του ςυμβατικοφ
χρόνου τθσ μίςκωςθσ όςο και κατά τον χρόνο τθσ τυχόν νόμιμθσ –
αναγκαςτικισ παράταςθσ τθσ μίςκωςθσ.
4. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η διάρκεια τθσ παροφςασ μίςκωςθσ αρχίηει τθν Χ/Χ/20ΧΧ και
λιγει ςτισ Χ/Χ/20ΧΧ. Η εκ νζου ςιωπθρά αναμίςκωςθ ι θ παράταςθ του
χρόνου τθσ μίςκωςθσ αποκλείεται απόλυτα και επ’ ουδενί λόγω δφναται να
κεωρθκεί ωσ τζτοια ι από οποιαδιποτε αιτία τυχόν παραμονι τθσ
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μιςκϊτριασ ςτο μιςκίο μετά το πζρασ και τθσ τυχόν ςιωπθρισ αναμίςκωςθσ
ι παράταςθσ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ.
5. ΕΓΓΤΗΗ. Για τθν ακριβι εκπλιρωςθ των όρων τθσ μίςκωςθσ, ο μιςκωτισ
κατζβαλε ςιμερα τουσ ατόκωσ ςτον εκμιςκωτι το ποςό των ΧΧΧΧ ευρϊ
(ΧΧΧ) το οποίο κα του επιςτραφεί μετά τθν εμπρόκεςμθ κατά τθν λιξθ τθσ
μίςκωςθσ αποχϊρθςισ του από το μιςκίο, τθν παράδοςθ του μιςκίου και
των κλειδιϊν του, κακϊσ και τθν εκκακάριςθ όλων των τυχόν εκκρεμϊν
λογαριαςμϊν.
6. ΧΡΗΗ. Το μιςκίο κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά ωσ ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ.
Απαγορεφεται απόλυτα οποιαδιποτε μετατροπι τθσ χριςθσ του μιςκίου θ
ολικι ι μερικι υπομίςκωςθ του, θ με οποιοδιποτε τρόπο με ι χωρίσ
αντάλλαγμα παραχϊρθςθ τθσ χριςθσ του μιςκίου ςε τρίτουσ χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του εκμιςκωτι.
7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΘΙΟΤ – ΕΠΙΚΕΤΕ. Ο μιςκωτισ παρζλαβε το μιςκίο αφοφ το
εξζταςε και το βρικε τθσ τζλειασ αρεςκείασ του, ςε άριςτθ κατάςταςθ και
απόλυτα κατάλλθλο για τθν χριςθ που το προορίηει. Για όλθ τθν διάρκεια
τθσ μίςκωςθσ, ο εκμιςκωτισ δεν ζχει καμία υποχρζωςθ ςυντιρθςθσ ι
επιςκευισ ηθμιϊν ι βλαβϊν του μιςκίου για τθν αποκατάςταςθ των οποίων
αποκλειςτικι υποχρζωςθ ζχει ο μιςκωτισ.
8. ΠΡΟΘΗΚΕ – ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΕΙ. Απαγορεφεται ςτον μιςκωτι να επιφζρει
οποιαδιποτε προςκικθ, τροποποίθςθ ι μεταρρφκμιςθ του μιςκίου χωρίσ
τθν

ζγγραφθ

ςυναίνεςθ

του

εκμιςκωτι.

Οποιαδιποτε

προςκικθ,

τροποποίθςθ ι μεταρρφκμιςθ γίνει κατά παράβαςθ αυτοφ του όρου,
ανεξάρτθτα από τισ ςυνζπειεσ που κα ςυνεπάγεται, παραμζνει προσ όφελοσ
του μιςκίου χωρίσ να γεννά κανζνα απολφτωσ δικαίωμα αφαίρεςθσ ι
αποηθμίωςθσ του μιςκωτι. Πάντωσ ο εκμιςκωτισ δικαιοφται να αξιϊςει τθν
επαναφορά των πραγμάτων ςτθν προθγοφμενθ κατάςταςθ, με δαπάνεσ του
μιςκωτι τόςο όςον αφορά το εςωτερικό του καταςτιματοσ όςο και τον
εξωτερικό περιβάλλοντα χϊρο.
9. ΚΑΛΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ. Ο μιςκωτισ υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ
του μιςκίου διατθρϊντασ το κακαρό και ευπρεπζσ, διαφορετικά ευκφνεται
με αποηθμίωςθ για τισ φκορζσ και τισ βλάβεσ που προξενικθκαν ς’ αυτό. Ο
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μιςκωτισ ζχει επίςθσ τθν υποχρζωςθ να το χρθςιμοποιιςει κατά τρόπο που
να μθν κίγει τθν θςυχία, τθν υγεία, εργαςία, αςφάλεια και τα χρθςτά ικθ
του εκμιςκωτι και των γειτόνων.
10. ΕΠΙΚΕΨΗ – ΕΠΙΘΕΩΡΗΗ ΜΙΘΙΟΤ. Ο εκμιςκωτισ ι ο αντιπρόςωποσ του
δικαιοφται ςε κατάλλθλεσ μζρεσ ι ϊρεσ α) να επιςκζπτεται και να επικεωρεί
λεπτομερϊσ το μιςκίο ανά εξάμθνο, ςυνοδευόμενοσ από μθχανικό ι
εμπειροτζχνθ για να εξακριβϊςει τυχόν φκορζσ ι μεταβολζσ του, β) να
επιςκζπτεται το μιςκίο δφο φορζσ τθν εβδομάδα μαηί με υποψιφιουσ
μιςκωτζσ ι αγοραςτζσ.
11. ΑΠΟΔΟΗ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ. Κατά τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ ο μιςκωτισ
υποχρεοφται, χωρίσ όχλθςθ, να αποδϊςει το μίςκιο ςτον εκμιςκωτι ςτθν
ίδια κατάςταςθ ςτθν οποία το παρζλαβε, διαφορετικά υποχρεοφται ςε
αποηθμίωςθ του εκμιςκωτι για κάκε ηθμιά που ζπακε εξ’ αιτίασ τθσ μθ
ζγκυρθσ απόδοςθσ του μιςκίου.
12. ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ – ΣΕΛΗ. Οι λογαριαςμοί κάκε είδουσ παροχϊν κοινισ
ωφζλειασ, τα πάςθσ φφςεωσ και υπζρ οιανδιποτε τζλθ, φόροι και ειςφορζσ
που αφοροφν το μίςκιο ι ςυναρτϊνται προσ το μίςκωμα, πλθν του φόρου
ειςοδιματοσ, ωσ και κάκε προβλεπόμενθ κοινόχρθςτθ δαπάνθ κα βαρφνουν
αποκλειςτικά τον μιςκωτι, ο οποίοσ ειδικότερα υποχρεοφται να καταβάλλει
μθνιαίωσ προσ τον εκμιςκωτι και πλιρωσ το τζλοσ του χαρτοςιμου (3,6%).
Ο μιςκωτισ υποχρεοφται ςε εφλογο χρονικό διάςτθμα να ςυνάψει με τθν
Δ.Ε.Η. ςφμβαςθ παροχισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτο όνομα του.
13. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ. Κάκε τροποποίθςθ των όρων του αυτοφ
ςυμφωνθτικοφ όπωσ και θ αναμίςκωςθ ι θ παράταςθ τθσ μίςκωςθσ, κα
αποδεικνφονται

αποκλειςτικά

και

μόνο

εγγράφωσ,

αποκλειςμζνου

οποιουδιποτε άλλου αποδεικτικοφ μζςου. Η τυχόν μθ ζγκαιρθ ενάςκθςθ
από τον εκμιςκωτι οποιουδιποτε δικαιϊματοσ του, είτε μία φορά είτε κατ’
επανάλθψθ δεν ςθμαίνει παραίτθςθ του από αυτό το δικαίωμα.
14. ΤΝΕΠΕΙΕ ΠΑΡΑΒΑΕΩΝ. Η μθ εμπρόκεςμθ καταβολι του μιςκϊματοσ, ωσ
και κάκε άλλθσ ςχετικισ με τθν μίςκωςθ δαπάνθσ ι τθν παράβαςθ
οποιουδιποτε από τουσ όρουσ του ςυμφωνθτικοφ αυτοφ ι του Νόμου
παρζχει τθν ςτον εκμιςκωτι το δικαίωμα να καταγγείλει και να λφςει
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αμζςωσ και μονομερϊσ τθν μίςκωςθ, να αποβάλλει τον μιςκωτι από το
μίςκιο κατά τθν ςχετικι νόμιμθ διαδικαςία και να ηθτιςει αποηθμίωςθ για
κάκε ηθμιά του από τθν ακζτθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ
καταπίπτει ςαν ποινικι ριτρα υπζρ του εκμιςκωτι θ εγγφθςθ που δόκθκε.
15. Ο μιςκωτισ αναγνωρίηει δια του παρόντοσ ότι καλϊσ και νόμιμα κα γίνει ςε
αυτόν κάκε δικαςτικι ι εξϊδικθ κοινοποίθςθ ςχετικά με τθν παροφςα
μίςκωςθ ςτο μίςκιο ζςτω και αν αυτόσ απεχϊρθςε από αυτό για
οποιοδιποτε λόγο. Επίςθσ ρθτά ςυμφωνείται ότι για κάκε από τθν παροφςα
ςφμβαςθ διαφορά αρμόδια ορίηονται κατά το παρόν τα δικαςτιρια τθσ
περιφζρειασ του Πρωτοδικείου Ναυπλίου.
16. Σε περίπτωςθ μεταβίβαςθσ του μιςκίου από οποιαδιποτε αιτία (πϊλθςθ,
δωρεά, ανταλλαγι, γονικι παροχι, κλθρονομικι διαδοχι, ςυμβιβαςμό,
δόςθ αντί καταβολισ, κλθροδοςία, διανομι εκοφςια ι δικαςτικι ειςφορά
του μιςκίου ςε εταιρεία, διανομι εταιρικισ περιουςίασ) είτε κατά πλιρθ
κυριότθτα ι κατ’ επικαρπία ι ψιλι κυριότθτα, τόςο κακϊσ επίςθσ και ςε
περίπτωςθ παραχϊρθςθσ άλλου εμπράγματου δικαιϊματοσ, θ μίςκωςθ δεν
κα λφεται αλλά κα ςυνεχίηεται με τουσ ίδιουσ όρουσ, ο δε εκμιςκωτισ ζχει
τθν υποχρζωςθ να ενθμερώςει προσ τοφτο τον νζο ιδιοκτιτθ.
17. ε περίπτωςθ που ο μιςκωτισ δεν δφναται να λάβει τθν όποια από τον
από τον νόμο ορίηεται άδεια (Λειτουργίασ, κ.λ.π.), απαραίτθτθ για τθν
άςκθςθ του εν λόγω επαγγζλματοσ, αυτόματα λφεται θ μιςκωτικι ςχζςθ,
ακόμθ και αν δεν ζχει περατωκεί θ διάρκεια τθσ μίςκωςθσ και κα
επιςτρζφεται ςτθν μιςκώτρια θ εγγφθςθ.
18. Το παρόν μιςκωτιριο διαβάςτθκε και ζγινε αποδεκτό από τουσ
ςυμβαλλόμενουσ, υπογράφθκε από αυτοφσ και ο κακζνασ ζλαβε από ζνα
όμοιο αντίτυπο, ζνα δε αντίτυπο κα κατατεκεί ςτθν Οικονομικι Εφορία του
εκμιςκωτι.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ

Ο ΜΙΘΩΣΗ
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