
ΙΓΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 

ηελ  αζήλα  ζήκεξα ηελ ΥΥ ΥΥΥΥ 20ΥΥ νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη.  

- αθ' ελόο  ΥΥΥΥ, θάηνηθνο ΥΥΥΥ, νδόο ΥΥΥ, αξ ΥΥ, θάηνρνο ηνπ ΑΔΣ ΥΥΥΥΥ θαη 
ΑΦΜ ΥΥΥΥ θαινύκελεο εθ' εμήο ν «Εθκηζζσηήο» θαη 

-αθεηέξνπ o ΥΥΥΥΥ ηνπ ΥΥΥ θαη ηεο ΥΥΥ, θάηνηθνο ΥΥΥΥ νδόο ΥΥΥΥ  αξ ΥΥ , 
θάηνρνο ηνπ ΑΔΣ ΥΥΥΥ Σνπ Σ/Α ΥΥΥΥ ,Με  ΑΦΜ ΥΥΥΥ, θαινύκελoο εθ' εμήο ν 
«Μηζζσηήο»  

ζυμθώνηζαν και ζυναποδέχθηκαν ηα εξής: 

Ο  αθελόο ζπκβαιιόκελνο Εθκηζζσηήο εθκηζζώλεη δηα ηνπ παξόληνο πξνο ηνλ 
αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελν κηζζσηή κηα θαηνηθία (Γθαξζνληέξα) πνπ αλήθεη ζηελ 
απόιπηε θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηνπ, έθηαζεο (ΥΥΥΥ)η.κ., πνπ βξίζθεηαη ζην       
Υ όξνθν ηζνγεηνπ θαηαζηήκαηνο επη ηηο νδνύ ΥΥΥΥ ζηε ζέζε ΥΥΥΥ  θαη πνπ 
απνηειείηαη από Υ ππλνδσκάηην, θαζηζηηθό, ινπηξό, θνπδίλα, θαη απηόλνκε ζέξκαλζε 
(εθεμήο ην «κίζζην»), ην νπνίν εθκηζζώλεη ζην Μηζζσηή κε ηνπο παξαθάησ όξνπο θαη 
ζπκθσλίεο: 

1.Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ζηα Υ έηε  θαη αξρίδεη από ΥΥΥΥ κέρξη ηελ 
ΥΥΥΥ. 

2.Σν κίζζσκα θαζόιε ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ θαη δεύηεξνπ  κηζζσηηθνύ έηνπο, 
νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ΥΥΥΥ επξώ (ΥΥΥ επξώ)κεληαίσο θαη πξνθαηαβάιιεηαη εληόο 
ησλ 3 πξώησλ εκεξώλ θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα.  

Γηα ηνλ 3ν κόλν ρξόλν ηεο κίζζσζεο ην κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκνζηεί θαηά ην 
πνζνζηό ηνπ πιεζσξηζκνύ πιένλ Υ % , όπσο απηόο πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο 
Σξάπεδαο Ειιάδνο γηα ηνπο ακέζσο πξνεγνύκελνπο δώδεθα κήλεο. Η θαηαβνιή ηνπ 
κηζζώκαηνο ζα απνδεηθλύεηαη κόλν κε ζρεηηθή έγγξαθε εμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ 
εθκηζζσηή ή κε ην ζρεηηθό παξαζηαηίθν ηξαπεδηθήο θαηάζεζεο ζηελ νπνία ζα 
θαηαηεζεί ην κίζζσκα ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ εθκηζζώηε απνθιεηόκελν 
θάζε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ αθόκα θαη ηνπ όξθνπ.Ο Μηζζσηήο ζεσξεί ην 
παξαπάλσ κίζζσκα δίθαην θαη εύινγν θαη ππόζρεηαη όηη ζα ην θαηαβάιιεη αθόκε θαη 
αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν πνπ αθνξά ην Μηζζσηή δελ πνηείηαη ρξήζε ηνπ κηζζίνπ. 

3. Γηα ηελ αθξηβή εθπιήξσζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο κίζζσζεο ν Μηζζσηήο 
θαηέζεζε ζήκεξα άηνθα ζηα ρέξηα ηνπ Εθκηζζσηή σο εγγύεζε ην πνζό ησλ ΥΥΥΥΥ  
επξώ (ΥΥΥ επξσ), ην νπνίν ζέιεη ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε δεκηώλ γηα 
ηηο νπνίεο επζύλεηαη ν Μηζζσηήο, Ο Εθκηζζσηήο επηθπιάζζεη εηο εαπηόλ ην δηθαίσκα 
απνθαηαζηάζεσο ηπρόλ δεκηώλ πνπ βαξύλνπλ ην Μηζζσηή θαη πέξαλ ηνπ σο άλσ 
πνζνύ. ε πεξίπησζε παξάηαζεο ή αλαπξνζαξκνγήο ηνπ κηζζώκαηνο δε ζα 
αλαπξνζαξκόδεηαη νύηε ζα θαηαβάιιεηαη επηπιένλ εγγύεζε. 

4. Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο θαηνηθία ηνπ Μηζζσηή θαη ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ ε 
νπνία όκσο δελ απνθηά κηζζσηηθά δηθαηώκαηα. Απαγνξεύεηαη απνιύησο 
νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ, όπσο θαη ε ελ όισ ή ελ κέξεη 
ππεθκίζζσζε, ή ε ππ' νπνηνλδήπνηε ηίηιν, κε ή ρσξίο αληάιιαγκα, παξαρώξεζε 
ηεο ρξήζεο ηνπ κίζζηνπ ζε ηξίην, ρσξίο ηε ξεηή έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Εθκηζζσηή 



5. Απαγνξεύεηαη ζην Μηζζσηή λα ελεξγήζεη νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε, επηζθεπή ή 
κεηαξξύζκηζε ηνπ κηζζίνπ ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Εθκηζζσηή, θάζε δε 
ηέηνηα ελέξγεηα πνπ ηειείηαη θαηά παξάβαζε αλεμάξηεηα από ηηο ζπλέπεηεο ηηο νπνίεο 
απηή ζπλεπάγεηαη, παξακέλεη πξνο όθεινο ηνπ κίζζηνπ, ρσξίο θαλέλα δηθαίσκα 
απνδεκίσζεο ηνπ Μηζζσηή. ε θάζε ηέηνηα πεξίπησζε δηθαηνύηαη ν Εθκηζζσηήο λα 
αμηώζεη ηελ επαλαθνξά ησλ πξαγκάησλ ζηελ πξνηέξα θαηάζηαζε κε δαπάλεο ηνπ 
Μηζζσηή. 

 

6. Ο Μηζζσηήο αθνύ εμέηαζε ην κίζζην ην βξήθε ηεο ηέιεηαο αξεζθείαο ηνπ θαη 
απνιύησο θαηάιιειν γηα ηε ρξήζε γηα ηελ νπνία ην πξννξίδεη. 

 

7. Ο Μηζζσηήο ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή ρξήζε ηνπ κηζζίνπ, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη 
ζε απνδεκίσζε γηα θζνξέο θαη βιάβεο πνπ πξνθιήζεθαλ ζην κίζζην απ' απηόλ ή ηελ 
νηθνγέλεηα ή ην ππεξεηηθό πξνζσπηθό ηνπ θαη ινηπνί πξνζηεζέληεο ή βνεζνί 
εθπιεξώζεσο, εθηόο απ' απηέο πνπ νθείινληαη ζηε ζπλήζε ρξήζε. Επηπιένλ 
ππνρξενύηαη λα δηαηεξεί ην κίζζην θαζαξό θαη λα ην ρξεζηκνπνηεί θαηά ηέηνην ηξόπνλ 
πνπ λα κε ζίγεη ηελ εζπρία, πγεία, εξγαζία, αζθάιεηα θαη ηα ρξεζηά ήζε ησλ 
πεξίνηθσλ. 

 

8. Ο Μηζζσηήο ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή ησλ δεκνζίσλ θαη δεκνηηθώλ θόξσλ θαη 
ηειώλ (θαζαξηόηεηαο, θσηηζκνύ θ.ιπ.) ησλ ζρεηηθώλ κε ην κίζζην, νη νπνίεο 
βαξύλνπλ ηνπο κηζζσηέο, όπσο θαη ζηελ θαηαβνιή ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ ηεο 
πξνθείκελεο κίζζσζεο δει. 3,6%. Η θαηαλάισζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη ηνπ 
λεξνύ θαζώο θαη νη δαπάλεο απηόλνκεο ζέξκαλζεο βαξύλνπλ ην Μηζζσηή. 

 

9. Καηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο ν Μηζζσηήο ππνρξενύηαη ρσξίο όριεζε λα 
παξαδώζεη ην κίζζην ζηνλ Εθκηζζσηή ζηελ ίδηα θαιή θαηάζηαζε ζηελ νπνία ην 
παξέιαβε, δηαθνξεηηθά επζύλεηαη ζε απνδεκίσζε ηνπ Εθκηζζσηή σο ζπλέπεηα ηεο 
κε έγθαηξεο παξάδνζεο ηνπ κίζζηνπ. ε πεξίπησζε εθπνίεζεο ηνπ κίζζηνπ ν 
Εθκηζζσηήο κε ην ζπκβόιαην ηεο αγνξαπσιεζίαο ζα ππνρξεώζεη ηνλ αγνξαζηή λα 
ζεβαζηεί ηελ παξνύζα κίζζσζε. Επίζεο ν Μηζζσηήο ππνρξενύηαη λα επηηξέπεη ζε 
θαηάιιειεο ώξεο ηελ επίζθεςε ηνπ κηζζίνπ ζε απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα ην 
αγνξάζνπλ, όπσο θαη θαηά ηνπο δύν ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο κίζζσζεο ηελ επίζθεςε 
θαζεκεξηλά αλά δπν εξγάζηκεο ώξεο ζε απηνύο πνπ επηζπκνύλ λα ην κηζζώζνπλ ζηε 
ζπλέρεηα. 

 

10. Η ζησπεξή αλακίζζσζε, ε παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο κίζζσζεο απνθιείεηαη 
απνιύησο θαη επ' νπδελί ιόγσ κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ηέηνηα ε από νπνηαδήπνηε 
αηηία ηπρόλ παξακνλή ηνπ Μηζζσηή ζην κίζζην κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, ην δε 
ηπρόλ κίζζσκα πνπ ζα εηζπξαρζεί από ηνλ Εθκηζζσηή θαηά ην δηάζηεκα απηό ζα 
ζεσξείηαη όηη θαηαβιήζεθε ζε απηόλ ιόγσ απνδεκίσζεο γηα ηε κε εκπξόζεζκε 
παξάδνζε ηνπ κίζζηνπ θαη όρη σο ξεηή ή ζησπεξή παξάηαζε ηεο κίζζσζεο. 



 

11. Κάζε ηπρόλ ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο, όπσο θαη ε αλακίζζσζε ή 
παξάηαζε ηεο κίζζσζεο ζα απνδεηθλύνληαη απνθιεηζηηθά θαη κόλν κε έγγξαθν, 
απνθιεηνκέλνπ νπνηνπδήπνηε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ αθόκε θαη όξθνπ. Η κε 
ηπρόλ έγθαηξε ελάζθεζε από ηνλ Εθκηζζσηή νπνηνπδήπνηε δηθαηώκαηόο ηνπ εθ' 
άπαμ ή θαη' επαλάιεςε δε ζα ζεκαίλεη παξαίηεζε από ην δηθαίσκά ηνπ απηό. 

 

12. Η κε εκπξόζεζκε θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο, ή ε παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από 
ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο πνπ ζπκθσλνύληαη όινη σο νπζηώδεηο, παξέρεη ζηνλ 
Εθκηζζσηή ην δηθαίσκα λα ιύζεη κνλνκεξώο ηελ παξνύζα κίζζσζε θαη λα εμώζεη ην 
Μηζζσηή από ην κίζζην θαηά ηελ εμσζηηθή δηαδηθαζία ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο 
Δηθνλνκίαο. 

 

13. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ζε πεξίπησζε πνπ ν Εθκηζζσηήο εθπνηήζεη ή κεηαβηβάζεη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ζε ηξίηνλ ηελ θπξηόηεηα ηνπ κηζζίνπ ή παξαρσξήζεη 
άιιν εκπξάγκαην δηθαίσκα πνπ απνθιείεη ην Μηζζσηή από ηελ ρξήζε, ν λένο 
ηδηνθηήηεο ζα ππεηζέιζεη ζηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηεο κίζζσζεο. ε 
ηέηνηα πεξίπησζε ν Εθκηζζσηήο κε ην ζπκβόιαην αγνξαπσιεζίαο ζα ππνρξεώζεη 
ηνλ αγνξαζηή λα ζεβαζηεί ηελ παξνύζα κίζζσζε. 

 

ε πίζησζε ησλ αλσηέξσ νη ζπκβαιιόκελνη ζπλέηαμαλ ην παξόλ ζπκθσλεηηθό ζε 
ηέζζεξα όκνηα πξσηόηππα θαη αθνύ ηα ππέγξαςαλ σο αθνινύζσο έιαβαλ ν 
θαζέλαο από δύν, ηα κέξε νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ έλα εθ ησλ δύν αληηγξάθσλ πνπ 
έιαβαλ ζηελ αξκόδηα ΔΟΤ. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
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