ΙΓΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΔΓΗΣ
Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ ….. Μήλαο 2…. νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη:
α) αθελόο ν ……………………. ηνπ …………………., θάηνρνο ηνπ ππ’ αξηζ.
………………………… Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ηνπ Τ.Α. ………….. (Α.Φ.Μ
………………

ηεο

Δ.Ο.Υ.

……………..),

θάηνηθνο

………….

………,

νδόο

……………………………. αξηζ. …., θαινύκελνο εθεμήο ν «ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ», θαη
β) αθεηέξνπ ν ………………………… ηνπ ………………. θαη ηεο ………………….
θάηνρνο ηνπ ππ’ αξηζ. ………………….. Δειηίνπ Αζηπλνκηθήο Ταπηόηεηαο ηνπ Τ/Α
………………………….. (Α.Φ.Μ. …………………. ηεο Δ.Ο.Υ. ……………..) θάηνηθνο
…………………………. νδόο ……………………….. αξηζ. ….., θαινύκελνο εθεμήο ν
«ΜΙΣΘΩΤΗΣ»,
ζπκθώλεζαλ θαη ζπλαπνδέρζεθαλ ηα αθόινπζα:
Ο αθελόο ζπκβαιιόκελνο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ε θ κ η ζ ζ ώ λ ε η δηα ηνπ παξόληνο πξνο
ηνλ αθεηέξνπ ζπκβαιιόκελν ΜΙΣΘΩΤΗ έλα ………………… 00 …. πνπ αλήθεη ζηελ
πιήξε θπξηόηεηα λνκή θαη θαηνρή ηνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη εληόο ηνπ ζρεδίνπ ηεο
πόιεσο

ηεο

………………….

……………………,

θαη

απνηεινύκελν

δε

επί

από

ηεο

νδνύ

……………..

ζηε

………………………………………..

απνθαινύκελν εθεμήο ην «ΜΙΣΘΙΟ».Σην αλσηέξν ……………………. ππήξρε
…………………………………………………………………………………………………
………………….. Τα αλσηέξσ είδε παξέιαβε ν κηζζσηήο καδί κε ην θαηάζηεκα θαη
ζα ηα ρξεζηκνπνίεη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηηο κίζζσζεο.
Με ηνπο θαησηέξσ όξνπο θαη ζπκθσλίεο, πνπ έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηνί από ηνπο
ζπκβαιιόκελνπο θαη πνπ ζεσξνύληαη όινη σο νπζηώδεηο:
1.-

Τν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ην κηζζσηή απνθιεηζηηθά θαη κόλν γηα ηελ

άζθεζε

ηεο

επαγγεικαηηθήο

ηνπ

δξαζηεξηόηεηαο

(ήηνη

…………………………………………………………………………………………………
………………………, θ.ιπ), απαγνξεπκέλεο ξεηώο ηεο αιιαγήο ηεο ρξήζεσο ηνπ
κηζζίνπ ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή.

2.-

Ο

κηζζσηήο έρεη ην απνθιεηζηηθό δηθαίσκα λα ηνπνζεηήζεη

νπνηνδήπνηε αληάιιαγκα θαιαίζζεηε πηλαθίδα ζε όπνην ζεκείν ζέιεη

ρσξίο
θαη ζηε

πξόζνςε ηνπ κηζζίνπ θαηαζηήκαηνο, ζηελ νπνία ζα κπνξεί λα δηαθεκίδνληαη νη
ππεξεζίεο ηα πξντόληα ηνπ κηζζσηή, ε επσλπκία ή νπνηνδήπνηε άιιν ζήκα ή άιια
δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ κηζζσηή.
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3.-

Η κίζζσζε ζπλνκνινγείηαη δηα ρξνληθό δηάζηεκα δώδεθα (12) εηώλ, ην νπνίν

άξρεηαη ζηηο 00

Μήλαο 2…… θαη ιήγεη ζηηο 00 Μήλαο 2….. ρσξίδεηαη δε ζε ηξείο

κηζζσηηθέο πεξηόδνπο, θαη εηδηθόηεξα σο εμήο:
3.1- Η πξώηε κηζζσηηθή πεξίνδνο αθνξά ην δηάζηεκα από ……… έσο …………. Σε
πεξίπησζε όπνπ ν κηζζσηήο ζειήζεη λα ζπλερίζεη ηελ κίζζσζε θαη κεηά ηελ
…………., ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη πξνο ηνύην ηνλ εθκηζζσηή κε γξαπηή ηνπ
δήισζε πνπ ζα θνηλνπνηήζεη ζε απηόλ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηε ιήμε ηεο α’
κηζζσηηθήο πεξηόδνπ, ήηνη ην αξγόηεξν έσο ηελ …………..
3.2- Η δεύηεξε κηζζσηηθή πεξίνδνο αθνξά ην δηάζηεκα από …………… έσο
…………... Σε πεξίπησζε όπνπ ν κηζζσηήο ζειήζεη λα ζπλερίζεη ηελ κίζζσζε θαη
κεηά ηηο …………….., ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη πξνο ηνύην ηνλ εθκηζζσηή κε
γξαπηή ηνπ δήισζε πνπ ζα θνηλνπνηήζεη ζε απηόλ ηνπιάρηζηνλ έλα κήλα πξηλ ηε
ιήμε ηεο β’ κηζζσηηθήο πεξηόδνπ, ήηνη ην αξγόηεξν έσο ηελ …………..
3.3- Η ηξίηε κηζζσηηθή πεξίνδνο αθνξά ην δηάζηεκα από …………. έσο …………...
Ο κηζζσηήο δύλαηαη λα παξαηείλεη κνλνκεξώο ηελ κίζζσζε γηα ηξία (3)
αθόκε έηε κεηά ηε ιήμε ηεο γ’ κηζζσηηθήο πεξηόδνπ, κε γξαπηή ηνπ δήισζε πξνο ηνλ
εθκηζζσηή πνπ ζα θνηλνπνηήζεη ζε απηόλ ην αξγόηεξν ηξεηο κήλεο πξηλ ηελ ιήμε ηεο
γ’ κηζζσηηθήο πεξηόδνπ.
4.1.- Τν κεληαίν κίζζσκα θαζνξίδεηαη γηα ηηο ηξεηο σο άλσ κηζζσηηθέο πεξηόδνπο σο
εμήο: α) γηα ηελ α’ κηζζσηηθή πεξίνδν ην κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ
…………. επξώ (€ ………) πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ εμ επξώ 3,6%, ην νπνίν ηα
κέξε ζεσξνύλ εύινγν θαη δίθαην.
β) Γηα ηελ β’ κηζζσηηθή πεξίνδν ην κεληαίν κίζζσκα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ
………….. επξώ (€ …………..) πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ εμ επξώ 3,6%, ην νπνίν ηα
κέξε ζεσξνύλ εύινγν θαη δίθαην.
γ) Γηα ηελ γ΄ κηζζσηηθή πεξίνδν, ην κίζζσκα νξίδεηαη ζην πνζό ησλ
……………… (€ ………. ) πιένλ ηέινπο ραξηνζήκνπ εμ επξώ 3,6%, ην νπνίν ηα κέξε
ζεσξνύλ εύινγν θαη δίθαην.
Μεηά ην πέξαο ηνπ ηξίηνπ έηνπο

ηεο κίζζσζεο , ην κίζζσκα

ζα

αλαπξνζαξκνζηεί θαηά ην πνζνζηό ηνπ πιεζσξηζκνύ πιένλ …. % , όπσο απηόο
πξνθύπηεη από ηα ζηνηρεία ηεο Τξαπέδεο Ειιάδνο γηα ηνπο ακέζσο πξνεγνύκελνπο
12 κήλεο .
Σε πεξίπησζε παξάηαζεο ηεο δηάξθεηαο ηεο παξνύζαο κίζζσζεο είηε
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3 ηνπ παξόληνο είηε κε νπνηνλδήπνηε άιιν
ηξόπν ην κεληαίν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη θάζε ρξόλν κε ηα αλσηέξσ
νξηδόκελα .
4.2.- Τν κίζζσκα ζα θαηαβιεζεί από ηνλ κηζζσηή σο εμήο:
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α) γηα ηελ α’ κηζζσηηθή πεξίνδν, ην ζπλνιηθό κίζζσκα πνζνύ είλαη: (…. κήλεο Φ
……) …… €. Τν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη από ηνλ κηζζσηή ζηνλ
εθκηζζσηή εληόο ησλ πέληε (5) πξώησλ εκεξώλ θάζε κηζζσηηθνύ κήλα, ε δε
θαηαβνιή ηνπ ζα απνδεηθλύεηαη κόλν κε ζρεηηθή έγγξαθε εμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ
εθκηζζσηή ή κε ην ζρεηηθό Παξαζηαηηθό θαηάζεζεο ηεο, ζηνλ ππ’ αξηζκό
……………………………. ινγαξηαζκό ηεο Τξαπέδεο ………………..ηνπ εθκηζζσηή,
απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ αθόκε θαη απηό ηνπ όξθνπ.
β) γηα ηελ β’ κηζζσηηθή πεξίνδν ην ζπλνιηθό κίζζσκα πνζνύ είλαη: (….. κήλεο Φ
……) ……. € .Τν κεληαίν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη από ηνλ κηζζσηή ζηνλ
εθκηζζσηή εληόο ησλ πέληε (5) πξώησλ εκεξώλ θάζε κηζζσηηθνύ κήλα, ε δε
θαηαβνιή ηνπ ζα απνδεηθλύεηαη κόλν κε ζρεηηθή έγγξαθε εμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ
εθκηζζσηή ή κε ην ζρεηηθό Παξαζηαηηθό θαηάζεζεο ηεο σο άλσ Τξάπεδαο ζηελ
νπνία ζα θαηαηεζεί ην κίζζσκα ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ εθκηζζσηή
απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ αθόκε θαη ηνπ όξθνπ.
γ) γηα ηελ γ’ κηζζσηηθή πεξίνδν ην κεληαίν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη από ηνλ
κηζζσηή εληόο ησλ πέληε (5) πξώησλ εκεξώλ θάζε κηζζσηηθνύ κήλα ,ε δε θαηαβνιή
ηνπ ζα απνδεηθλύεηαη κόλν κε ζρεηηθή έγγξαθε εμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ εθκηζζσηή
ή κε ην ζρεηηθό Παξαζηαηηθό θαηάζεζεο ηεο σο άλσ Τξάπεδαο ζηελ νπνία ζα
θαηαηεζεί ην κίζζσκα ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό ηνπ εθκηζζσηή απνθιεηνκέλνπ
θάζε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ αθόκε θαη ηνπ όξθνπ.
5.-

Ο κηζζσηήο ππόζρεηαη θαη ππνρξενύηαη λα ηεξεί θαιή θαη επηκειεκέλε ρξήζε

ηνπ κηζζίνπ θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη ζην ηέινο ηεο λα παξαδώζεη
ηνύην απξνθαζίζησο εηο ηνλ εθκηζζσηή. Επίζεο, ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα ιάβεη
ηα απαξαίηεηα κέηξα ππξαζθάιεηαο ζύκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο.
6.-

Ο κηζζσηήο δηθαηνύηαη λα πξνβαίλεη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη δαπάλεο ζε θάζε

είδνπο κεηαηξνπέο ηνπ κηζζίνπ ή πξνζζήθεο επ' απηνύ, κε επηθύιαμε ησλ όζσλ
πξνβιέπνληαη ζην άξζξ. 17 ηνπ παξόληνο, γηα ηελ θαιύηεξε εμππεξέηεζε ησλ
επαγγεικαηηθώλ ηνπ αλαγθώλ θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ, εθ' όζνλ δελ ζίγεηαη ε
ζηαηηθόηεηα ηνπ θηηξίνπ.

Σε θάζε πεξίπησζε, νπνηαδήπνηε κεηαηξνπή ήζειε

επηθέξεη ν κηζζσηήο ζην κίζζην θαηάζηεκα, απηή ζα γίλεηαη κόλν κεηά ηελ έγγξαθε
ζπλαίλεζε ηνπ εθκηζζσηή.
Όιεο νη κεηαηξνπέο θαη πξνζζήθεο ζα παξακείλνπλ ζε όθεινο ηνπ κηζζίνπ
κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ κηζζσηή, ρσξίο ν κηζζσηήο λα έρεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα
ή ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε. Ο κηζζσηήο ζα δηθαηνύηαη λα παξαιάβεη όια ηα
θηλεηά πξάγκαηα θαη ελ γέλεη όιεο ηηο πξνζζήθεο θαη δηαθνζκήζεηο πνπ δελ
ζεσξνύληαη ζπζηαηηθά ή παξαξηήκαηα ηνπ κηζζίνπ.
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7.1.-

Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη ζε επηζθεπή ή επηδηόξζσζε ηνπ κηζζίνπ, όηαλ

απηή νθείιεηαη εηο ηπραία γεγνλόηα ή εηο αλσηέξα βία ή πεξηπηώζεηο ζεηζκνύ θαη
πνιέκνπ.
7.2.-

Ο εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη κε δηθά ηνπ έμνδα θαη δαπάλεο λα εμαζθαιίδεη

θαζ'όιε ηελ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ηελ αλεκπόδηζηε θαη αδηαηάξαθηε ελάζθεζε ησλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ κηζζσηή θαζώο θαη ηελ δπλαηόηεηα απηνηεινύο θαη αλεμάξηεηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ κηζζίνπ. Επηπιένλ ν εθκηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εμαζθαιίζεη ηελ
ειεύζεξε, αδηαηάξαθηε θαη αλεκπόδηζηε πξόζβαζε ζην κίζζην ησλ πειαηώλ, ηνπ
πξνζσπηθνύ θαη ελ γέλεη, νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ ζπλαιιάζζεηαη κε ην κηζζσηή.

8.-

Ο κηζζσηήο ζα θξνληίζεη εληόο επιόγνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο λα ζπλάςεη κε

ηελ ΔΕΗ θαη ηελ ΕΥΔΑΠ ζπκβάζεηο παξνρήο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη λεξνύ
αληίζηνηρα ζην δηθό ηνπ όλνκα.

9.-

Πέξαλ ηνπ κηζζώκαηνο, ν κηζζσηήο βαξύλεηαη θαη νθείιεη λα πιεξώλεη θαη ηηο

θάησζη ππνρξεώζεηο, θαηαβάιινληαο εκπξνζέζκσο ηα αληίζηνηρα γη’ απηέο πνζά,
ήηνη κε ην θαηά λόκν ηέινο ραξηνζήκνπ 3,6% επί ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ
κηζζώκαηνο, θαη ην ηέινο πδξεύζεσο θαη απνρέηεπζεο (εθόζνλ επηβιεζεί).
Ο κηζζσηήο ζα βαξύλεηαη εμ’ νινθιήξνπ θαη κε ηα δεκνηηθά ηέιε ηνπ αθηλήηνπ,
θσηηζκνύ, θαζαξηόηεηνο, θαηαλαιώζεσο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο βάζεη ησλ εθάζηνηε
ελδείμεσλ ησλ κεηξεηώλ, ππνλόκσλ, απνρεηεύζεσο, θαζώο θαη κε ηα αλαινγνύληα
εηο ην κίζζηνλ θνηλόρξεζηα θαη ηελ δαπάλε γηα ηελ αγνξά πεηξειαίνπ ή θαηαλάισζε
θπζηθνύ αεξίνπ, ηελ ζπληήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο (εθόζνλ ππάξρεη)
αθόκα θαη αλ απνπζηάδεη από ην κίζζην ή δελ επηζπκεί ζέξκαλζε.
10.-

Λόγσ εγγπήζεσο γηα ηελ αθξηβή ηήξεζε ησλ όξσλ θαη ζπκθσληώλ ηεο

παξνύζαο κίζζσζεο

ν κηζζσηήο θαηέβαιε ζήκεξα κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζηνλ

εθκηζζσηή ην πνζόλ ησλ ………….. επξώ (€ …….), θαη ε παξνύζα ππέρεη ζέζε
απνδείμεσο. Τν πνζό ζα αλαπξνζαξκόδεηαη ζε θάζε αλαπξνζαξκνγή ηνπ
κηζζώκαηνο εηο ηξόπνλ ώζηε λα θαιύπηεη έλα κεληαίν κίζζσκα. Τν πνζό απηό ζα
παξακέλεη αηόθσο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο κίζζσζεο εηο ρείξαο ηνπ
εθκηζζσηή θαη ζα επηζηξαθεί ζηνλ κηζζσηή κεηά ηελ ιήμε ή ιύζε ηεο κηζζώζεσο
από νπνηαδήπνηε αηηία – θαηά ηα αλσηέξσ αλαιπηηθώο αλαθεξόκελα δηαζηήκαηαθαη ηελ εκπξόζεζκε εθθέλσζε ηνπ κηζζίνπ θαη παξάδνζε ηνύηνπ κεηά ησλ θιείδσλ
ειεπζέξνπ θαη θελνύ ζηνλ εθκηζζσηή.
Εηδηθόηεξα, ε εγγύεζε απηή θαιύπηεη ηηο πάζεο θύζεσο εθ ηεο παξνύζεο
ζπκβάζεσο απαηηήζεηο ηνπ εθκηζζσηή θαηά ηνπ κηζζσηή, ήηνη απαηηήζεηο εθ
θνηλνρξήζησλ ηνπ κηζζίνπ, εθ θζνξώλ θαη βιαβώλ απηνύ πνπ νθείινληαη
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απνθιεηζηηθά ζε ππαηηηόηεηα ηνπ κηζζσηή σο θαη δεκνηηθώλ ηειώλ, θνηλνρξήζησλ
θ.ι.π. δηθαηνπκέλνπ ηνπ εθκηζζσηή λα θξαηήζεη ηαύηελ εηο ρείξαο ηνπ κέρξη
ηαθηνπνηήζεσο, θαη ελ πάζε πεξηπηώζεη ηεο εθθαζαξίζεσο εθ ησλ αηηηώλ απηώλ
ηπρόλ απαηηήζεσλ ηνπ θαηά ηνπ κηζζσηή σο θαη εμ' νηαζδήπνηε άιιεο αηηίαο θαη λα
εμνθιήζεη δη' απηήο ζπκςεθηζηηθώο ηηο ελ ιόγσ απαηηήζεηο ηνπ, δπλακέλνπ ηνπ
ηειεπηαίνπ λα δηεθδηθήζεη ηπρόλ επηπιένλ απαηηήζεηο δηθαζηηθώο.

11.-

Απαγνξεύεηαη ε ζησπεξά αλακίζζσζε θαη ε θαζ' νηνλδήπνηε ηξόπν

παξάηαζε ή αλαλέσζε ηεο κηζζώζεσο (πιελ ηεο κνλνκεξνύο παξάηαζεο ηνπ όξνπ
2 ηνπ παξόληνο), άλεπ εγγξάθνπ ζπκθσλίαο κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ θαη επ’
νπδελί ιόγν δύλαηαη λα ζεσξεζεί σο ηνηαύηε εμ νηαζδήπνηε αηηίαο ηπρόλ παξακνλή
ηνπ κηζζσηή εηο ην κίζζηνλ κεηά ηε ιήμε ηεο κηζζώζεσο, ην δε ηπρόλ ππό ηνπ
εθκηζζσηή εηζπξαρζεζόκελν θαηά ην ρξόλν ηνύην κίζζσκα ζα ζεσξείηαη σο
θαηαβιεζέλ ιόγσ απνδεκηώζεώο ηεο γηα ηε κε εκπξόζεζκε παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ
θαη νπρί σο ελέρνλ ηελ έλλνηα ξεηήο ή ζησπεξήο παξαηάζεσο ηεο κηζζώζεσο.
12.- Σε πεξίπησζε εθπνίεζεο ηνπ κηζζίνπ, ε παξνύζα κίζζσζε ζα ζπλερίδεηαη κε
ηνπο ίδηνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο κε ηνλ λέν ηδηνθηήηε απηνύ.
13.-

Επίζεο ν κηζζσηήο ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην κίζζην ζηελ θαηάζηαζε

ζηελ νπνία ην παξέιαβε, ππνρξενύκελνο ζηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε πάζεο
θζνξάο ή βιάβεο, κε εμαίξεζε ηηο δεκίεο, θζνξέο, βιάβεο θ.ιπ. ηεο ζπλήζνπο
ρξήζεο.
14.-

Πξόσξε θαη πξν ηνπ ζπκπεθσλεκέλνπ ρξόλνπ απνρώξεζε ηνπ κηζζσηή

από ην κίζζην ζπλεπάγεηαη απηνδηθαίσο ηε ιύζε θαη ιήμε ηεο κηζζώζεσο.

15.-

Τξνπνπνίεζε όξνπ ή ζπκθσλίαο ηνπ παξόληνο ζ' απνδεηθλύεηαη κόλνλ

εγγξάθσο απαγνξεπκέλεο πάζεο άιιεο απνδείμεσο θαη απηνύ αθόκα ηνπ όξθνπ.
16.1.- Παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, πνπ ξεηά
ζπκθσλείηαη όηη ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο, παξέρεη ζην κε ππαίηην κέξνο δηθαίσκα
λα θαηαγγείιεη ηελ κίζζσζε θαη λα αμηώζεη απνδεκίσζε γηα όπνηα δεκηά ήζειε
ππνζηεί.
16.2.- Ο κηζζσηήο επζύλεηαη γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ όξσλ ηνπο παξόληνο θαη
εηδηθόηεξα γηα ηελ θαηαβνιή ηνπ κηζζώκαηνο. Η παξάβαζε νηνπδήπνηε όξνπ ηνπ
παξόληνο ζπλνκνινγνπκέλσλ θαηά ηα πξνεηξεκέλα απάλησλ σο νπζησδώλ, σο θαη
ε θαζπζηέξεζε ηεο πιεξσκήο ηνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο παξέρεη ην δηθαίσκα εηο ηνλ
εθκηζζσηή λα ζεσξήζεη δηαιειπκέλε ηελ παξνύζα κίζζσζε θαη λα επηδηώμεη ηελ
απνβνιή ηνπ κηζζσηή εθ ηνπ κηζζίνπ κεηά παληόο ηξίηνπ εμ' απηνύ έιθνληνο
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δηθαηώκαηα θαηά ηαο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 647 θαη επόκελα ηνπ Κώδηθα Πνιηηηθήο
Δηθνλνκίαο.
16.3.- Σπλνκνινγείηαη ξεηά όηη ε ηπρόλ κε έγθαηξε εθ κέξνπο ηνπ εθκηζζσηή ή
κηζζσηή άζθεζε ησλ εθ ηνπ παξόληνο ή εθ ηνπ λόκνπ απνξξεόλησλ δηθαησκάησλ
ηνπο, ή νξηζκέλσλ εμ απηώλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο
ζπλαίλεζε ή κε ελαληίσζε ή σο ζησπεξή παξαίηεζε από ηα δηθαηώκαηά ηνπο, ηα
νπνία ν εθκηζζσηήο ή ν κηζζσηήο δηθαηνύληαη λα αζθνύλ θαηά πάληα ρξόλν είηε
ηκεκαηηθώο είηε ελ ζπλόισ.
17.-

Οηαδήπνηε αζάθεηα ηνπ παξόληνο κηζζσηεξίνπ ελ ζρέζε κε ηελ ύπαξμε ή

ηελ έλζηαζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ππνρξεώζεσλ ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξώλ
εξκελεύεηαη όπσο απαηηεί ε θαιή πίζηε θαη ηα ζπλαιιαθηηθά ήζε.
18.-

Γηα ηελ επίιπζε δηθαζηηθώο νπνηαζδήπνηε ηπρόλ δηαθνξάο κεηαμύ ησλ

ζπκβαιινκέλσλ ελ ζρέζε κε ηελ παξνύζα κίζζσζε ηα κέξε νξίδνπλ από ηνύδε σο
αξκόδηα ηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ.
19.-

Οη σο άλσ ζπκβαιιόκελνη δειώλνπλ ξεηώο όηη παξαηηνύληαη από θάζε

δηθαίσκα γηα δηάξξεμε, αθύξσζε θαη γεληθώο πξνζβνιή ηνπ παξόληνο ηδησηηθνύ
ζπκθσλεηηθνύ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν νπζηαζηηθό ή ηππηθό θαη αηηία θαη γηα όζα
αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 178,179 θαη 388 ηνπ Αζηηθνύ Κώδηθα.
Σε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα
όκνηα πξσηόηππα, ιακβάλνληαο δύν

ην θάζε κέξνο.

θαηαζέζνπλ έλα εθ ησλ δύν αληηγξάθσλ πνπ έιαβαλ

Τα κέξε νθείινπλ

ζηελ αξκόδηα Δεκόζηα

Οηθνλνκηθή Υπεξεζία.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

Ο εκμισθωτής

λα

Ο μισθωτής

