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ΠΡΟΤΜΦΩΝΟ ΜΙΘΩΕΩ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΣΕΓΗ 

Στο …………, ςιμερα τθν ………-………….-20…. οι υπογράφοντεσ το ςυμφωνθτικό αυτό, 

αφενόσ ο ……………………, κάτοικοσ …………….., κάτοχοσ του υπ’ αρ. ………. Α.Δ.Τ., με 

Α.Φ.Μ. ……………., αρμόδια Δ.Ο.Υ. …………….., και αφετζρου ο ………………………….. του 

……………………., κάτοικοσ …………….., κάτοχοσ του υπ’ αρ. ………………….. Α.Δ.Τ., με 

Α.Φ.Μ. ……………, αρμόδια Δ.Ο.Υ. …………… ςυμφϊνθςαν από κοινοφ και 

αποδζχτθκαν τα εξισ: 

 

1.-  Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ζχει ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα, νομι και 

κατοχι του μία ΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗ που ανικει ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα, 

νομι και κατοχι του, που βρίςκεται ςτθν κζςθ ………………., ςυνολικισ 

επιφάνειασ …………….. τ.μ. (….). 

 

2.- Με το παρόν ςυμφωνθτικό, οι ςυμβαλλόμενοι ςυμφωνοφν να ςυνάψουν 

ςφμβαςθ μιςκϊςεωσ τθσ ωσ άνω ιςόγειασ οικοδομισ, με μιςκωτικι ςχζςθ θ 

οποία κατά τον νόμο διατυπϊνεται με απόλυτθ ελευκερία των μερϊν. Ρθτά 

ςυμφωνείται ότι ςτθ μίςκωςθ αυτι κα ςυμβλθκεί ωσ μιςκϊτρια θ υπό ςφςταςθ 

ςιμερα εταιρεία με τθν επωνυμία «……………..».  

 

3.- Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ που κα ςυναφκεί κα είναι τριετισ, αρχομζνθ τθν 

………… και λιγουςα τθν ………... 

 

4.- Το μίςκιο κα χρθςιμοποιθκεί αποκλειςτικά ωσ ……………………….. ……………… 

 

5.- Ωσ  μθνιαίο μίςκωμα κα οριςτεί ςε Ευρϊ ………… (…..) για το διάςτθμα ………….. – 

……………, ςτθν ςυνζχεια και από …………. ζωσ ………… το μθνιαίο μίςκωμα 

ορίηεται ςε Ευρϊ ……………. (…………..) και τζλοσ από …………. ζωσ …………. το 

μθνιαίο μίςκωμα ορίηεται ςε Ευρϊ ……………… (……….) . Το μθνιαίο μίςκωμα 

είναι προκαταβλθτζο τθν …θν κάκε θμερολογιακοφ μθνόσ. Οι ςυμβαλλόμενοι 

κεωροφν το μίςκωμα απόλυτα εφλογο και ανάλογο με τθ μιςκωτικι αξία του 

ακινιτου. 
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6.-  Το μίςκωμα κα καταβάλλεται μζςα ςτο πρϊτο ……… κάκε μινα ςτα χζρια του 

εκμιςκωτι ι του νόμιμα εξουςιοδοτθμζνου αντιπροςϊπου του. Η καταβολι του 

μιςκϊματοσ κα αποδεικνφεται μόνο με ζγγραφθ απόδειξθ του εκμιςκωτι. 

 

7.- Το ιδιωτικό ςυμφωνθτικό για τθ μίςκωςθ τθσ ωσ άνω οικοδομισ κα ςυναφκεί 

εντόσ μθνόσ από ςιμερα, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει ολοκλθρωκεί θ 

διαδικαςία ςφςταςθσ τθσ μιςκϊτριασ εταιρείασ. Αυτι άλλωςτε είναι θ και θ 

αιτία τθσ υπογραφισ του παρόντοσ προςυμφϊνου. 

 

8.- Για τθν πιςτι δε τιρθςθ των όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ ο κ. …………… 

κατζβαλε ςιμερα ςτα χζρια του εκμιςκωτι το ποςό των ………………….. ευρϊ, και 

το παρόν επζχει κζςθ απόδειξθσ καταβολισ και είςπραξθσ αντίςτοιχα.  

 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ       Ο ΜΙΘΩΣΗ 


