
 

          ΠΚΒΑΠΖ ΚΗΠΘΩΠΖΠ 

ΑΥΤΗ Η  ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ιακβάλεη ρώξα ηελ ….ε …… 20…. ζηε ……. 

Κύπξνπ, κεηαμύ: 

Αθελόο ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “…………”, κηαο εηαηξείαο 

εγγεγξακκέλεο ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πνπ εδξεύεη 

ζηελ ……..Κύπξνπ, επί ηεο νδνύ …………….. αξ. ……, κε αξηζκό εγγξαθήο 

…………… ε νπνία λνκίκσο εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο από 

ηνλ ...................................  (εθεμήο θαινύκελε  “ΔΚΜΙΣΘΩΤΗΣ”). 

ΘΑΗ  

Αθεηέξνπ ηεο ……… εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία “………………”, κηαο εηαηξείαο 

εγγεγξακκέλεο ζύκθσλα κε ην δίθαην ηεο Διιεληθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εδξεύεη 

ζην …………., επί ηεο νδνύ …………. αξ. ……, κε Α.Φ.Μ. ………… θαη ΓΟΥ ……….., 

(εθεμήο θαινύκελε “ΜΙΣΘΩΤΗΣ”), ε νπνία λνκίκσο εθπξνζσπείηαη γηα ηελ 

ππνγξαθή ηνπ παξόληνο από ηνλ δηαρεηξηζηή ηεο θ. 

.............................................  

Σπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα εμήο: 

Καη' αξράο, ακθόηεξα ηα κέξε ζπκθσλνύλ ζην όηη ε παξνύζα ζύκβαζε 

κίζζσζεο απνηειεί έλα εληαίν ζύλνιν κε ηελ ζύκβαζε πώιεζεο πνπ 

θαηαξηίζζεθε κεηαμύ ηνπο, κε εκεξνκελία ππνγξαθήο ηελ ……….., κε  

Αγνξαζηή ηνλ Δθκηζζσηή θαη Πσιεηή ην Μηζζσηή. 

ΑΟΘΟΝ 1 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΚΗΠΘΩΠΖΠ 

1.1. Ο Δθκηζζσηήο δηα ηεο παξνύζεο εθκηζζώλεη ηνλ Δμνπιηζκό ζην Μηζζσηή 

ππό ηελ επηθύιαμε ησλ όξσλ, δεζκεύζεσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ 



πεξηγξάθνληαη θαησηέξσ. 

 

1.2. Ο Μηζζσηήο έρεη επηζεσξήζεη απηνπξνζώπσο ηνλ Δμνπιηζκό θαη δειώλεη 

όηη ηνλ βξίζθεη ηεο απνιύηνπ αξεζθείαο ηνπ θαη ζύκθσλν κε ηηο νξηζζείζεο θαη 

ζπκπεθσλεκέλεο πξνδηαγξαθέο. Ο Μηζζσηήο απνδέρεηαη ηνλ Δμνπιηζκό όπσο 

είλαη ρσξίο λα έρεη γίλεη νπνηαδήπνηε δήισζε ή δέζκεπζε ξεηή ή ζησπεξή ηνπ 

Δθκηζζσηή ή νπνηνπδήπνηε πξνζώπνπ εθ κέξνπο ηνπ. 

 

1.3. Ο Δθκηζζσηήο, δειώλεη δηα ηνπ παξόληνο όηη ν Δμνπιηζκόο είλαη ζε άξηζηε 

θαηάζηαζε, ειεύζεξνο πξαγκαηηθώλ θαη λνκηθώλ ειαηησκάησλ.  

 

ΑΟΘΟΝ 2 

ΓΗΑΟΘΔΗΑ ΡΖΠ ΚΗΠΘΩΠΖΠ 

Η δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη ………, αξρόκελε ηελ ……. θαη ιήγνπζα ηελ  

………, Ηκεξνκελία Τεξκαηηζκνύ ηεο Σύκβαζεο όπσο απηή νξίδεηαη ζηελ 

παξνύζα. 

 

   ΑΟΘΟΝ 3       

    ΚΗΠΘΩΚΑ 

3.1.Ο Μηζζσηήο ζπκθσλεί λα θαηαβάιιεη ζηνλ Δθκηζζσηή θαηά ην 

ρξνληθό δηάζηεκα πνπ δηαξθεί ε κίζζσζε , ρσξίο λα έρεη νπνηαδήπνηε 

απαίηεζε θαη ρσξίο νπνηαδήπνηε αθαίξεζε, ζπκςεθηζκό ή αληαπαίηεζε, ζηελ 

δηεύζπλζε πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ή ζε ηέηνην άιιν ηόπν όπσο κπνξεί ν 

Δθκηζζσηήο λα ηνπ ππνδείμεη εγγξάθσο από θαηξνύ εηο θαηξόλ ην εμήο 

κίζζσκα: 

 

3.2. Κίσθωμα ην νπνίν νξίδεηαη ζην πνζό ησλ ………… Δπξώ (……. €) κεληαίσο 

θαη ην νπνίν πξνθαηαβάιιεηαη εληόο ησλ ηξηώλ (3) πξώησλ εκεξώλ θάζε 

εκεξνινγηαθνύ κήλα. 



 

3.3. Τν Μίζζσκα πνπ θαηαβάιιεηαη δελ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε έμνδα. Όια 

ηα έμνδα, νθεηιέο, απνδεκηώζεηο, ηόθνη θαη ππνρξεώζεηο νπνηνπδήπνηε είδνπο 

θαη νπνηαζδήπνηε θύζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ Δμνπιηζκό (εθηόο από απηά 

πνπ ξεηά αλαθέξνληαη σο ππνρξεώζεηο ηνπ Δθκηζζσηή, εάλ ππάξρνπλ 

νπνηεζδήπνηε), θαη ηα νπνία κπνξεί λα πξνθύςνπλ ή λα θαηαζηνύλ απαηηεηά 

θαηά ηε Γηάξθεηα ηεο Μίζζσζεο, ζα θαηαβάιινληαη πιένλ ηνπ Μηζζώκαηνο ή ζα 

εμνθινύληαη από ηνλ Μηζζσηή, είηε έρνπλ νξηζηεί εηδηθά έηζη είηε όρη, θαη ν 

Μηζζσηήο ζπκθσλεί λα απνδεκηώλεη θαη λα απαιιάζζεη ηνλ Δθκηζζσηή από 

ηέηνηα έμνδα, ηόθνπο, ρξεώζεηο, νθεηιέο, απνδεκηώζεηο θαη ππνρξεώζεηο. 

 

           ΑΟΘΟΝ 4 

 

             ΣΟΖΠΖ 

 

Ο  Δμνπιηζκόο πνπ απνηειεί αληηθείκελν ηεο Μίζζσζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί από 

ην Μηζζσηή γηα ζθνπνύο ………………….., δεδνκέλνπ όηη ν Δθκηζζσηήο ζπκθσλεί 

θαη αλαγλσξίδεη όηη νη ζθνπνί όπσο πεξηγξάθνληαη ζην παξόλ άξζξν είλαη 

ζπκβαηνί θαη δελ παξαβηάδνπλ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επηηξεπόκελε ρξήζε ηνπ Δμνπιηζκνύ. 

 

ΑΟΘΟΝ 5 

 

Ξαράδοση 

 

5.1 Καηά ηνλ ηεξκαηηζκό απηήο ηεο Σύκβαζεο, είηε ιόγσ ιήμεο ηεο δηάξθεηάο 

ηεο, είηε ιόγσ θαηάζρεζεο είηε γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιόγν, ν Μηζζσηήο ζα 

παξαδώζεη ακέζσο ηελ θαηνρή ηνπ Δμνπιηζκνύ ζηνλ Δθκηζζσηή ζε θαιή 

θαηάζηαζε θαζώο θαη όια ηα ζπζηαηηθά θαη παξαξηήκαηα επί ηνπ Δμνπιηζκνύ, 

ζα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ηδηνθηεζίαο ηνπ Δθκηζζσηή ρσξίο ηελ ππνρξέσζε 

ηνπ ηειεπηαίνπ λα απνδεκηώζεη ην Μηζζσηή. Σε πεξίπησζε πνπ ν Μηζζσηήο δελ 

παξαδώζεη άκεζα ηελ θαηνρή ηνπ Δμνπιηζκνύ, ν Δθκηζζσηήο δύλαηαη άκεζα λα 

αλαθηήζεη ηελ θαηνρή κε ηε ζέιεζή ηνπ από ην Μηζζσηή ρσξίο λα απνθιείνληαη 



νπνηεζδήπνηε λνκηθέο ελέξγεηεο εθ κέξνπο ηνπ. 

 

5.2. Αλεμαξηήησο ηεο πξνεγνύκελεο δηάηαμεο θαη εάλ ε παξνύζα Σύκβαζε 

ηεξκαηηζηεί ιόγσ ιήμεο ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο, εθόζνλ ν Μηζζσηήο δελ έρεη 

γηα νπνηνδήπνηε ιόγν αζεηήζεη ηηο ελνρηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο, δύλαηαη λα 

αθαηξέζεη ηα παξαξηήκαηα επί ηνπ Δμνπιηζκνύ δεδνκέλνπ όηη ηέηνηα αθαίξεζε 

ζα ιάβεη ρώξα πξηλ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο κίζζσζεο. Οπνηαδήπνηε δεκία 

πξνθύςεη από απηή ηελ αθαίξεζε ζα απνθαηαζηαζεί κε έμνδα ηνπ Μηζζσηή. 

 

ΑΟΘΟΝ 6  

 

ΑΞΝΕΖΚΗΩΠΖ ΡΝ ΔΘΚΗΠΘΩΡΖ 

 

6.1. Ο Μηζζσηήο ζα απνδεκηώζεη ηνλ Δθκηζζσηή θαη ηνλ απαιιάζζεη εθ ησλ 

πξνηέξσλ από νπνηεζδήπνηε επζύλεο, ππνρξεώζεηο, δεκίεο, πξόζηηκα, 

απαηηήζεηο, έμνδα, ρξεώζεηο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθεγνξηθώλ ακνηβώλ πνπ 

κπνξεί λα πξνθύςνπλ ιόγσ δεκίαο πνπ κπνξεί λα επέιζεη επί ηνπ Δμνπιηζκνύ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μίζζσζεο. 

 

6.2. Ο Μηζζσηήο δηα ηεο παξνύζεο απαιιάζζεη εθ ησλ πξνηέξσλ ηνλ 

Δθκηζζσηή, ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ θαη ηνπο εξγαδνκέλνπο ηνπ από 

νπνηαδήπνηε απαίηεζε ή αγώγηκε αηηία  γηα νπνηαδήπνηε απώιεηα ή δεκία  πνπ 

πξνθαιείηαη επί ηνπ Δμνπιηζκνύ θαη πνπ πξνέξρνληαη από ακέιεηα ή εηθαδόκελε 

ακέιεηα (εθηόο από βαξηά ακέιεηα ή παξάβαζε θαζήθνληνο κε δόιν) ηνπ 

Δθκηζζσηή, ησλ αληηπξνζώπσλ ηνπ ή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ. 

 

ΑΟΘΟΝ 7 

 

ΙΔΗΡΝΟΓΗΑ, ΔΞΗΠΘΔΔΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ, ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΠΔΗΠ 

 

7.1. Καηά ηε Γηάξθεηα ηεο Μίζζσζεο, ν Μηζζσηήο ζα ζπληεξεί ηνλ Δμνπιηζκό 

κε δηθό ηνπ θόζηνο θαη έμνδα θαη ζα ηνλ επηζθεπάδεη κε ηξόπν πνπ θαζίζηαηαη 

αλαγθαίνο έηζη ώζηε λα δηαηεξεζνύλ ζε θαιή θαη ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε ηόζν 



ν Δμνπιηζκόο όζν θαη ηα ζπζηαηηθά θαη παξαξηήκαηά ηνπ. Γεδνκέλνπ όηη εάλ ν 

Μηζζσηήο εμαζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ λα εγθαηαιείςεη ηνλ Δμνπιηζκό θαη λα 

θαηαγγείιεη ηε Σύκβαζε Μίζζσζεο ρσξίο λα ηνλ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη, δε ζα 

θέξεη θακία ππνρξέσζε λα επηδηνξζώζεη ή λα επηζθεπάζεη νηνηδήπνηε ειάηησκα 

ππάξρεη θαηά ηε Γηάξθεηα απηήο ηεο Σύκβαζεο Μίζζσζεο. 

7.2. Ο Δθκηζζσηήο δελ ππνρξενύηαη λα επηζθεπάζεη, λα ηξνπνπνηήζεη  ή λα 

θάλεη νπνηεζδήπνηε επηδηνξζώζεηο επί ηνπ Δμνπιηζκνύ, ν Μηζζσηήο δε 

αλαιακβάλεη δηα ηεο παξνύζεο ηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή επζύλε  γηα ηε 

ιεηηνπξγία, επηδηόξζσζε, αληηθαηάζηαζε, ζπληήξεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 

Δμνπιηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Σύκβαζεο Μίζζσζεο. Ο Δθκηζζσηήο ζα έρεη, 

αλεμαξηήησο ησλ αλσηέξσ πεξηγξαθόκελσλ, ην δηθαίσκα λα επηζεσξεί ηνλ 

Δμνπιηζκό ζε εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ηε δηάξθεηα εξγάζηκσλ σξώλ 

(εθηόο εάλ ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε) δίδνληαο εύινγε εηδνπνίεζε ζην Μηζζσηή 

κε ζθνπό ηελ επηζεώξεζε όινπ ή κέξνπο ηνπ Δμνπιηζκνύ. Σηελ πεξίπησζε πνπ 

ν Δθκηζζσηήο απνηύρεη λα εθηειέζεη νπνηεζδήπνηε επηδηνξζώζεηο ή 

νπνηαδήπνηε άιιε εξγαζία ηελ νπνία ν Μηζζσηήο ππνρξενύηαη λα εθηειέζεη 

ζύκθσλα κε απηή ηε Σύκβαζε Μίζζσζεο, θαη εάλ ηέηνηα επηδηόξζσζε δελ έρεη 

ιάβεη ρώξα εληόο ελόο ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο πνπ ν Δθκηζζσηήο ζα ηάμεη, ηόηε 

ν Δθκηζζσηήο δηθαηνύηαη (ρσξίο λα ππνρξενύηαη) λα επηζθεπάζεη ν ίδηνο ηνλ 

Δμνπιηζκό. 

7.3. Ο Μηζζσηήο δύλαηαη κε δηθά ηνπ έμνδα λα θάλεη νπνηεζδήπνηε αιιαγέο, 

ηξνπνπνηήζεηο, πξνζζήθεο ή βειηηώζεηο ζε ζρέζε κε ηνλ Δμνπιηζκό θαη ππό ηελ 

επηθύιαμε θαη ζύκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

7.3.1 Ο Μηζζσηήο, εθηόο εάλ ππάξρεη έθηαθηε αλάγθε, ππνρξενύηαη λα δώζεη 

πξνγελέζηεξε έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηνλ Δθκηζζσηή ηνπιάρηζηνλ …….. (….) 

εκεξώλ πξν ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

 

7.3.2. Κακία ηξνπνπνίεζε δε ζα ιακβάλεη ρώξα κέρξη ν Μηζζσηήο λα θξνληίδεη 

θαη λα θαηαβάιιεη ηα έμνδα πνπ απαηηνύληαη γηα ηε ιήςε αδεηώλ θαη εγθξίζεσλ 

από νπνηνλδήπνηε θπβεξλεηηθό ή ηνπηθό νξγαληζκό ν νπνίνο έρεη δηθαηνδνζία 

επί ηνπ Δμνπιηζκνύ. Ο Δθκηζζσηήο νθείιεη λα ζπκκεηέρεη ζηελ αίηεζε πνπ 



απαηηείηαη λα ππνβιεζεί γηα ηε ιήςε ηέηνησλ αδεηώλ ζηελ έθηαζε πνπ 

απαηηείηαη, κε έμνδα ηνπ Μηζζσηή. 

 

7.3.3 Κακία ηξνπνπνίεζε  επί ηνπ Δμνπιηζκνύ δε ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηε 

κείσζε ηεο αμίαο ή ηεο ρξεζηηθήο αμίαο ηνπ Δμνπιηζκνύ όπσο απηόο πθίζηαηαη 

πξν ηεο έλαξμεο ηεο ηξνπνπνίεζεο. 

 

7.3.4. Οπνηαδήπνηε έμνδα πνπ πξνθύπηνπλ από νπνηαδήπνηε ηξνπνπνίεζε ζα 

θαηαβάιινληαη όηαλ θαζίζηαληαη απαηηεηά έηζη ώζηε ν Δμνπιηζκόο λα είλαη 

πάληα απαιιαγκέλνο από εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο, επηζρέζεηο, εκπξάγκαηα 

βάξε. 

 

7.3.5. Μεηά από απαίηεζε ηνπ Δθκηζζσηή, ν Μηζζσηήο κεηά από επηινγή ηνπ 

είηε (α) ζα αθαηξεί νπνηεζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο πέξα ησλ εγθεθξηκέλσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ, είηε (β) δε ζα απαηηεί ηελ επηζηξνθή ηεο Δγγύεζεο  πνπ 

θαηέζεζε ζηνλ Δθκηζζσηή θαη ηελ νπνία ν Δθκηζζσηήο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη έηζη ώζηε λα αθαηξέζεη ή λα απνκαθξύλεη νπνηαδήπνηε  

ηξνπνπνίεζε.          

ΑΟΘΟΝ 8 

 

ΑΞΩΙΔΗΑ Ή ΘΑΡΑΠΡΟΝΦΖ 

 

 Αλεμαξηήησο νπνησλδήπνηε δηαηάμεσλ απηήο ηεο Σύκβαζεο Μίζζσζεο πνπ 

πξνβιέπνπλ ην αληίζεην, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Δμνπιηζκόο θαηαζηξαθεί από 

θσηηά ή από νπνηνδήπνηε άιιν αηύρεκα, είηε θαιύπηεηαη από αζθάιεηα είηε 

όρη, ν Μηζζσηήο νθείιεη λα δώζεη έγθπξε έγγξαθε εηδνπνίεζε ζηνλ Δθκηζζσηή 

θαη εθηόο εάλ ν Μηζζσηήο αζθήζεη ην δηθαίσκά ηνπ λα θαηαγγείιεη ηε Σύκβαζε 

Μίζζσζεο, ν Μηζζσηήο νθείιεη ακειιεηί λα επηζθεπάζεη, απνθαηαζηήζεη, 

αληηθαηαζηήζεη ηνλ Δμνπιηζκό κε ηέηνην ηξόπν πνπ λα ηνλ θαζηζηά ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ βξηζθόηαλ πξν ηέηνηαο θαηαζηξνθήο ή απώιεηαο. Τέηνηεο 

επηζθεπέο, επηδηνξζώζεηο, αληηθαηαζηάζεηο ζα ιακβάλνπλ ρώξα ακέζσο κε 



εύινγε επηκέιεηα ππό ηελ επηθύιαμε κόλν αλαπόθεπθησλ θαζπζηεξήζεσλ. 

ΑΟΘΟΝ 9 

           ΔΘΣΩΟΖΠΖ 

Ο Μηζζσηήο ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ Δθκηζζσηή δε ζα 

εθρσξήζεη, κεηαθέξεη, ππνζεθεύζεη ή αιιηώο κεηαβηβάζεη απηή ηε Σύκβαζε 

Μίζζσζεο ή νπνηαδήπνηε δηθαηώκαηα επ' απηήο θαη δε ζα ππνκηζζώζεη ηνλ 

Δμνπιηζκό ή νπνηνδήπνηε κέξνο απηνύ. 

 

ΑΟΘΟΝ 10 

 

   ΑΘΔΡΖΠΖ ΠΚΒΑΡΗΘΩΛ ΞΝΣΟΔΩΠΔΩΛ 

    

10.1. Ο Μηζζσηήο ζεσξείηαη όηη έρεη αζεηήζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο θαη ν 

Δθκηζζσηήο δύλαηαη λα θαηαγγείιεη ηελ παξνύζα Σύκβαζε Μίζζσζεο αθνύ δώζεη κία 

πξνγελέζηεξε εηδνπνίεζε ………. (….) εκεξώλ ζηνλ Μηζζσηή γηα ηνπο θαησηέξσ ιόγνπο: 

10.1.1. Δάλ ν Μηζζσηήο δελ θαηαβάιιεη ην νθεηιόκελν κίζζσκα θαη δε 

ζπκκνξθώλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ εληόο 15 εκεξώλ από ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε ηνπ Δθκηζζσηή, ή 

10.1.2. Δάλ ν Μηζζσηήο δε ζπκκνξθώλεηαη κε νπνηνπζδήπνηε όξνπο, 

πξνϋπνζέζεηο, δεζκεύζεηο, δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο Σύκβαζεο Μίζζσζεο (πέξαλ 

ηεο δέζκεπζήο ηνπ λα θαηαβάιιεη ην ζπκθσλεκέλν κίζζσκα) θαη δε 

ζπκκνξθώλεηαη εληόο ……. εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ 

Δθκηζζσηή, 

10.1.3. Δάλ απηή ε Σύκβαζε Μίζζσζεο εθρσξεζεί, κεηαβηβαζζεί ή εάλ ν 

Δμνπιηζκόο ή κέξνο ηνπ ππνκηζζσζεί αληίζεηα από ηηο παξνύζεο δηαηάμεηο, εάλ 

ν Δθκηζζσηήο απνδώζεη ηελ εηδνπνίεζε εληόο ……. εκεξώλ ζύκθσλα κε ην 

άξζξν 10.1. αλσηέξσ, ηόηε κεηά ηε ιήμε ηεο πεξηόδνπ ησλ …… εκεξώλ απηή ε 

Σύκβαζε ζα θαηαγγειζεί θαη ν Μηζζσηήο ζα εγθαηαιείςεη θαη ζα παξαδώζεη 

ηνλ Δμνπιηζκό ζηνλ Δθκηζζσηή. Δάλ απηή ε Σύκβαζε Μίζζσζεο θαηαγγειζεί, ν 



Δθκηζζσηήο λνκηκνπνηείηαη ρσξίο νπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε νπνηνπδήπνηε είδνπο 

λα αλαθηήζεη ηνλ Δμνπιηζκό κε  νπνηνδήπνηε λόκηκν κέζν θαη λα απνκαθξύλεη 

ην Μηζζσηή ρσξίο λα επζύλεηαη γηα νπνηεζδήπνηε δεκίεο πνπ ζα πξνθύςνπλ εμ' 

απηώλ. 

10.2. Σε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο Σύκβαζεο Μίζζσζεο θαη αλάθηεζεο ηνπ 

Δμνπιηζκνύ από ηνλ Δθκηζζσηή όπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 10.1. ν  

Δθκηζζσηήο κπνξεί λα επαλακηζζώζεη ηνλ Δμνπιηζκό ή νπνηνδήπνηε κέξνο ή 

κέξε ηνπ κε ηέηνηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο όπσο ν Δθκηζζσηήο ζεσξεί 

εύινγεο νη νπνίεο κπνξνύλ λα είλαη κηθξόηεξεο ή κεγαιύηεξεο από ηελ 

ελαπνκείλαζα δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο θαη κε κίζζσκα κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν 

από απηό πνπ πξνβιέπεηαη από ηε Σύκβαζε Μίζζσζεο. 

10.3.  Οη ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη ηα αληίζηνηρα δηθαηώκαηα ηνπ Δθκηζζσηή 

θαη ηνπ Μηζζσηή όπσο πξνβιέπνληαη ζε απηή ηε Σύκβαζε Μίζζσζεο είλαη 

ελδεηθηηθά απαξηζκνύκελα θαη αλαθεξόκελα θαη όρη πεξηνξηζηηθά, άξα δελ 

απνθιείνπλ νπνηεζδήπνηε άιιεο ζεξαπείεο πνπ κπνξεί λόκηκα λα δηθαηνύηαη. 

Κακία παξαίηεζε ή αιιαγή ή νπνηαδήπνηε δηάηαμε απηήο ηεο Σύκβαζεο 

Μίζζσζεο δελ ζα ηίζεηαη ζε ηζρύ, εθηόο εάλ πεξηέρεηαη ζε νπνηνδήπνηε 

έγγξαθν πνπ ππνγξάθεηαη από ακθόηεξνπο ηνλ Δθκηζζσηή θαη ην Μηζζσηή, ή 

αλ πξνλνείηαη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο. 

     

ΑΟΘΟΝ 11 

 

ΔΓΓΖΠΖ 

 

11.1.Ο Μηζζσηήο ζα θαηαζέζεη ζηνλ Δθκηζζσηή σο εγγύεζε ην πνζό ησλ 

………….. Δπξώ (………. €) ζε ……………., ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο παξνύζαο γηα 

ηελ νξζή θαη πιήξε εθηέιεζε θαη εθπιήξσζε από ηνλ Δλνηθηαζηή  όισλ ησλ 

όξσλ, πξνϋπνζέζεσλ, πεξηνξηζκώλ θαη ζπκθσληώλ απηήο ηεο Σύκβαζεο 

Μίζζσζεο. Τν πνζό απηό, ν Μηζζσηήο ζα δηθαηνύηαη κεηά ηε ιήμε ηεο 

Σύκβαζεο Μίζζσζεο θαη ζύκθσλα κε ηνπο θνηλνύο θαλόλεο ηνπ Δλνρηθνύ 

Γηθαίνπ, λα ην αλαιάβεη, ρσξίο ηόθν θαη ζε ρξνληθή πξνζεζκία δέθα (10) 

εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηζρύνο ηεο παξνύζαο, ζε πεξίπησζε πνπ 



δελ έρεη αζεηήζεη θακία εθ ησλ ζπκβαηηθώλ ππνρξεώζεώλ ηνπ, πνπ είηε 

αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα, είηε πξνβιέπνληαη από ην Νόκν.  

11.2. Σηελ πεξίπησζε νπνηαζδήπνηε αζέηεζεο ηεο ελνρηθήο ππνρξέσζεο εθ 

κέξνπο ηνπ Μηζζσηή ή εάλ ιάβεη ρώξα θάπνην γεγνλόο πνπ ζπλεπάγεηαη ηελ 

αζέηεζε ησλ ελνρηθώλ ππνρξεώζεσλ, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο κε θαηαβνιήο 

ηνπ Μηζζώκαηνο ή άιισλ νθεηιώλ ή ηεο κε εθηέιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ 

Μηζζσηή, ν Δθκηζζσηήο δύλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη, λα εθαξκόζεη, ή λα 

θξαηήζεη νιόθιεξε ηελ εγγύεζε ή κέξνο ηεο, ζην βαζκό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

πιεξσκή νπνηνπδήπνηε ηέηνηνπ Μηζζώκαηνο ή άιισλ νθεηιώλ ή ππνρξεώζεσλ 

ηηο νπνίεο δελ έρεη δηεπζεηήζεη ν Μηζζσηήο ή λα απνδεκηώζεη ηνλ Δθκηζζσηή 

γηα νπνηνδήπνηε πνζό ην νπνίν εύινγα θαηέβαιε ιόγσ ηέηνηαο αζέηεζεο ησλ 

ππνρξεώζεσλ ηνπ Μηζζσηή.  

ΑΟΘΟΝ 12 

 

ΓΔΠΚΔΠΔΗΠ ΔΘΚΗΠΘΩΡΖ 

 

12.1.  Ο Μηζζσηήο ζα επηηξέπεη ζηνλ Δθκηζζσηή ή ζηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ λα 

εηζέξρεηαη ζην ρώξν πνπ βξίζθεηαη ν Δμνπιηζκόο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εξγάζηκσλ σξώλ αιιά θαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηελ πεξίπησζε πνπ απηό 

θξίλεηαη επείγνλ κε ζθνπό (i) ηελ επηζεώξεζε ηνπ Δμνπιηζκνύ, (ii) ηελ επίδεημή 

ηνπ ζε πξόζσπα πνπ επηζπκνύλ λα αγνξάζνπλ ηνλ ίδην, θαη (iii) ζε 

νπνηαδήπνηε ζηηγκή εληόο 12 κελώλ πξν ηεο ιήμεο ηεο Γηάξθεηαο Μίζζσζεο κε 

ζθνπό ηελ επίδεημε ηνπ Δμνπιηζκνύ ζε πξόζσπα πνπ επηζπκνύλ λα ηνλ 

κηζζώζνπλ. 

12.2. Δάλ ν Μηζζσηήο αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ όπσο απηέο ηίζεληαη ζην 

άξζξν 12.1., ν Δθκηζζσηήο δύλαηαη λα παξάζρεη εηδνπνίεζε ……….. (….) 

εκεξώλ ζην Μηζζσηή, ή αθόκε θαη λα κελ παξάζρεη, ζε πεξίπησζε αλάγθεο, 

θαη δύλαηαη λα εηζέιζεη ζηνλ ηόπν πνπ ν Δμνπιηζκόο είλαη εγθαηεζηεκέλνο θαη 

κεηά από απαίηεζή ηνπ λα δεηήζεη από ην Μηζζσηή λα ηνλ απνδεκηώζεη γηα 

νπνηαδήπνηε εύινγα θαη αλαγθαία έμνδα πνπ θαηέβαιε γηα λα ζεξαπεύζεη ηηο 



ππνρξεώζεηο (εθηόο  εάλ ν Μηζζσηήο θαηαγγείιεη ηε Σύκβαζε Μίζζσζεο). 

 

ΑΟΘΟΝ 13 

ΔΗΓΝΞΝΗΖΠΖ 

Οπνηαδήπνηε εηδνπνίεζε πνπ άπηεηαη ηεο παξνύζεο ζα είλαη έγγξαθε θαη ζα 

απνζηέιιεηαη κε θαλνληθό ή ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν θαη ζα απεπζύλεηαη ζε 

νπνηνδήπνηε κέξνο γηα ην νπνίν πξννξίδεηαη ζηε δηεύζπλζε πνπ αλαθέξεηαη 

ζηελ παξνύζα, ή ζε ηέηνηα άιιε δηεύζπλζε ηελ νπνία νπνηνδήπνηε κέξνο ζα 

ππνδείμεη εγγξάθσο. Τέηνηα εηδνπνίεζε πεξί αιιαγήο δηεύζπλζεο ζα ηίζεηαη ζε 

ηζρύ εληόο ηξηώλ εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ηεο απνζηνιήο ηεο.  

  

ΑΟΘΟΝ 14 

ΡΔΙΗΘΔΠ ΓΗΑΡΑΜΔΗΠ – ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 

14.1. Η θαηνρή εθ κέξνπο ηνπ Μηζζσηή ηνπ Δμνπιηζκνύ κεηά ηε ιήμε ηεο 

δηάξθεηαο ηεο κίζζσζεο θαη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ξεηά ζπκθσλείηαη όηη δελ ζα 

ζπλεπάγεηαη ζησπεξή αλακίζζσζε. Σηελ πεξίπησζε πνπ ν  Μηζζσηήο θαηέρεη 

ηνλ Δμνπιηζκό ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Δθκηζζσηή ηόηε ζα ηνλ απνδεκηώλεη 

έλαληη ησλ απαηηήζεώλ ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηε δεκία απηή. 

14.2. Οη όξνη, πξνϋπνζέζεηο θαη ζπκθσλίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα 

δεζκεύνπλ ηα κέξε θαη ηνπο αληηπξνζώπνπο ηνπο, ηνπο δηαδόρνπο ηνπο θαη 

ηνπο εθρσξεηέο ηνπο.  

14.3. Δάλ νπνηεζδήπνηε δηαηάμεηο απηήο ηεο Σύκβαζεο Μίζζσζεο θαηαζηνύλ 

ζην κέιινλ άθπξεο ή ελ γέλεη αληίζεηεο κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, απηνκάησο 

παύνπλ λα ηίζεληαη ζε ηζρύ, ρσξίο λα επεξεάδνληαη νη ππόινηπεο. 

14.4. Απηή ε Σύκβαζε Μίζζσζεο απνηειεί ηε κία θαη κνλαδηθή ζπκθσλία ησλ 

κεξώλ ζρεηηθά κε ηε κίζζσζε ηνπ Δμνπιηζκνύ. Κακία πξνθνξηθή δήισζε, 



ζπκθσλία ή δέζκεπζε πνπ δελ εκπεξηέρεηαη ζε απηή ηε Σύκβαζε δε ζα έρεη 

ηζρύ. Απηή ε Σύκβαζε δελ ζα ηξνπνπνηείηαη κε νπνηνλδήπνηε ηξόπν εθηόο εάλ 

είλαη έγγξαθε θαη ππνγεγξακκέλε από ακθόηεξα ηα ζπκβαιιόκελα ζηελ 

παξνύζα κέξε. 

14.5. Ο Δθκηζζσηήο θαη ν Μηζζσηήο ξεηά ζπκθσλνύλ θαη δεζκεύνληαη όηη 

θαλέλαο αληηπξόζσπνο ή κεζίηεο δελ έιαβε κέξνο ζηε δηαπξαγκάηεπζε θαη 

εθηέιεζε απηήο ηεο Σύκβαζεο. 

14.6. Απηή ε Σύκβαζε δηέπεηαη θαη εξκελεύεηαη ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ηζρύνλ δίθαην δε είλαη ην Γίθαην ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, θαηόπηλ ξεηήο ζπκθσλίαο θαη επηινγήο ησλ κεξώλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ όισλ ησλ ζεκάησλ ηεο εξκελείαο, εγθπξόηεηαο θαη 

εθηέιεζεο. Γηα νπνηεζδήπνηε δηαθνξέο πνπ απνξξένπλ από απηή ηε Σύκβαζε 

αξκόδην είλαη ην επαξρηαθό δηθαζηήξην Λεκεζνύ. 

Σε επηβεβαίσζε ησλ αλσηέξσ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζε δύν (2) αληίγξαθα. 

Τα ζπκβαιιόκελα κέξε ππέγξαςαλ απηά θαη έιαβε ην θαζέλα από έλα (1).   

 

 

....................................     .................................... 

ΓΗΑ ΡΝΛ ΔΘΚΗΠΘΩΡΖ               ΓΗΑ ΡΝ ΚΗΠΘΩΡΖ 

“…………………….…..”                 “……………………….” 


