
ΙΔΙΩΤΙΚΟ εΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

Σήμερα την . ..... στ . •. ΟΙ υπσγράφο\'τες το
συμφωνητικό αυτό αφενός . .. κάτοικος
..................................................... οδός αρ ΛΦ.Μ και αφετέρου

.............................................................. του επαγγέλματος .
... κάτοικος οδός .

ΛΦ.Μ ,συμφώνησαν αr.ό κοινού και αποδέχτηκαν τα εξής
. αρ .

1. ΜΙΣΘΙΟ. Ο πρώτος συμβαλλόμενος ("εκμισθωτής") εκμισθώνει με το συμφωνητικό αυτό τον δεύτερο συμβαλλόμενο ("μισθωτή")
..................................................................................... που ανήκει οτην αποκλειστική κυριότητα, νομή και
κατοχή του, που βρίσκεται στην πόλη στ/ν οδό .
.................................... και αρ και αποτελείται .

2. ΜΙΣΘΩΜΑ. Το μηνιαίο μίσθα:μαορίζεται σε δραχμές .

Το μίσθωμασυμφωνείται να καταβάλλεται μέσαστο πρώτο τριήμερο κάθε μήνα στην κατοικία του εκμισθωτή. Η καταβολή του μισθώματος απο-
δεικνύεται αποκλειστικά με έγγραφη απόδειξη του εκμισθωτή.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ. Η διάρκεια της Π1ρούσαςμίσθωσης ορίζεται _ .

Αρχίζει τη\' και λήγει την .

4. ΕΓΓΥΗΣΗ. Γιά την ακριβή εκπλήρωση των όρων της μίσθωσης,ομισθωτής κατέβαλε σήμερα ατόκως στον εκμισθωτή το ποσό των

........................................................... ~

Το ποσό αυτό που θα αναπροσαρμόζεται σε Εάθε αύξηση του μισθώματος, θα του επιστραφεί μετά την εμπρόθεσμηκατά την λήξη της μίσθωσης α-

ποχώρησης του από :0 μισθίο, την παράδοση του μισθίου και των κλειδιών του. καθώς και τη\' εκκαθάριση όλων τω\' τυχόν εκκρεμών λογα-

ριασμών.

5. ΧΡΗΣΗ. Το μισθία θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως .
...... Απαγορεύεται απόλυτα οποιαδήποτε μετατροπή της χρήσης του μισθίου

η ολική ή μερική υπομίσθωσή του, η με οιποωδήποτε τρόπο με ή χωρίς αντάλλαγμα παραχό>ρησητης χρήσης του μισθίου σε τρίτους καθ(;); και η
πρόσληψη συνεταίρου χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του εκμισθωτή.

6. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΙΣθΙΟΥ - ΕiιιΣΚΕΥΕΣ. Ο μισθωτής παρέλαβε το μισθίο αφού το εξέτασε και το βρήκε της τέλειας αρεσκείας
του,σε αρίστη κατάσταση και απόλυτα καιάλληλο για την χρήση που το προορίζει Για όλη την διάρκεια της μίσθωσης, ο εκμισθωτής δεν έχει
καμμία υποχρέωση συντήρησης ή επισκευής ζημιών και βλαβών του μισθίου για την αποκατάσταση των οποίων αποκλειστική υποχρέωση έχει ο
μισθωτής.

7. ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ - ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ. Απαγορεύεται στον μισθωτή να εmφέρει οποιαδήποτε προσθήκη, τροποποίηση ή μεταρ-
ρύθμισητου μισθίου χωρίς την έγγραφη συνcίνεση του εκμισθωτή.Ο;τοlαδήποτε προσθήκη.τροποποίηση ή μεταρρύθμισηγίνει κατά παράβαση αυ-
τού του όρου,ανεξάρτητα από τις συνέπειες που θα συνεπάγεται ,παραμένει προς όφελος του μισθίου χαρίς \'α γεννά κανένα απολύτως δικαίωμα
αφαίρεσης ή αποζημίωσης του μισθωτή .Πάηα/ζ ο εκμισθωτής δικαωύται να αξιώσειτην επαναφορά των πραγμάτων στην προηγούμενη κατάστα-
ση, με δαπάνες του μισθωτή.



8. ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣθΙΟΥ. Ο μισθωτής υποχρεούται να Kά\~ι καλή χρήση του μ'.σ9ίουδιατφώντας το καθαρό και ευπρεπές,
διαφορετικά ευθύνεται με αποζημίωση για τις φθορές και τις βλάβες που προξενήθηκαν ο'αυτό.Ο μισθωτής έχει ε;ήσης την υποχρέωση να το χρη-
mμοποιήσει κατά τρόπο που να μην θίγει :ην ησυιία, την υγεία, Εργασία, ασφάλεια και τα χρηστά ήθη του εκμισθωτή και των γειτόνων. Απαγο-
ρεύεται στον μισθωτή η κατάληψη άλλων χώρων γύρω από το μισθίο.

9. ΕΠΙΣΚΕΨΗ - ΕωθΕΩΡΗΣΗ ΜΙΣθΙΟΥ. Ο εκμισθωτής ή ο αντιπρόσωπός του δικοιούται σε κοτάλληλες μέρες ή ώρες α) να ε-
πισκέπτεται και να EmθEωpεiλεπτομερώς το μισθίο ονά εξάμηνο, συνοδευόμενος από μηχανικό ή εμτ.ειρατεχνίτη για να εξακριβώσει τυχόν φθο-
ρές ή μεταβολές του. β) να επισκέπτεται το μισ9ίο δύο φορές την εβδομάδα μαζί με υποψήφιους μισθωτές ή αγοραστέ"

10. ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ ΜΙΣθΙΟΥ. Κατά την λήξη της μίσθωσης ο μισθωτής υποχρεούται, χωρίς όχληση, 1'0 α;;οδώσει το μισ9ίο στον
εκμισ9ωτή στην ίδια κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά υποχρεούται σε αποζημίωση του εκμισ9ωτή για κάθε ζτιαιά ;;ου έπαθε εξ
αιτίας της μη έγκαιρη; απόδοσης του μισΜου.

11. ΛΟΤΑΡΙΆΣΜΟΙ- ΤΕΛΗ. Οι λογαριασμοί κάθε είδους παροχών κοινή; οφελείας, τα πάση; φύσεως και υτ.ι:ροιανδήποτε τέλη,
φόροι και εισφορές που οφορούν το μισθίο ή συναρτώνται τ.ρο; το μίσ9ωμα . πλήν του φόρου εισοδήματος, ως και κάθε προβλεπόμενη κοινόχρη-
στη δαπάνη θα βαρύνουν αποκλειστικά τον μισ9ωτή ρ οποίο; ειδικώτερα υποχρεούται να καταβάλλει μηl1αίως προς τον εκμισθωτή και το τέλος
του χαρτοσήμου ήΨ.ΠΑ (3,6%)και συμπληρωματικό φόρο των μισ9ωμάτων της παρούσης μίσ9ωσης β%) .Ο μισθωτής υποχρεούται μέσα σε δέκα
ημέρες από την υπο'/ραφή του παρόντος ν:ι συνάψει με την Δ.Ε.Η. σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του.

12. ΕΤΤΡΑΦΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ. Κάθε τροπο;;οίηση των όρων αυτού του συμφωνητικού όπως και η αναμίσ9ωση ή η παρό:αση της
μίσθωσης, θα αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο ετιρόφως ,αποκλειομένου οποιουδήποτε άλJ.oυ αποδεικτικού μέσου. Η τυχόν μη έγκαιρη
ενάcncησηαπό τον εκμισθωτή ο;;οιουδήποτε δικαιώματός του. εί,ε μία φορό είτε κατ' επανάληψη δεν σημαίνει παραίτησή του από αυτό το δι-
Kαίωμα.

13. ΕΙΔΙΚΟΙΟΡΟι. .

14. ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΠΑΡΑΒΆΣΕΩΝ. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του μισ9ώματος ,ως και κάθε άλλη; σχετικής με την μίσ9ωση δαπά -
νης ή την παρόβαση οποιουδήποτε από τους όρους του συμφωνητικού αυτού ή του Νόμου παρέχει στον εκμισθωτή το δικαίωμα να καταγγείλει
και να λύσει αμέσως και μονομερώ; την μίσ9ωση . να αποβάλει τον μισ9ωτή από το μισ9ίο κατά την σχετική νόμιμη διαδικασία και \'0 ζητήσει α-
πoζημίωση για κάθε ζημιά του από την αθέτηση της σύμβοσης . Στις περιπτώσεις αυτές καταπίπτει σιν ΠΟll1κήρήτρα υπέρ του εκμισθωτή η εΥ-
γύηση που δόθηκε.

Το ;;αρόν μισθωτήριο διαβάστηκε και έγll~ αποδεκτό από του; συμβαλλομένους, υπσγρόφτηκε από αυτούς και ο καθέι'Ος έλοβε οπό ένα
όμοιο OI'tiwnO. έ,'Ο δε αντίτυ;;ο θα κατα;εθεί στην Οικονομική Εφορία του εκμισ9ωτή.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΜΙΣθΩΤΗΣ Ο ΜΙΣθΟΤΗΣ
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