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ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ ---ε -------------------- 2019, κεηαμύ ησλ εμήο ζπκβαιινκέλσλ
κεξώλ:
1. Σεο εηαηξείαο «ΑΣΣΙΚΟ ΜΕΣΡΟ Α.Ε.» κε έδξα ηε δηεύζπλζε Λεσθ. Μεζνγείσλ 191193, 115 25 Αζήλα, εθεμήο θαινύκελεο ν «ΔΚΜΗΘΩΣΖ»,
ΑΦΜ ..................................,
ΔΟΤ .....................................
θαη

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS
PAPADOPOULOS
Ημερομηνία: 2019.06.10 12:42:00 EEST

2. Σεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
«……………………………………………………………….» κε έδξα ηε δηεύζπλζε
……….…………….……………..……………….., εθεμήο θαινύκελεο ν «ΜΗΘΩΣΖ»,
ε νπνία εθπξνζσπείηαη λόκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο από ηνλ θ.
……………………………………………, θάηνηθν …..…..…………………….............……,
ΑΔΣ …………………..…….., ΑΦΜ .................................., ΔΟΤ ....................................,
ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαίσο απνδεθηά ηα αθόινπζα:

Άρθρο 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΜΗΘΩΖ
Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ έρεη ζηελ πιήξε θαη απνθιεηζηηθή θπξηόηεηα, λνκή θαη θαηνρή ηνπ
θαηάζηεκα επηθαλείαο ……..,… κ2, επί ηνπ ηαζκνύ ……………… ηεο Γξακκήο 2 ηνπ Μεηξό,
ζηε ζέζε…………………………………., επίπεδν ………, αξηζκόο ……. ηνπ επηζπλαπηόκελνπ
ρεδίνπ.
Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ εθκηζζώλεη κε ηελ παξνύζα πξνο ηνλ ΜΙΘΩΣΗ ην παξαπάλσ αθίλεην
(εθ' εμήο ην «ΜΙΘΙΟ») ππό ηνπο αθόινπζνπο όξνπο θαη ζπκθσλίεο:

Άρθρο 2:

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΜΗΘΩΖ - ΓΗΚΑΗΩΜΑ ΠΑΡΑΣΑΖ

Η αξρηθή δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο κίζζσζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη τριετής κε
δηθαίσκα παξάηαζεο κέρξη τριών επηπιένλ εηώλ θαηόπηλ ζπκθσλίαο ησλ κεξώλ.

1

«ΔΚΜΗΘΩΖ

9 ΚΑΣΑΣΖΜΑΣΩΝ ΣΟΤ
ΣΑΘΜΟΤ «ΤΓΓΡΟΤ-ΦΗΞ» KAI «ΑΓΗΟ
ΑΝΣΩΝΗΟ» ΣΖ ΓΡΑΜΜΖ 2 ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ» RFP-371/19
ΤΜΦΩΝΖΣΗΚΟ
Η παξάδνζε ηνπ θαηαζηήκαηνο ζηνλ ΜΙΘΩΣΗ ζα γίλεη ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ
παξόληνο πκθσλεηηθνύ, πνπ επέρεη θαη ζέζε ζρεηηθνύ Πξσηνθόιινπ, όκσο ε έλαξμε ηεο
θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο ζα άξρεηαη δύν (2) κήλεο αξγόηεξα, εθηόο αλ ε έλαξμε
ιεηηνπξγίαο πξαγκαηνπνηεζεί λσξίηεξα. ηελ πεξίπησζε απηή ε θαηαβνιή ηνπ
κηζζώκαηνο ζα αξρίδεη από ηελ εκεξνκελία ιεηηνπξγίαο. Έσο ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηνπ
πκθσλεηηθνύ ην θαηάζηεκα ζα παξακέλεη ζηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ.
Η σο άλσ πεξίνδνο ησλ δύν (2) κελώλ απνηειεί πεξίνδν ράξηηνο πξνο ηνλ ΜΙΘΩΣΗ, γηα
ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην Μίζζην ώζηε λα πξνβεί κε απνθιεηζηηθά δηθέο ηνπ ελέξγεηεο θαη
δαπάλεο ζηηο απαηηνύκελεο δηαξξπζκίζεηο γηα ηελ πξννξηδόκελε ρξήζε θαη ηελ έθδνζε
ησλ αδεηώλ θιπ. Εληόο ηνπ σο άλσ δηαζηήκαηνο ν ΕΚΜΙΘΩΣΗ ζα ειέγμεη θαη εγθξίλεη
ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ΜΙΘΩΣΗ.
Ο ΜΙΘΩΣΗ ππνρξενύηαη λα παξαδώζεη ην ΜΙΘΙΟ θαηά ηε ιήμε ή ιύζε ηεο κίζζσζεο
ζε άξηζηε θαηάζηαζε, κε εμαίξεζε ηηο θζνξέο εθ ηεο ζπλήζνπο ρξήζεσο, επζπλόκελνο
δηαθνξεηηθά γηα απνδεκίσζε ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ γηα βιάβεο πνπ ην θαζηζηνύλ κε
ιεηηνπξγηθό γηα ηελ πξνβιεπόκελε ρξήζε ηνπ άξζξνπ 3, από ηπρόλ επόκελν Μηζζσηή.
Ο ΜΙΘΩΣΗ ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή πνηληθήο ξήηξαο εθαηόλ πελήληα ΕΤΡΩ
(150,00) γηα θάζε εκέξα θαζπζηεξεκέλεο παξάδνζεο ηνπ ΜΙΘΙΟΤ, ζπλεπεία ηεο κε
έγθαηξεο παξάδνζήο ηνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν.
Αλακίζζσζε ή πεξαηηέξσ παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο κίζζσζεο ζα γίλεηαη κόλν εγγξάθσο
θαη κόλνλ έηζη ζα απνδεηθλύεηαη. ησπεξή αλαλέσζε ή παξάηαζε ηνπ ρξόλνπ ηεο
κίζζσζεο απαγνξεύνληαη θαη απνθιείνληαη απνιύησο ελώ ζε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξεί ε παξακνλή ηνπ ΜΙΘΩΣΗ ζην ΜΙΘΙΟ κεηά ηε ιήμε ή ιύζε ηεο κίζζσζεο γηα
νπνηνδήπνηε ιόγν λα ζεσξεζεί σο αλαλέσζε ή παξάηαζε. Καλέλα δε δηθαίσκα δελ
γελλάηαη ππέξ ηνπ ΜΙΘΩΣΗ θαη ν ΕΚΜΙΘΩΣΗ δηαηεξεί ην απόιπην δηθαίσκα λα
επηδηώμεη ηελ έμσζε ηνπ ΜΙΘΩΣΗ από ην ΜΙΘΙΟ, ηα δε ηπρόλ εηζπξαρζέληα θαηά ηνλ
ρξόλν απηό κηζζώκαηα ζα ζεσξνύληαη σο θαηαβιεζέληα ιόγσ απνδεκίσζεο ηνπ
ΕΚΜΙΘΩΣΗ γηα ηελ κε εκπξόζεζκε παξάδνζε ηνπ ΜΙΘΙΟΤ.

Άρθρο 3: ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ
Σν ΜΙΘΙΟ ζα ρξεζηκνπνηεζεί από ηνλ ΜΙΘΩΣΗ πξνο πινπνίεζε ησλ επαγγεικαηηθώλ
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζπγθεθξηκέλα σο ……………………………………..............................
Απαγνξεύεηαη ε αιιαγή ηεο σο άλσ ζπκθσλεζείζαο ρξήζεο ηνπ ΜΙΘΙΟΤ, ε
ππεθκίζζσζε ή ε παξαρώξεζε κε ή ρσξίο αληάιιαγκα ηεο ρξήζεο ηνπ ΜΙΘΙΟΤ πξνο
νπνηνλδήπνηε ηξίην. Ρεηά ζπκθσλείηαη, όηη ν αλσηέξσ όξνο είλαη νπζηώδεο γηα ηελ
παξνύζα ζύκβαζε, θαη ηπρόλ παξάβαζε απηνύ ζπλεπάγεηαη ηελ εθ κέξνπο ηνπ
ΕΚΜΙΘΩΣΗ θαηαγγειία απηήο, ηελ άκεζε έμσζε ηνπ ΜΙΘΩΣΗ σο θαη θάζε ηξίηνπ
θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ πνπ ηπρόλ έιθεη δηθαηώκαηα από ην ΜΙΘΙΟ θαζώο θαη
θάζε άιιε λόκηκε ζπλέπεηα.
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Άρθρο 4: ΜΗΘΩΜΑ - ΣΡΟΠΟ ΚΑΣΑΒΟΛΖ
Ωο κεληαίν κίζζσκα γηα ηνλ πξώην (1) ρξόλν ηεο κίζζσζεο, ε έλαξμε ηνπ νπνίνπ νξίδεηαη
ζύκθσλα κε ην άξζξν 2, θαζνξίδεηαη ην πνζό ησλ ……………………………...……………..
ΕΤΡΩ ( …….……) πιένλ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ΟΓΑ, ην νπνίν ζα θαηαβάιιεηαη από ην
ΜΙΘΩΣΗ.
Σν παξαπάλσ κίζζσκα θξίλεηαη από ηνπο ζπκβαιινκέλνπο δίθαην, εύινγν θαη αλάινγν
ηεο κηζζσηηθήο αμίαο ηνπ κηζζίνπ αθηλήηνπ θαη ηδηαηηέξσο αλάινγν ησλ νηθνλνκηθώλ
ζπλζεθώλ πνπ επηθξαηνύλ ζηε Υώξα θαη ηεο γεληθόηεξεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη
θξίζεο. Γηα ην ιόγν απηό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο ν ΜΙΘΩΣΗ δελ δηθαηνύηαη λα
επηδηώμεη κείσζε ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελνπ κεληαίνπ κηζζώκαηνο, δεδνκέλνπ όηη ηα
ζπκβαιιόκελα κέξε έιαβαλ ππόςε ηνπο θαη εθηίκεζαλ ηηο κηζζσηηθέο ζπλζήθεο ηεο
πεξηνρήο όπνπ βξίζθεηαη ην κίζζην αθίλεην, άιισο απηόο (ν ΜΙΘΩΣΗ) παξαηηείηαη
ξεηώο από ην δηθαίσκα απηό.
Σν κίζζσκα ζα πξνθαηαβάιιεηαη από ηνλ ΜΙΘΩΣΗ εληόο ησλ πέληε πξώησλ εξγαζίκσλ
εκεξώλ
θάζε
κηζζσηηθνύ
κήλα,
κέζσ
θαηάζεζεο
ζηνλ
κε
αξηζκό
…………………………………..…….. ηεξνύκελν ινγαξηαζκό ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ ζηελ
ηξάπεδα ……………………..………, ε δε θαηαβνιή ηνπ ζα απνδεηθλύεηαη κόλν κε ζρεηηθή
έγγξαθε εμνθιεηηθή απόδεημε ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ ή κε ην ζρεηηθό παξαζηαηηθό θαηάζεζεο
ηεο σο άλσ Σξάπεδαο ζηελ νπνία ζα θαηαηεζεί ην κίζζσκα ζην όλνκα θαη γηα ινγαξηαζκό
ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ, απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ αθόκε θαη ηνπ όξθνπ.
Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ ζε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία αιιάμεη Σξάπεδα ή αξηζκό ινγαξηαζκνύ
ππνρξενύηαη ζε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ ΜΙΘΩΣΗ.

Άρθρο 5: ΑΝΑΠΡΟΑΡΜΟΓΖ ΜΗΘΩΜΑΣΟ
Σν κίζζσκα ζα αλαπξνζαξκόδεηαη εηεζίσο ζε πνζνζηό 100% ηεο αύμεζεο ηνπ Δείθηε
Σηκώλ Καηαλαισηή ηνπ ακέζσο πξνεγνύκελνπ δσδεθακήλνπ. ε πεξίπησζε αξλεηηθνύ
δείθηε ηηκώλ ην κίζζσκα ζα παξακείλεη ακεηάβιεην.

Άρθρο 6: ΔΓΓΤΖΖ
Ο ΜΙΘΩΣΗ πξνθαηέβαιε ζήκεξα κε ηελ παξάδνζε ηνπ ΜΙΘΙΟΤ ζηνλ ΕΚΜΙΘΩΣΗ
ην πνζό ησλ ……………………………………..…………….. ΕΤΡΩ ( …….……), ίζν πξνο
δύν (2) κεληαία κηζζώκαηα, σο εγγύεζε γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ
ΜΙΘΩΣΗ.
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Ρεηά ζπκθσλείηαη, όηη κε ηελ θαζνηνλδήπνηε ηξόπν αλαπξνζαξκνγή ηνπ κηζζώκαηνο, ν
ΜΙΘΩΣΗ ππνρξενύηαη ζηε ζπκπιήξσζε ηνπ πνζνύ ηεο εγγύεζεο έηζη ώζηε απηό λα
αληηζηνηρεί πάληα ζε δύν (2) κεληαία κηζζώκαηα. Η θαηαβνιή ηνπ εθάζηνηε πνζνύ
ζπκπιεξώκαηνο ηεο εγγύεζεο ζα γίλεηαη κε ηελ θαηαβνιή ηνπ πξώηνπ θάζε θνξά
αλαπξνζαξκνδόκελνπ κηζζώκαηνο, θαηά ηνλ σο άλσ πξνβιεπόκελν ρξόλν
πξνθαηαβνιήο ηνπ αληίζηνηρνπ κηζζώκαηνο.
Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζα παξακείλεη ζηα ρέξηα ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ, ζα επηζηξαθεί δε άηνθα
ζηνλ ΜΙΘΩΣΗ θαηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε ηεο θαιήο θαη
πξνζήθνπζαο εθηέιεζεο ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ ΜΙΘΩΣΗ, βάζεη ηνπ παξόληνο, ηεο
ηαθηνπνίεζεο ησλ πάζεο θύζεσο νθεηιώλ ηνπ ΜΙΘΩΣΗ θαηά ηελ ιήμε ηεο κίζζσζεο θαη
ηελ παξάδνζε ηνπ ΜΙΘΙΟΤ ζε άξηζηε θαηάζηαζε, κε ηαπηόρξνλε πξνζθόκηζε από ηνλ
ΜΙΘΩΣΗ ζηνλ ΕΚΜΙΘΩΣΗ εμνθιεκέλσλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηεο ΔΕΗ, ΕΤΔΑΠ, θ.ιπ.,
δηαθνξεηηθά, ζε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ αλσηέξσ, ην πνζό ηεο εγγύεζεο θαηαπίπηεη
απηνδηθαίσο ππέξ ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ ιόγσ απνδεκίσζήο ηνπ θαη ιόγσ ζπκθσλεκέλεο κε
ην παξόλ δίθαηεο θαη εύινγεο πνηληθήο ξήηξαο.
Σν αλσηέξσ πνζό ηεο εγγύεζεο ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπκςεθίδεηαη πξνο ηα
κηζζώκαηα ή κε νπνηαδήπνηε άιιε νθεηιή ηνπ ΜΙΘΩΣΗ πξνο ηνλ ΕΚΜΙΘΩΣΗ.

Άρθρο 7: ΚΑΣΑΛΛΖΛΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΜΗΘΗΟΤ - ΥΡΖΖ
Ο ΜΙΘΩΣΗ δειώλεη, όηη εμέηαζε ην ΜΙΘΙΟ θαη ην βξήθε ηεο ηέιεηαο αξεζθείαο ηνπ θαη
απνιύησο θαηάιιειν γηα ηελ ζπκθσλεκέλε ρξήζε πνπ ην πξννξίδεη, κεηά από ηηο
πξνβιεπόκελεο δηαξξπζκίζεηο νη νπνίεο ζα πινπνηεζνύλ κε επζύλε θξνληίδα θαη δαπάλε
ηνπ. Όιεο νη παξεκβάζεηο, ηηο νπνίεο ν ΜΙΘΩΣΗ ζα πινπνηήζεη πξηλ ηελ έλαξμε
ιεηηνπξγίαο ζα παξαδνζνύλ αθέξαηεο κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο, επσθειεία ηνπ
ΜΙΘΙΟΤ.
Πέξαλ ησλ εγθεθξηκέλσλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζεη ν ΜΙΘΩΣΗ θαη ζα
ειέγμεη θαη εγθξίλεη ν ΕΚΜΙΘΩΣΗ πξηλ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο, απαγνξεύεηαη ζηνλ
ΜΙΘΩΣΗ λα επηθέξεη ζην κίζζην νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβνιή, πξνζζήθε, ηξνπνπνίεζε,
δηαξξύζκηζε, επηζθεπή δίρσο ηε ξεηή γξαπηή θαη πξνεγνύκελε ζπλαίλεζε ηνπ
ΕΚΜΙΘΩΣΗ.
Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ έρεη δηθαίσκα λα απαξηζκήζεη πνηεο από ηηο ηπρόλ πξνζζήθεο θαη
παξεκβάζεηο ζα παξαδνζνύλ αθέξαηεο θαη ζα παξακείλνπλ ζε όθεινο ηνπ ΜΙΘΙΟΤ κεηά
ηελ απνρώξεζε ηνπ ΜΙΘΩΣΗ, ρσξίο ν ηειεπηαίνο λα έρεη νπνηνδήπνηε δηθαίσκα ή
ππνρξέσζε γηα απνδεκίσζε. Ο ΜΙΘΩΣΗ ππνρξενύηαη λα αθαηξέζεη ηηο ππόινηπεο
θαηαζθεπέο από ην ΜΙΘΙΟ απνθαζηζηώληαο κε δηθά ηνπ έμνδα δεκίεο πνπ ελδερνκέλσο
πξνθιεζνύλ από ηελ ελ ιόγσ αθαίξεζε.
Ο ΜΙΘΩΣΗ ππνρξενύηαη λα κελ παξελνριεί κε ηηο δξαζηεξηόηεηέο ηνπ ή λα ζίγεη ηελ
εζπρία, πγεία, εξγαζία, αζθάιεηα ησλ δηαθηλνύκελσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ΜΙΘΙΟΤ. ε
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δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν ΜΙΘΩΣΗ πέξα από ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο ππνρξενύηαη θαη
είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ απνδεκίσζε ηπρόλ ζηγόκελσλ ηξίησλ πνπ ζα
πξνζθύγνπλ ζρεηηθά. Είλαη επίζεο ππνρξεσκέλνο λα κεξηκλά γηα ηελ εππξέπεηα θαη
θαζαξηόηεηα ηνπ κίζζηνπ ρώξνπ. Η κε ηήξεζε απηνύ ζπληζηά ζπνπδαίν ιόγν θαηαγγειίαο
ηεο ζύκβαζεο κίζζσζεο.
Απαγνξεύεηαη ζηνλ ΜΙΘΩΣΗ ε νπνηαδήπνηε παξέκβαζε ζηελ αξρηηεθηνληθή όςε ηνπ
ΜΙΘΙΟΤ ή επέθηαζε ηεο ρξήζεο απηνύ εμσηεξηθά ηνπ ρώξνπ, ρσξίο ηελ έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηνπ εθκηζζσηή. Η ηνπνζέηεζε πηλαθίδαο ζηελ πξόζνςε ηνπ θαηαζηήκαηνο
κε ηελ επσλπκία ηεο επηρείξεζεο ηειεί επίζεο ππό ηελ έγθξηζε ηεο ΑΜ . Επίζεο
απαγνξεύεηαη ε ηνπνζέηεζε αληηθεηκέλσλ ή θαηαζθεπώλ πνπ κπνξεί λα δπζρεξαίλνπλ ηελ
πξόζβαζε ή δηέιεπζε ή αζθάιεηα ηνπ θνηλνύ ή ηεο θπθινθνξίαο ησλ νρεκάησλ ή ε
ηνπνζέηεζε νησλδήπνηε κεραλεκάησλ (πέξαλ ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ ρξήζε ηνπ θαηά
ηα παξαπάλσ), εύθιεθησλ ή δύζνζκσλ πιώλ ή αληηθεηκέλσλ πνπ κπνξνύλ λα βιάςνπλ ή
λα ξππάλνπλ. ε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ν Μηζζσηήο πέξα από ηηο άκεζεο ζπλέπεηεο,
ππνρξενύηαη θαη είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλνο γηα ηελ απνδεκίσζε ηπρόλ ζηγόκελσλ
ηξίησλ πνπ ζα πξνζθύγνπλ ζρεηηθά.

Άρθρο 8: ΤΠΟΥΡΔΩΔΗ ΣΟΤ ΜΗΘΩΣΖ ΠΔΡΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ
ΕΖΜΗΩΝ
Ο ΜΙΘΩΣΗ ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή θαη επηκειή ρξήζε ηνπ ΜΙΘΙΟΤ θαη ησλ
εγθαηαζηάζεώλ ηνπ. Ο ΕΚΜΙΘΩΣΗ δελ έρεη θακία ππνρξέσζε ή επζύλε γηα επηζθεπέο
θαη ζπληήξεζε ηνπ κηζζίνπ, απνθαηάζηαζε θάζε είδνπο θζνξάο, βιάβεο ή δεκίαο πνπ ζα
πξνμελεζεί ζην ΜΙΘΙΟ από ηνλ ίδην ηνλ κηζζσηή ή ην πξνζσπηθό ηνπ, ζε όιε ηε
δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο, έζησ θαη γηα απνθαηάζηαζε δεκίαο από ηε ζπλήζε θαη
ζπκθσλεκέλε ρξήζε, όπσο θαη νπνηαδήπνηε δαπάλε έζησ θαη αλαγθαία ή πξνεξρόκελε
από αλώηεξε βία, αλήθεη ζηνλ κηζζσηή.
Όιεο νη ζρεηηθέο δαπάλεο ζα βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνλ ΜΙΘΩΣΗ.

Άρθρο 9: ΔΠΗΒΑΡΤΝΔΗ - ΣΔΛΖ Κ.ΛΠ.
Ο ΜΙΘΩΣΗ επηπιένλ ηνπ κηζζώκαηνο ππνρξενύηαη ζηελ πιεξσκή:
α)

ηεο αμίαο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο πνπ ζα θαηαλαιώλεη, όπνπ γηα θάζε θαηάζηεκα ζα
ππνινγίδεηαη κέζσ ελδηάκεζσλ κεηξεηώλ, επηπιένλ ν ΜΙΘΩΣΗ ζα επηβαξύλεηαη
αλαινγηθά πξνο ην ύςνο ηεο θαηαλάισζήο ηνπ κε ηα ζπκβεβαησκέλα ηέιε, βάξε,
εηζθνξέο θιπ. Οη ινγαξηαζκνί ηεο ΔΕΗ γηα θάζε ζηαζκό ηνπ Μεηξό εθδίδνληαη ζην
όλνκα ηεο ΣΑΤ. Οη σο άλσ ππνρξεώζεηο ηνπ ΜΙΘΩΣΗ ζα ηζρύνπλ αληίζηνηρα θαη

πξνο ηελ Τπεξεζία Φπζηθνύ Αεξίνπ, εάλ πθίζηαηαη.
β)

ηεο αμίαο ηνπ λεξνύ πνπ ζα θαηαλαιώλεη, κε πάγην θαη΄ απνθνπή πνζόλ θαηόπηλ
ζπκθσλίαο κε ηνλ ΕΚΜΙΘΩΣΗ.
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γ)

θάζε άιινπ θόξνπ ή εηζθνξάο πνπ θαηά λόκν ή ζπλήζεηα βαξύλνπλ κηζζσηέο θαη
επαγγεικαηηθέο ζηέγεο.

δ)

ηνπ ηέινπο ραξηνζήκνπ πιένλ ΟΓΑ, όπσο θάζε θνξά νξίδεηαη.

Άρθρο 10:

ΠΑΡΑΒΑΖ ΣΩΝ ΟΡΩΝ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ

Παξάβαζε νπνηνπδήπνηε από ηνπο όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, πνπ ξεηά
ζπκθσλείηαη όηη ζεσξνύληαη όινη νπζηώδεηο, παξέρεη ζην κε ππαίηην κέξνο δηθαίσκα λα
θαηαγγείιεη ηε κίζζσζε θαη λα αμηώζεη απνδεκίσζε γηα όπνηα δεκηά ήζειε ππνζηεί.
Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη θαησηέξσ πεξηπηώζεηο παξαβίαζεο ηεο παξνύζαο εθ κέξνπο ηνπ
ΜΙΘΩΣΗ όπσο: ε κε εκπξόζεζκε πιεξσκή ηνπ κηζζώκαηνο, ησλ ηειώλ θαη ηνπ
εθάζηνηε ζπκπιεξώκαηνο ηεο εγγύεζεο, ε άξλεζε θαηαβνιήο ηπρόλ επηδηθαζζεζνκέλεο
απνδεκίσζεο ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ γηα θζνξέο, βιάβεο ή κεηαβνιέο ηνπ ΜΙΘΙΟΤ ή
ππνκίζζσζε ρσξίο άδεηα ηνπ εθκηζζσηή θ.ιπ.
Ρεηά ζπκθσλείηαη κεηαμύ ησλ ζπκβαιινκέλσλ, όηη ζε πεξίπησζε κε πιεξσκήο ή
θαζπζηέξεζεο πιεξσκήο ηνπ αλσηέξσ ζπκθσλεκέλνπ κηζζώκαηνο κεηά ησλ ηειώλ ή ηνπ
αλαπξνζαξκνζκέλνπ δηθαζηηθώο ή θαηόπηλ ζπκθσλίαο κηζζώκαηνο σο θαη ηνπ εθάζηνηε
ζπκπιεξώκαηνο ηεο εγγύεζεο, ν ΕΚΜΙΘΩΣΗ δηθαηνύηαη (πέξαλ ησλ άιισλ λνκίκσλ
δηθαησκάησλ ηνπ) λα αμηώζεη δηθαζηηθώο ηελ έθδνζε δηαηαγήο πιεξσκήο θαηά ηνπ
ΜΙΘΩΣΗ πεξί ηνπ/ησλ νθεηινκέλνπ/κέλσλ κηζζσκάησλ, ηειώλ θαη ζπκπιεξώκαηνο ηεο
εγγύεζεο, δπλάκεη ησλ ζρεηηθώλ δηαηάμεσλ ηνπ Κ.Πνι.Δ., εθόζνλ ζπληξέρνπλ όιεο νη
απαηηνύκελεο γηα ηε δηαδηθαζία απηή πξνϋπνζέζεηο ηνπ λόκνπ θαη ηελ απόδνζε ηνπ
ΜΙΘΙΟΤ.
πλνκνινγείηαη ξεηά, όηη ε ηπρόλ κε έγθαηξε εθ κέξνπο ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ άζθεζε ησλ εθ
ηνπ παξόληνο ή εθ ηνπ λόκνπ απνξξεόλησλ δηθαησκάησλ ηνπ, ή νξηζκέλσλ εμ απηώλ, ζε
θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο ζπλαίλεζε ή κε ελαληίσζε ή σο ζησπεξή
παξαίηεζε από ηα δηθαηώκαηά ηνπ, ηα νπνία δηθαηνύηαη λα αζθεί θαηά πάληα ρξόλν είηε
ηκεκαηηθώο είηε ελ ζπλόισ. Οκνίσο ε αλνρή ηνπ ΕΚΜΙΘΩΣΗ γηα ηπρόλ παξαβάζεηο ή
θαηαζηξαηεγήζεηο ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο από ηνλ ΜΙΘΩΣΗ ζε θακία πεξίπησζε δελ
κπνξεί λα ζεσξεζεί σο απνδνρή, έγθξηζε ή παξαίηεζε από ηα δηθαηώκαηά ηνπ.
Άρθρο 11: ΔΦΑΡΜΟΣΔΟ ΓΗΚΑΗΟ - ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ
Η παξνύζα κίζζσζε αθνξά ρώξνπο εληόο ησλ ζηαζκώλ ηνπ Μεηξό θαη δελ
πξνζηαηεύεηαη από ην π.δ. 34/1995 πεξί εκπνξηθώλ κηζζώζεσλ θαζόζνλ δελ είλαη
εκπνξηθή αιιά θαζαξά αζηηθή.
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Γηα θάζε δηαθνξά πνπ απνξξέεη από ηελ παξνύζα ζύκβαζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
δηαθνξώλ πνπ αθνξνύλ ηελ ύπαξμή ηεο, ηελ εγθπξόηεηά ηεο ή ηελ ιήμε ηεο, αξκόδηα είλαη
ηα Δηθαζηήξηα ησλ Αζελώλ.
Ρεηά ζπκθσλείηαη, όηη θάζε θνηλνπνίεζε πξνο ηνλ ΜΙΘΩΣΗ εμσδίθνπ εγγξάθνπ ή
δηθνγξάθνπ πνπ έρεη ζρέζε κε ηε παξνύζα κίζζσζε ζα γίλεηαη λόκηκα ζηελ αλσηέξσ
δηεύζπλζε ηνπ ΜΙΘΙΟΤ.
Άρθρο 12: ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔΗ
Η παξνύζα ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί κόλνλ εγγξάθσο απνθιεηνκέλνπ
νπνηνπδήπνηε άιινπ πεξί ηνύηνπ απνδεηθηηθνύ κέζνπ θαη απηνύ ηνπ όξθνπ.
Άρθρο 13: ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ
Ρεηά ζπκθσλείηαη, όηη ν ΜΙΘΩΣΗ παξαηηείηαη αλεπηθύιαθηα από θάζε ελ γέλεη
πξνζηαζία θαη θάζε επεξγεηήκαηνο από ηπρόλ ελνηθηνζηάζην, από δηαηάμεηο πεξί
επαγγεικαηηθήο ζηέγεο ή από άιιν πξνζηαηεπηηθό λόκν, ηδίσο δε παξαηηείηαη από ηα
θάησζη:
α)
ηνπ δηθαηώκαηνο λα παξακείλεη ζην ΜΙΘΙΟ πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνύ ρξόλνπ ηεο
κίζζσζεο έζησ θαη αλ ελνηθηνζηαζηαθή δηάηαμε ζα πξνζηάηεπε απηό,
β)

θάζε εηδηθήο δηάηαμεο πνπ παξαηείλεη ηελ παξνύζα κίζζσζε πέξαλ ηνπ ζπκβαηηθνύ
ρξόλνπ απηήο ή πνπ πξνβιέπεη ηελ κε εθηέιεζε ησλ εμσζηηθώλ απνθάζεσλ,

γ)

θάζε δηθαηώκαηνο πξνο επίζρεζε ηνπ ΜΙΘΙΟΤ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία,

δ)

θάζε δηθαηώκαηνο πθηζηάκελνπ ή κειινληηθνύ θαη θάζε αγσγήο θαη έλζηαζεο πξνο
πξνζβνιή ή δηάξξεμε ηεο παξνύζαο κίζζσζεο ή παληόο όξνπ απηήο ή πξνο
κείσζε ηνπ κηζζώκαηνο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ή αηηία.

ε πίζησζε ησλ παξαπάλσ ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη ζε ηέζζεξα
πξσηόηππα, δύν γηα ηνλ ΜΙΘΩΣΗ θαη δύν γηα ηνλ ΕΚΜΙΘΩΣΗ, ν νπνίνο θαη ζα
επηκειεζεί γηα ηελ ζρεηηθή θαηαρώξεζε ζην TAXIS θαη ν κηζζσηήο ζα ζπλαηλέζεη ζ΄
απηήλ.
ΟΗ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΗ

___________________
ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΚΜΗΘΩΣΖ

__ __________
Ο ΜΗΘΩΣΖ
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