
 

 

ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΣΣΗΗΜΜΑΑ  ΑΑ’’      

ΥΥΔΔΓΓΙΙΟΟ  ΙΙΓΓΙΙΩΩΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΤΤΜΜΦΦΩΩΝΝΗΗΣΣΙΙΚΚΟΟΤΤ  ΜΜΙΙΘΘΩΩΗΗ    

ηα Υαληά ζήκεξα  …………….., 00/00/2017, νη θάησζη ζπκβαιιόκελνη:  

  Ο ……………………..……………………, θάηνηθνο …..…….., νδόο ……….……αξ. …, θάηνρνο ηνπ 
κε αξηζκό ……………. δειηίνπ ηαπηόηεηαο θαη κε ΑΦΜ ………..……., ΓΟΤ …..  ν 
νπνίνο ζην εμήο ζα νλνκάδεηαη ««ΔΔΚΚΜΜΙΙΘΘΩΩΣΣΗΗ»»  

  ΟΟ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΙΙΜΜΟΟ  ΑΑΝΝΑΑΠΠΣΣΤΤΞΞΗΗ  ΚΚΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΑΑ..ΔΔ.. πνπ εδξεύεη ζηα Υαληά, Γνιγνζά 
2, Όαζε Βαξππέηξνπ, 73100 Υαληά, κε ΑΦΜ ………………. θαη εθπξνζσπείηαη 
λόκηκα από ηνλ Γηεπζύλνληα ύκβνπιν θ. ΦΩΣΖ ΚΑΕΑΖ, ζύκθσλα κε ηελ κε 
αξηζκό ……………. απόθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, ν νπνίνο ζα θαιείηαη 

««ΜΜΙΙΘΘΩΩΣΣΗΗ»», ζπκθώλεζαλ θαη από θνηλνύ απνδέρζεθαλ ηα εμήο:  

Ο …….… ………………… ΔΚΜΗΘΩΣΖ έρεη ζηελ απνθιεηζηηθή θπξηόηεηα, λνκή θαη 
θαηνρή αθίλεην 
……………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………….  

Ο ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ζηα πιαίζηα ηνπ ζθνπνύ ηνπ, 
πξνρώξεζε ζε δηαδηθαζία ζύλαςεο ύκβαζεο Μίζζσζεο ηνπ παξαπάλσ αθηλήηνπ 
ζύκθσλα κε ηελ κε αξ. ………..…απόθαζε ηνπ Γ απηνύ γηα ηηο αλάγθεο ιεηηνπξγίαο 
ησλ Γξαθείσλ ηνπ ζην Ζξάθιεην.  

11..  ΜΜΙΙΘΘΙΙΟΟ    

Σν κίζζην  απνηειείηαη από …………………………………………….  

Σν κίζζην δηαζέηεη ην ππ’ αξηζκό πξσηνθόιινπ ………………………. Πηζηνπνηεηηθό 
Δλεξγεηαθήο Απόδνζεο.  

Ο ΜΗΘΩΣΖ δηθαηνύηαη κε δαπάλεο ηνπ λα πξνβεί ζηηο αλαγθαίεο εζσηεξηθέο 
δηαξξπζκίζεηο ηνπ κηζζίνπ, ώζηε λα εμππεξεηνύλ ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ  εξγαζηώλ 
ηεο ρσξίο λα ζίμεη ηνλ θέξνληα νπιηζκό ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο.  

Ο ΜΗΘΩΣΖ κπνξεί λα ηνπνζεηήζεη εζσηεξηθά ρσξίζκαηα είηε ζηαζεξά 
(γπςνζαλίδα) είηε θηλεηά, θαισδηώζεηο θ.ι.π.  

Σα ρσξίζκαηα ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα είλαη θηηζηνί ηνίρνη, εθηόο θαη αλ ζε 
απηό ζπλαηλέζνπλ ν ΔΚΜΗΘΩΣΖ.  

Κάζε πξνζζήθε ή βειηίσζε ζα βαξύλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ΜΗΘΩΣΖ θαη κεηά ηε ιήμε 
ηεο κίζζσζεο, ηα κελ ζηαζεξά ρσξίζκαηα ζα παξακείλνπλ πξνο όθεινο ηνπ κηζζίνπ 
ηα δε θηλεηά ζα ηα μειώζεη θαη ζα παξαιάβεη ν ΜΗΘΩΣΖ κε δηθαηνπκέλνπ λα 
αλαδεηήζεη απνδεκίσζε γηα ηε δαπάλε απηή.  

Ο ΔΚΜΗΘΩΣΖ  ππνρξενύηαη πξηλ ηελ παξάδνζε ηνπ κηζζίνπ λα πξνβεί ζηελ 
ζπληήξεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο νξζήο ιεηηνπξγίαο  ησλ ειεθηξνινγηθώλ  θαη 



 

 

πδξαπιηθώλ εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ησλ  ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο  θαη 
θιηκαηηζκνύ ( εάλ ππάξρεη)  

Δπίζεο Ο ΔΚΜΗΘΩΣΖ ζα πξέπεη, έσο ηελ ………..    λα έρεη  νινθιεξώζεη όιεο ηηο 
ππνδείμεηο πνπ έγηλαλ από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο  θαη ηηο νπνίεο έρεη απνδερζεί, 
ήηνη :  

1. ………..  

2. ………..  

3………… 

ε πεξίπησζε βιάβεο πνπ δελ νθείιεηαη ζε ζπλήζε ρξήζε Ο ΔΚΜΗΘΩΣΖ 
ππνρξενύηαη ζε άκεζε απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο όισλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ – 
κεραλεκάησλ ηνπ αθηλήηνπ, κε επηδηόξζσζε ή αληηθαηάζηαζε ηνπο.  

22..  ΓΓΙΙΑΑΡΡΚΚΔΔΙΙΑΑ  ΜΜΙΙΘΘΩΩΗΗ    

2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο κίζζσζεο νξίδεηαη γηα ελλέα έηε (9 έηε) θαη αξρίδεη από ηελ 
…/12/2016 θαη ιήγεη ηελ ………………..  

2.2. Ρεηά γίλεηαη απνδεθηό θαη από ηα δύν κέξε όηη ε παξνύζα κίζζσζε ζπλάπηεηαη 
γηα ην ζπκθσλεκέλν σο άλσ δηάζηεκα ιόγσ ηεο ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο ηνπ κηζζίνπ 
σο Γξαθεία ηνπ Οξγαληζκνύ Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ ζην Ζξάθιεην.  

2.3. Ο ΜΗΘΩΣΖ δύλαηαη λα αζθήζεη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνύο παξάηαζεο πνπ 
ηνπ παξέρεηαη ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα κε ην παξόλ κε γλσζηνπνίεζε πξνο ηνλ 
ΔΚΜΗΘΩΣΖ ηξείο (3) κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο.  

33..  ΜΜΙΙΘΘΩΩΜΜΑΑ              

Σν κεληαίν κίζζσκα ζπκθσλείηαη ζην πνζό ησλ ……………. (…..……) επξώ, 
θαηαβιεηέν εληόο ηνπ πξώηνπ 15εκέξνπ θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα κε θαηάζεζε 
ζηνλ κε αξηζκό …………….. ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό ηνπ ΔΚΜΗΘΩΣΖ ηεο ………. 
Σξάπεδαο ……………….  

Ζ θαηαβνιή απνδεηθλύεηαη απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ κε ην απνδεηθηηθό θαηάζεζεο ηεο 
Σξάπεδαο, απνθιεηνκέλνπ θάζε άιινπ είδνπο απόδεημεο (νκνινγία, όξθνο, κάξηπξεο 
θ.ι.π. ).    

Σν αλσηέξσ κίζζσκα ζα παξακείλεη ζηαζεξό γηα 3 ρξόληα θαη ζηε ζπλέρεηα αλ δελ 
ππάξμεη λέα λνκνζεηηθή ξύζκηζε ζα αθνινπζεζεί εηήζηα αλαπξνζαξκνγή ίζε κε ην 
75% ηνπ εηήζηνπ ηηκαξίζκνπ ζην εθάζηνηε θαηαβαιιόκελν κίζζσκα  θαη γηα όζν 
ρξνληθό δηάζηεκα αθνινπζήζεη ε ελ ιόγσ ζύκβαζε.  

Ζ πξνθαινύκελε δαπάλε έρεη πξνϋπνινγηζζεί από ηνλ Οξγαληζκό Αλάπηπμεο 
Κξήηεο ΑΔ, έρεη ιεθζεί ε κε αξ. ΑΠ: …/2016 Απόθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο 
(ΑΓΑ …………………….)    



 

 

44..  ΔΔΓΓΓΓΤΤΟΟΓΓΟΟΙΙΑΑ            

Ο ΜΗΘΩΣΖ θαηέβαιε ζήκεξα θαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο, σο εγγύεζε 
ηεο πηζηήο ηήξεζεο ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο θαη σο πξνθαηαβνιή έλαληη 
ελδερόκελνπ κειινληηθνύ ρξένπο, έλα (1) κίζζσκα αλεξρόκελν ζην πνζό ησλ 
…………. (……) επξώ, ηνπ παξόληνο επέρνληνο ζέζε απνδείμεσο θαηαβνιήο ηνπ 
πνζνύ απηνύ πξνο ηνλ εθκηζζσηή.  

Ζ εγγύεζε απηή ζα παξακείλεη ζηα ρέξηα η… ΔΚΜΗΘΩΣΖ, ρσξίο λα έρεη ην 
δηθαίσκα ν ΜΗΘΩΣΖ λα ζπκςεθίζεη απηήλ κε ηα ηξέρνληα κηζζώκαηα ή γηα 
νπνηαδήπνηε άιιε αηηία.  

Ζ εγγύεζε ζα επηζηξαθεί, αηόθσο, ζηνλ ΜΗΘΩΣΖ κεηά ηε ιήμε ηεο κίζζσζεο.  

Ο ΜΗΘΩΣΖ ππνρξενύηαη θάζε κηζζσηηθό έηνο λα ζπκπιεξώλεη (ζύκθσλα κε ηηο 
δηαδνρηθέο απμήζεηο ηνπ κηζζώκαηνο πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ) ηελ παξνύζα 
εγγύεζε ώζηε λα παξακέλεη πάληα ζηα ρέξηα ηνπ ΔΚΜΗΘΩΣΖ εγγύεζε ίζε πξνο 
έλα (1) ηξέρνλ κίζζσκα.  

55..  ΥΥΡΡΗΗΗΗ                

Σν κίζζην ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά θαη κόλνλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ 
Τπεξεζηώλ ηνπ ΟΡΓΑΝΗΜΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΡΖΣΖ Α.Δ. ζην Ζξάθιεην. 

Απαγνξεύεηαη ε νιηθή ή κεξηθή ππεθκίζζσζε ηνπ κηζζίνπ.  

Γίλεηαη απνδεθηό από η…. ΔΚΜΗΘΩΣΖ όηη θαηά ηηο ώξεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
Τπεξεζηώλ ζα πξνζέξρεηαη ζην κίζζην θνηλό θαη σο εθ ηνύηνπ είλαη αλεθηή ε 
νπνηαδήπνηε ηπρόλ θίλεζε θαη ζόξπβνο.  

Απαγνξεύεηαη απνιύησο ε κεηαηξνπή ηεο ρξήζεσο ηνπ κηζζίνπ έζησ θαη ζε άιιε 
ιηγόηεξν επαρζή ρξήζε.  

Δπηηξέπεηαη ζηνλ ΜΗΘΩΣΖ, κε δηθέο ηνπ δαπάλεο, ε ηνπνζέηεζε θσηεηλήο ή κε 
επηγξαθήο επί ηεο πξόζνςεο ηνπ κηζζίνπ θαζώο θαη ε ηνπνζέηεζε θιηκαηηζηηθώλ 
κεραλεκάησλ.  

66..  ΓΓΔΔΟΟΤΤΑΑ  ΥΥΡΡΗΗΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΜΜΙΙΘΘΙΙΟΟΤΤ              

Ο ΜΗΘΩΣΖ, κε ηελ επηθύιαμε ηνπ πην πάλσ όξνπ 5, ππνρξενύηαη λα θάλεη θαιή 
ρξήζε ηνπ κηζζίνπ θαη θαηά ηξόπν πνπ λα κε ζίγεη ηελ πγεία, εξγαζία, αζθάιεηα θαη 
ηα ρξεζηά ήζε ησλ πεξίνηθσλ θαη ινηπώλ ελνίθσλ, επζπλόκελε γηα θάζε δαπάλε πνπ 
ζα απαηηεζεί έζησ θαη αλαγθαία.   

77..  ΒΒΑΑΡΡΗΗ  ΣΣΟΟΤΤ  ΜΜΙΙΘΘΙΙΟΟΤΤ                

Ο ΜΗΘΩΣΖ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη καδί κε ην κίζζσκα ην ήκηζπ ηνπ  ηέινπο 
ραξηνζήκνπ (πνπ αλέξρεηαη ζε 1,8% επί ηνπ κηζζώκαηνο).    



 

 

Δπίζεο ν ΜΗΘΩΣΖ ππνρξενύηαη λα θαηαβάιεη ηελ αλαινγία ησλ θνηλνρξήζησλ 
δαπαλώλ ηεο πνιπθαηνηθίαο κε ηελ νπνία επηβαξύλεηαη ην κίζζην (θαηά ηνλ 
θαλνληζκό θαη ηελ πξάμε ζύζηαζεο νξηδνληίνπ ηδηνθηεζίαο θαη ηνλ πίλαθα θαηαλνκήο 
δαπαλώλ ησλ νπνίσλ ν ΜΗΘΩΣΖ έιαβε γλώζε) έηζη όπσο απηά ζα 
πξνζδηνξίδνληαη από ηε δηαρείξηζε ηεο πνιπθαηνηθίαο.  

88..  ΔΔΓΓΚΚΑΑΙΙΡΡΗΗ  ΔΔΞΞΟΟΦΦΛΛΗΗΗΗ  ΤΤΠΠΟΟΥΥΡΡΔΔΩΩΔΔΩΩΝΝ    

Καζπζηέξεζε θαηαβνιήο ελ όισ ή ελ κέξεη ηνπ κηζζώκαηνο, νπνηνπδήπνηε κελόο, 
όπσο θαη ε κε ηήξεζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηεο παξνύζαο ύκβαζεο ζπλεπάγεηαη 
ηελ θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο ππέξ ηνπ ΔΚΜΗΘΩΣΖ θαη ηελ απηνδίθαηε άλεπ άιινπ 
ηηλόο ιύζε ηεο παξνύζαο κίζζσζεο θαη ηελ απόδνζε ηνπ κηζζίνπ θαηά ηηο ζρεηηθέο 
δηαηάμεηο.  

Σα ίδηα απνηειέζκαηα κε ηελ θαζπζηέξεζε ή άξλεζε θαηαβνιήο ηνπ κηζζώκαηνο 
ζπλεπάγεηαη θαη ε θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ησλ ηειώλ, δαπαλώλ θ.ι.π. ηνπ 
πξνεγνύκελνπ άξζξνπ.   

99..  ΔΔΙΙΓΓΙΙΚΚΔΔ  ΡΡΤΤΘΘΜΜΙΙΔΔΙΙ              

Σξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε όξνπ ηνπ παξόληνο απνδεηθλύεηαη κόλνλ εγγξάθσο, 
απνθιεηνκέλσλ ησλ άιισλ απνδεηθηηθώλ κέζσλ (κάξηπξεο, νκνινγία, όξθνο, 
βεβαίσζε θ.ι.π. ).     

Ζ κε ελάζθεζε ησλ δηθαησκάησλ η…. ΔΚΜΗΘΩΣΖ, πνπ πεγάδνπλ από ηελ 
παξνύζα κίζζσζε, επί καθξνύ ρξόλνπ, δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί ζε θακία 
πεξίπησζε όηη απνηειεί ζησπεξή παξαίηεζε από ηα δηθαηώκαηά ηνπ ή 
απνδπλάκσζε απηώλ, ηα νπνία δηαηεξνύληαη ζην αθέξαην θαη κπνξνύλ λα αζθήζνπλ 
νπνηεδήπνηε ην απνθαζίζνπλ.     ….  

Ο ΔΚΜΗΘΩΣΖ ππνρξενύληαη λα παξαδώζεη ζηνλ ΜΗΘΩΣΖ νπνηνδήπνηε 
έγγξαθν απαηηεζεί γηα ηε ζύλδεζε ησλ παξνρώλ ΓΔΖ, ύδξεπζεο  ζην όλνκα απηήο.  

1100..  ΠΠΡΡΟΟΘΘΔΔΣΣΟΟΙΙ  ΟΟΡΡΟΟΙΙ    

10.1. Ο ΜΗΘΩΣΖ έρεη ππνρξέσζε λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο θαη ακέζσο ζηνλ 
ΔΚΜΗΘΩΣΖ νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζην λνκηθό θαζεζηώο ηεο (π.ρ. ιύζε ή δηάιπζε 
ηεο εηαηξίαο, ιήμε ηνπ ρξόλνπ δηάξθεηαο, θήξπμή ηεο ζε θαηάζηαζε πηώρεπζεο, 
ζέζεο ηεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, αιιαγή ηεο έδξαο ή ηνπ ζθνπνύ 
ηεο, ζπγρώλεπζή ηεο κε άιιε εηαηξία θ.ι.π. ).  

10.2. Ο ΜΗΘΩΣΖ ππνρξενύηαη λα επηηξέπεη ζηνπο ππνςεθίνπο Μηζζσηέο λα 
επηζθέπηνληαη ην κίζζην θαηά ηνπο δύν ηειεπηαίνπο κήλεο πξηλ ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ 
ηεο κίζζσζεο όιεο ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη θαηά ηηο ώξεο 11π.κ κέρξη 14 κ.κ.  



 

 

10.3. Γηα θάζε δηαθνξά από ηελ παξνύζα κίζζσζε είηε ε δηαθνξά πξνθύςεη θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο ηζρύνο ηεο είηε πξνθύςεη κεηά ηε ιήμε ή ιύζε ηεο, αξκόδηα θαηά ηόπν 
νξίδνληαη ηα δηθαζηήξηα ησλ Υαλίσλ.  

10.4  Ο ΜΗΘΩΣΖ έρεη δηθαίσκα λα εγθαηαιείςεη ην κίζζην αδεκίσο κεηά από πξν 
ηξηκήλνπ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ ΔΚΜΗΘΩΣΖ.   

10.5. Οη πξόζζεηνη απηνί όξνη ζεσξνύληαη εληαίν ζύλνιν κε ηελ θύξηα κηζζσηηθή 
ύκβαζε, ε παξάβαζε δε νπνηνπδήπνηε απ’ απηνύο έρεη ηηο ίδηεο ζπλέπεηεο κε ηελ 
παξάβαζε ησλ ππνινίπσλ όξσλ ηεο ύκβαζεο.  

10.6. Ο ΜΗΘΩΣΖ παξέιαβε ή ζα παξαιάβεη ην κίζζην ζύκθσλα κε ηα 
αλαθεξόκελα ζην άξζξν 1 ηνπ παξόληνο θαη  ζα παξαδώζεη απηό ζηελ θαηάζηαζε 
πνπ ην παξέιαβε, πέξαλ ησλ θζνξώλ ζπλήζνπο ρξήζεο.  

ε επηβεβαίσζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ ππνγξάθεηαη ην παξόλ ζε ……. αληίηππα από 
ηα νπνία ζα ιάβεη από έλα ν θάζε ζπκβαιιόκελνο θαη ην ………. γηα ηελ Οηθνλνκηθή 
Δθνξία.  

ΟΟ//ΟΟΙΙ  ΔΔΚΚΜΜΙΙΘΘΩΩΣΣΗΗ  ((ΔΔ))                                                                    ΟΟ  ΜΜΙΙΘΘΩΩΣΣΗΗ  

 

 

    Γηα ηνλ Οξγαληζκό Αλάπηπμεο Κξήηεο ΑΔ 
                 Ο Γηεπζύλσλ ύκβνπινο 

Φώηεο Καδάζεο 
                                                                                                


