
ΣΕΧΝΙΚΟ  ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ  ΕΛΛΑΔΑ 
 

Αρ. Πρωτ : 22858 

Ημερομηνία : 3/10/2019 
 
 

ΙΔΙΩΣΙΚΟ  ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ 
 
 
 

τθν Ακινα ςιμερα 3/10/2019 και ςτα γραφεία του ΣΕΕ, επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, 
μεταξφ των παρακάτω ςυμβαλλομζνων :  

 

A. Αφενόσ μεν τθσ εταιρείασ «ΚΤΡΙΑΚΙΔΗ ΚΣΗΜΑΣΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΟ ΕΣΑΙΡΕΙΑ», θ 
οποία εδρεφει ςτθν Ακινα επί τθσ οδοφ Αχζροντοσ 6, Σ.Κ. 15343 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ, 
ζχει Α.Φ.Μ. 999932448, Δ.Ο.Τ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, εκπροςωπείται νόμιμα από τον κ. 
Μιχαιλ – Αντϊνιο Κυριακίδθ του Ιωάννθ, κάτοικο Πεντζλθσ, Αχιλλζωσ 6, Σ.Κ. 152 
36 ΠΕΝΣΕΛΗ, με Α.Δ.Σ. ΑΙ 504213, θ οποία κα καλείται εφ’ εξισ «Εκμιςκωτισ»,  

 

B. Αφετζρου δε του Νομικοφ Πρόςωπου Δθμοςίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με τθν επωνυμία 

«Σεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ», που εδρεφει ςτθν Ακινα επί τθσ οδοφ Νίκθσ 4, 

T.K. 105 63 ΑΘΗΝΑ, με Α.Φ.Μ. 090002260, υπαγόμενο ςτθ Δ.Ο.Τ. Δϋ Ακθνϊν, και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο, κ. Γιϊργο Ν. ταςινό, αναφερόμενο εφ’ 

εξισ ωσ «ΣΕΕ», 

 

ζχοντασ υπ’ όψιν τθν υπ’ αριθ. Α1/28/2019 απόφαςθ τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ με 
τθν οποία αποφαςίςτθκε θ απ’ ευκείασ μίςκωςθ ακινιτου για τθν προετοιμαςία των 
εκλογϊν του ΣΕΕ ςτισ 03/11/2019, ςφμφωνα με τθν προςφορά τθν οποία ο κατά τα 
ανωτζρω αναφερόμενοσ ωσ Εκμιςκωτισ υπζβαλε,  

 
ςυμφωνικθκαν και ζγιναν αποδεκτά τα ακόλουκα : 
 
 
 
 Άρθρο 1. ΣΟ ΜΙΘΙΟ 
 
 Ο πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ζχει ςτθν αποκλειςτικι κυριότθτα, νομι και 
κατοχι του ζνα ακίνθτο αποτελοφμενο από : 

1. ιςόγειο καταςτιματοσ, επιφανείασ 1.899,86 τ.μ,  
2. Α’ υπόγειο, ςτο οποίο βρίςκονται 81 κζςεισ ςτάκμευςθσ 12,11τ.μ θ κάκε 

μία κακϊσ και ο υποςτακμόσ τθσ ΔΕΗ, 
3. Α’ όροφο επιφανείασ 691,76τ.μ και  
4. χϊρο του Α’ ορόφου επιφανείασ 150 τ.μ. 

 το οποίο βρίςκεται ςτθν Ακινα επί των οδϊν Νιρβάνα 94 & Ρεγκοφκου. 
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 Με το παρόν και υπό τουσ όρουσ και ςυμφωνίεσ που περιλαμβάνονται ςε 
αυτό ο Εκμιςκωτισ  εκμιςκϊνει ςτον  Μιςκωτι  το προαναφερκζν ακίνθτο (εφ’ εξισ 
το Μίςκιο) όπωσ αυτό  προςδιορίηεται  ανωτζρω. 
 
 
Άρθρο 2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΘΩΗ  
 
Η διάρκεια τθσ μίςκωςθσ ορίηεται μθνιαία και ιςχφει για το χρονικό διάςτθμα από 
03.10.2019 ζωσ και 05.11.2019. 
 
 
 
Άρθρο 3. ΜΙΘΩΜΑ 
 
3.1. Σο μίςκωμα ςυμφωνείται και ορίηεται ςτο ποςό των δεκαπζντε χιλιάδων ευρώ 
(15.000,00 €). Ορίηεται ποςό εγγφθςθσ φψουσ 15.000,00 €, θ οποία κα επιςτραφεί 
ςτο Σ.Ε.Ε με τθν λιξθ τθσ μίςκωςθσ και τον ζλεγχο τθσ κατάςταςθσ του κτιρίου, θ 
οποία πρζπει να είναι ίδια με τθ κατάςταςθ που παρελιφκθ. 
Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ μιςκϊςεωσ παραςτεί ανάγκθ να γίνουν νζεσ ςυνδζςεισ με 
τθλεπικοινωνιακά δίκτυα, οι ςυνδζςεισ αυτζσ κα γίνονται ςτο όνομα του Μιςκωτι 
και με δικι του αποκλειςτικά φροντίδα και δαπάνθ. 
 
3.2. Σο μίςκωμα κα καταβλθκεί από το Μιςκωτι εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν 
από τθν παραλαβι του χϊρου αυτοφ που κα βεβαιωκεί από τθν Επιτροπι 
Παραλαβισ και Παρακολοφκθςθσ του ΣΕΕ. 
 
 
 
Άρθρο 4. ΧΡΗΗ ΜΙΘΩΜΕΝΟΤ ΧΩΡΟΤ 
 
4.1. Σο Μίςκιο κα χρθςιμοποιθκεί  από το Μιςκωτι για τθν προετοιμαςία των 
εκλογϊν του ΣΕΕ ςτισ 03.11.2019, ςυγκεκριμζνα, για τθ ςυγκζντρωςθ και 
αποκικευςθ ογκϊδουσ εκλογικοφ υλικοφ (ψθφοδζλτια, φάκελοι ψθφοφορίασ, 
πίνακεσ, γραφικι φλθ, υλικά, μθχανζσ ςυςκευαςίασ, θλεκτρονικόσ εξοπλιςμόσ,  κ.λπ.), 
ελζγχου και ταξινόμθςθσ του υλικοφ αυτοφ ςε κιβϊτια προσ αποςτολι ςτα Εκλογικά 
Σμιματα όλθσ τθσ χϊρασ. 
 
4.2. Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι οποιεςδιποτε διοικθτικζσ άδειεσ απαιτοφνται για τθν 

άςκθςθ οποιαςδιποτε, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αναφερόμενα, δραςτθριότθτασ 

εντόσ του Μιςκίου κα εκδίδονται με αποκλειςτικι φροντίδα, δαπάνθ και ευκφνθ του 

Μιςκωτι. 

 
 
Άρθρο 5.     ΠΑΡΑΔΟΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ  
 
5.1. Ο Μιςκωτισ  επιςκζφκθκε το Μίςκιο, το ζλεγξε και το βρικε τθσ απόλυτθσ αρεςκείασ του 

και κατάλλθλο για τθν χριςθ για τθν οποία το προορίηει. 
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5.2. Η παραλαβι του Μιςκίου  γίνεται ςιμερα τθν 03.10.2019 από τθν Επιτροπι 

Παραλαβισ και Παρακολοφκθςθσ του ΣΕΕ με πρωτόκολλο παραλαβισ του Μιςκίου. 

 

 

Άρθρο 6. ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ - ΚΑΛΗ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΜΙΘΙΟΤ - ΤΝΣΗΡΗΗ ΣΟΤ 

ΜΙΘΙΟΤ  

6.1. Ο Μιςκωτισ υποχρεοφται να κάνει καλι χριςθ του Μιςκίου, να το διατθρεί 

κακαρό και να εφαρμόηει τουσ γενικοφσ κανόνεσ υγιεινισ και αςφάλειασ.  

6.2. Ο Μιςκωτισ είναι υπεφκυνοσ και οφείλει  να αποκαταςτιςει τυχόν ηθμιζσ και 

φκορζσ που κα προκλθκοφν ςτο Μίςκιο από υπαιτιότθτα του. Από τθν ωσ άνω 

ευκφνθ του Μιςκωτι δεν εξαιροφνται οι ηθμίεσ που οφείλονται ςτθ ςυνικθ χριςθ 

του Μιςκίου, τισ οποίεσ ο Μιςκωτισ οφείλει να αποκακιςτά άμεςα. 

 

Άρθρο 7. ΚΑΣΑΓΓΕΛΙΑ 

 
Οποιοδιποτε ςυμβαλλόμενο μζροσ δφναται να καταγγείλει το παρόν εγγράφωσ 
άμεςα για ςπουδαίο λόγο. 
 
 
 
Άρθρο 8. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
8.1. Η υπομίςκωςθ ι παραχϊρθςθ του Μιςκίου ςε τρίτουσ ι θ μετατροπι τθσ 

ςυμφωνθκείςθσ χριςθσ του απαγορεφεται ρθτά. 

 

8.2. Κατά τθν λιξθ τθσ μιςκϊςεωσ τθν 05θ.11.2019, ο Μιςκωτισ υποχρεοφται χωρίσ 

όχλθςθ να παραδϊςει το Μίςκιο ςτον Εκμιςκωτι. Η ςιωπθρι αναμίςκωςθ ι 

παράταςθ του χρόνου τθσ μίςκωςθσ αποκλείονται απολφτωσ, τυχόν δε αναγκαςτικι 

παραμονι του Μιςκωτι ςτο Μίςκιο μετά τθ λιξθ τθσ μίςκωςθσ δεν μπορεί ποτζ να 

κεωρθκεί ότι υποδθλϊνει ςυμφωνία του Εκμιςκωτι και οποιαδιποτε 

ειςπραχκθςόμενα από τον Εκμιςκωτι ποςά κα λογίηονται ωσ αποηθμίωςθ χριςθσ. 

 

8.3. Κάκε τυχόν τροποποίθςθ των όρων του παρόντοσ, κακϊσ και κάκε διλωςθ, 

γνωςτοποίθςθ πρόςκλθςθ, κ.λπ. εκάςτου των ςυμβαλλομζνων μερϊν προσ το ζτερο 

που αφορά κακ' οιονδιποτε τρόπο το παρόν κα γίνεται και κα αποδεικνφεται 

αποκλειςτικά και μόνο εγγράφωσ, αποκλειομζνου οποιουδιποτε άλλου 

αποδεικτικοφ μζςου, και αυτοφ ακόμθ του όρκου. 
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8.4. υμφωνείται ρθτϊσ ότι για οποιαδιποτε διαφορά ι διζνεξθ ςε ςχζςθ με το 
παρόν ι προκφπτουςα από αυτό αποκλειςτικϊσ αρμόδια ορίηονται τα κακ' φλθν 
αρμόδια Δικαςτιρια των Ακθνϊν. 

 

Σο παρόν Ιδιωτικό υμφωνθτικό ςυντάχκθκε ςε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται 
όπωσ παρακάτω   

 
 

ΟΙ  ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  
 
 
 
 

           Για τθν Εταιρεία                                                          Για το ΣΕΕ       

      Ο Νόμιμοσ  Εκπρόςωποσ                                                Ο Πρόεδροσ 

                                                   
         
 
       Μιχαιλ – Αντϊνιοσ Κυριακίδθσ                                     Γιϊργοσ Ν. ταςινόσ 

 
                                    




