
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Εκμισθώτρια: «ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» 

Μισθώτρια: «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

Μίσθιο: Ενιαία μίσθωση 1. κτιρίου με χρήση καταστήματος, επιφανείας ισογείου 594 τ.μ., με 
πατάρι 146,70 τ.μ. και αποθηκευτικό χώρο 64,56 τ.μ. και 2. αδόμητου οικοπέδου, επιφανείας 
233,21 τ.μ. 

Εναρξη μίσθωσης: 1/7/1994 

Πέρας μίσθωσης: 31/1/2027 

Παράταση: Δικαίωμα περαιτέρω παράτασης της διάρκειας της μίσθωσης μέχρι τρία (3) επιπλέον 
έτη, κατόπιν έγγραφης και μόνο κοινής συμφωνίας μεταξύ Εκμισθώτριας και Μισθώτριας. Σε 
περίπτωση που η Μισθώτρια θελήσει να παραταθεί η μίσθωση, υποχρεούται όπως ειδοποιήσει  
την Εκμισθώτρια με έγγραφη ειδοποίηση  έξι (6) μήνες πριν από τη συμβατική λήξη της 
μισθωτικής σύμβασης. Η Εκμισθώτρια υποχρεούται όπως απαντήσει εγγράφως  για την αποδοχή 
ή  μη του αιτήματος της Μισθώτριας για την παράταση της Μίσθωσης μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριών (3) μηνών από την προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση της Εκμισθώτριας.  

Καταγγελία: Η Μισθώτρια δικαιούται να καταγγείλει κατά πάντα χρόνο τη μίσθωση αζημίως για 
αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, τόσο διαρκούσης της συμβατικής της διάρκειας της μίσθωσης, 
όσο και της παράτασης αυτής, εφόσον παραταθεί η μίσθωση,  µε γραπτή προ τριών (3) μηνών 
δήλωσή της προς την Εκμισθώτρια. 

Μηνιαίο μίσθωμα:  

1/2/2021 έως 31/1/2022: 5.014,53€ + 1.203,49€ (ΦΠΑ) σύνολο 6.218,01€.  

1/2/2022 έως 31/1/2023: αναπροσαρμογή κατά ποσοστό ίσο με την ετήσια μεταβολή του Δ.Τ.Κ. 
κατά την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο (Φεβρουάριο 2021 με Ιανουάριο 2022), όπως 
αυτή θα ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), υπολογιζόμενο επί του 
μισθώματος Ιανουαρίου 2022.  

1/2/2023 έως 31/1/2024: αναπροσαρμογή κατά ποσοστό ίσο με την μεταβολή του Δ.Τ.Κ. κατά 
την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο (Φεβρουάριο 2022 με Ιανουάριο 2023), όπως αυτή 
θα ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), πλέον τριών (3) εκατοστιαίων 
μονάδων (δωδεκάμηνη μεταβολή ΔΤΚ +3%), υπολογιζόμενο επί του μισθώματος Ιανουαρίου 2023. 
Σε περίπτωση αρνητικής μεταβολής του Δ.Τ.Κ. για την εν λόγω περίοδο (Φεβρουάριος 2022 με 
Ιανουάριο 2023), το μίσθωμα θα αναπροσαρμοστεί κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες (3%).  

1/2/2024 – 31/1/2027: αναπροσαρμογή ετησίως κατά ποσοστό ίσο με την ετήσια μεταβολή του 
Δ.Τ.Κ. κατά την αμέσως προηγούμενη δωδεκάμηνη περίοδο (Φεβρουάριο με Ιανουάριο), όπως 
αυτή θα ανακοινωθεί από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), υπολογιζόμενο επί του 
μισθώματος Ιανουαρίου κάθε έτους. Ρητώς διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση αρνητικού Δ.Τ.Κ., το 
μίσθωμα θα παραμένει αμετάβλητο. 

Εγγύηση: 10.029,06€, το οποίο αντιστοιχεί σε δύο τρέχοντα (2) μηνιαία μισθώματα. Το ποσό της 
εγγύησης θα αναπροσαρμόζεται διαχρονικά, ώστε να παραμένει ίσο προς δύο (2) μηνιαία 
μισθώματα, και θα επιστραφεί άτοκα στη Μισθώτρια κατά την απόδοση του μισθίου. Το ποσό της 
εγγύησης δεν επιτρέπεται να συμψηφισθεί με μισθώματα πριν την απόδοση του μισθίου, από το 
ποσό όμως αυτής παρακρατούνται τυχόν κατά το χρόνο απόδοσης οφειλές της Μισθώτριας. 

Εκποίηση μισθίου: Σε περίπτωση που το μίσθιο εκποιηθεί σε τρίτο, η Εκμισθώτρια δεσμεύεται 
όπως ο νέος κύριος, νομέας και κάτοχος, και ως εκ τούτου νέος εκμισθωτής, υπεισέλθει στη 
μισθωτική σχέση με τους ίδιους ακριβώς όρους, σεβόμενος απόλυτα αυτούς. 


