
ΔΕΙΓΜΑ   ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ   
  
  

Μεταξύ   «ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ»   και   «ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ»,   συμφωνηθήκαν   και   έγιναν   αμοιβαίως   αποδεκτά   τα   ακόλουθα:   
Αρθρο   1:   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ   ΜΙΣΘΩΣΗΣ   
Ο  «ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ»  εκμισθώνει  με  την  παρούσα  δήλωση  προς  τον  «ΥΠΟΜΙΣΘΩΤH»  τον  περιγραφόμενο  επιμέρους  χώρο  (που  βρίσκεται  εντός  ενιαίας                    
ιδιοκτησίας   την   οποία   ο   «ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ»   έχει   στην   κατοχή   του   δυνάμει   μίσθωσης),   και   που   θα   καλείται   εδώ   «ΜΙΣΘΙΟ».   
Αρθρο   2:   ΔΙΑΡΚΕΙΑ   -   ΔΙΚΑΙΩΜΑ   ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ   
Η   διάρκεια   της   μίσθωσης   θα   είναι   αυτή   που   ορίζεται   στην   παρούσα   δήλωση.   
Ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  υποχρεούται  να  παραδώσει  το  ΜΙΣΘΙΟ  κατά  τη  λήξη  ή  λύση  της  μίσθωσης  στην  ίδια  άριστη  κατάσταση  στην  οποία  το  παρέλαβε,  με  εξαίρεση                          
τις  φθορές  και  βλάβες  εκ  της  συνήθους  χρήσης,  ευθυνόμενος  διαφορετικά  για  αποζημίωση  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.  Ο  ΜΙΣΘΩΤΗΣ  υποχρεούται  να  επιτρέπει  την                      
είσοδο  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  στο  ΜΙΣΘΙΟ  προς  επιθεώρηση  αυτού  και  διαπίστωση  της,  σύμφωνα  με  το  παρόν,  καλής  κατάστασης  αυτού,  οποτεδήποτε.  Προς                      
τούτο,  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  θα  διατηρεί  αντίγραφο  του  κλειδιού  του  ΜΙΣΘΙΟΥ.  Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  σε  καμια  περίπτωση  δεν  εκτελεί  χρέη  επιμέλειας,  φροντίδας,                      
ταξινόμησης  κλπ  επί  των  αντικειμένων.  Αναμίσθωση  ή  περαιτέρω  παράταση  του  χρόνου  της  μίσθωσης  (πέραν  των  παραπάνω  προβλεπόμενων)  θα  γίνεται                     
μόνο  εγγράφως  με  συμπληρωματική  πράξη  και  μόνον  έτσι  θα  αποδεικνύεται.  Σιωπηρή  ανανέωση  ή  παράταση  του  χρόνου  της  μίσθωσης  απαγορεύονται  και                      
αποκλείονται  απολύτως  ενώ  σε  καμία  περίπτωση  δεν  μπορεί  η  παραμονή  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  στο  ΜΙΣΘΙΟ  μετά  τη  λήξη  ή  λύση  της  μίσθωσης  για  οποιοδήποτε                         
λόγο  να  θεωρηθεί  ως  ανανέωση  ή  παράταση.   Σε  αυτή  την  περίπτωση  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  διατηρεί  το  απόλυτο  δικαίωμα  να  επιδιώξει  την  έξωση  του                        
ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  από  το  ΜΙΣΘΙΟ,  τα  δε  τυχόν  εισπραχθησόμενα  κατά  τον  χρόνο  αυτό  μισθώματα  και  μόνον  αυτά  θα  θεωρούνται  ως  καταβληθέντα  λόγω                       
αποζημίωσης   του   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ   για   την   μη   εμπρόθεσμη   παράδοση   του   ΜΙΣΘΙΟΥ.   
Αρθρο   3:   ΧΡΗΣΗ   ΤΟΥ   ΜΙΣΘΙΟΥ     
Το  ΜΙΣΘΙΟ  θα  χρησιμοποιηθεί  ως  χώρος  των  προσωπικών  αντικειμένων  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  με  την  προϋπόθεση  ότι  η  χρήση  αυτή  είναι  νόμιμη  και  επιτρέπεται                        
από  την  σύσταση  οριζοντίων  ιδιοκτησιών,  τον  κανονισμό  του  κτιρίου.   Περίπτωση  εγκατάστασης  εκ  μέρους  του  υπομισθωτή,  οιασδήποτε  μορφής                   
επαγγελματικής  έδρας  στο  μίσθιο,  ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.  Ρητά  συμφωνείται  πως  ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  δεν  θα  υπεκμισθώσει  ή  θα  παραχωρήσει  με  ή  χωρίς  αντάλλαγμα                      
το  ΜΙΣΘΙΟ  σε  οποιονδήποτε  τρίτο.  Σε  περίπτωση  λήξης  ή  λύσης  της  σύμβασης,  ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  δεσμεύεται  πως  θα  απομακρύνει  τα  δικά  του  αντικείμενα  με                         
δικιά  του  ευθύνη  και  έξοδα  και  θα  παραδόσει  το  ΜΙΣΘΙΟ  ελεύθερο.  Επίσης  ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  δεν  θα  συστεγαστεί  με  οποιονδήποτε  τρίτο  εντός  του  ΜΙΣΘΙΟΥ.                         
Ρητά  συμφωνείται  ότι  ο  ανωτέρω  όρος  είναι  ουσιώδης  για  την  παρούσα  σύμβαση,  και  τυχόν  παράβαση  αυτού  συνεπάγεται  την  εκ  μέρους  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ                        
καταγγελία   αυτής,   καθώς   και   κάθε   άλλη   νόμιμη   συνέπεια.   
Στην  περίπτωση  όπου,  για  οποιονδήποτε  λόγο  και  αιτία  λυθεί  η  μίσθωση  της  ενιαίας  οριζόντιας  ιδιοκτησίας  μεταξύ  του  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ  αυτής  και  του                       
ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ,  θα  λύεται  αυτομάτως  και  η  παρούσα  μίσθωση  μεταξύ  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  και  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ,  ακόμα  και  αν  τηρούνται  πλήρως  όλοι  οι  όροι                        
της  παρούσης  μίσθωσης  και  δεν  συντρέχει  κανένας  λόγος  λύσης  της.  Ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  θα  υποχρεούται  σε  αυτήν  την  περίπτωση  να  εκκενώσει  το  μίσθιο  και  να                          
το  παραδώσει  στην  αρχική  του  κατάσταση  στον  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ,  εντός  χρονικού  διαστήματος  όχι  μεγαλύτερου  των  40  ημερών  και  με  την  προϋπόθεση  ότι  θα                        
έχει  ειδοποιηθεί  εγκαίρως.  Απαγορεύεται  ρητά  οποιαδήποτε  αλλαγή  της  ως  άνω  συμφωνηθείσας  χρήσης  του  ΜΙΣΘΙΟΥ,  χωρίς  εγγράφως  τη  σύμφωνη  γνώμη                     
του   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.   
Αρθρο   4:   ΜΙΣΘΩΜΑ   -   ΤΡΟΠΟΣ   ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ   
Ως  μηνιαίο  μίσθωμα  ορίζεται  το  ποσό  που  δηλώνεται  στην  παρούσα  δήλωση  πλέον  χαρτοσήμου  και  ΟΓΑ  εκ  3,6%  το  οποίο  θα  καταβάλλει  ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ.  Το                          
μίσθωμα  θα  προκαταβάλλεται  από  τον  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  την  1 η  ημέρα  κάθε  μισθωτικής  περιόδου,  είτε  απευθείας  στον  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  είτε  θα  κατατήθετε  σε                      
λογαριασμό  του,  η  δε  καταβολή  του  θα  αποδεικνύεται  μόνο  με  σχετική  έγγραφη  εξοφλητική  απόδειξη  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  ή  με  το  σχετικό  Παραστατικό                       
κατάθεσης  της  Τράπεζας  στην  οποία  θα  κατατεθεί  το  μίσθωμα  στο  όνομα  και  για  λογαριασμό  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.  Σε  πιθανή  καθυστέρηση  πληρωμής  -                       
υπερημερία  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ,  άνω  των  τριάντα  (30)  ημερών,  ο  τελευταίος  θα  ειδοποιείται  εγγράφως,  ή  ηλεκτρονικά  να  καταβάλει  το  μίσθωμα.  Αν                      
καταβληθεί  μέχρι  την  31η  μέρα  η  μίσθωση  θα  συνεχίσει  κανονικά.  Αν  δεν  καταβληθεί,  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  θα  μπορεί  να  ακυρώσει,  ή  να  αρνηθεί  να  χορηγήσει                          
κωδικό  εισόδου  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ,  στις  εγκαταστάσεις  και  να  αντικαταστήσει  το  κλειδί  της  «μονάδας»,  προβαίνοντας  σε  νόμιμη  επίσχεση  των  αντικειμένων.                     
Επιπροσθέτως,  μετά  την  πάροδο  40  ημερών,  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  θα  έχει  δικαίωμα  κατ’επιλογή  του,  να  εκποιήσει,  να  καταστρέψει,  ή  να  μεταφέρει  σε  άλλες                        
εγκαταστάσεις  τα  εναπομείναντα  αντικείμενα  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  με  ειδοποίση  έγγραφη,  ή  ηλεκτρονική,  που  θα  γίνεται  με  κάθε  πρόσφορο  μέσο.  Από  το  τυχόν                       
επιτευχθέν  τίμημα  εκ  της  εκποίησης  των  αντικειμένων,  θα  παρακρατούνται  από  τον  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  τα  αντίστοιχα  ποσά  για  το  οφειλόμενο  τίμημα  της                      
διανηθείσας  χρήσεως,  και  κάθε  άλλη  δαπάνη  που  προέβη  ο  τελευταίος  για  την  μεταφορά,  συντήρηση,  συσκευασία,  μεσιτεία,  και  εκποίηση  των  εν  λόγω                       
αντικειμένων.   
Αρθρο   5:   ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ   ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ   
Το   μίσθωμα   θα   παραμένει   σταθερό   για   όλη   την   διάρκεια   της   μίσθωσης.     
Αρθρο   6:   ΕΓΓΥΗΣΗ     
Ο   ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ   δεν   υποχρεούται   στην   καταβολή   ποσού   ως   εγγύηση.   
Αρθρο   7:   ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ   ΤΟΥ   ΜΙΣΘΙΟΥ   -   ΧΡΗΣΗ   -   ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ   
Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  παραδίδει  σήμερα  το  ΜΙΣΘΙΟ  στον  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  σε  άριστη  κατάσταση  και  κατάλληλο  για  τις  χρήσεις  που  προβλέπονται  στο  παρόν.  Ο                       
ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  υποχρεούται  να  διατηρεί  το  ΜΙΣΘΙΟ  καθαρό  και  να  το  χρησιμοποιεί  κατά  τέτοιο  τρόπο  που  να  μη  δημιουργεί  καμία  φθορά  ή  βλάβη  σε  αυτό  και                           
να  μην  παρενοχλεί  τους  λοιπούς  ενοίκους  της  πολυκατοικίας  (περιοίκους)  ή  να  θίγει  την  ησυχία,  υγεία,  εργασία,  ασφάλεια  και  τα  χρηστά  ήθη  αυτών.  Ο                         
ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  υποχρεούται  να  κάνει  καλή  και  επιμελή  χρήση  του  ΜΙΣΘΙΟΥ  και  των  εγκαταστάσεών  του.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  ευθύνεται  σε  αποζημίωση                      
για  τις  δαπάνες  προς  αποκατάσταση  κάθε  φθοράς,  βλάβης  ή  ζημίας  που  θα  προξενηθεί  στο  ΜΙΣΘΙΟ  από  τον  ίδιο  ή  το  προσωπικό  του.  Αν  ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ                           
καθυστερεί,  κατά  την  κρίση  μέσου  συνετού  ανθρώπου,  να  αποκαταστήσει  τις  ανωτέρω  φθορές,  βλάβες  και  ζημιές,  ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  συμφωνεί  να                     
αναληφθούν  αυτές  από  τον  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  αναλαμβάνοντας  (ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  )  τις  σχετικές  δαπάνες.  Ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  απαγορεύεται  να  προβαίνει  σε  κάθε                     
είδους   μετατροπές   του   ΜΙΣΘΙΟΥ   ή   προσθήκες   επ'   αυτού,   καθώς   επίσης   και   επεμβάσεις   στην   εξωτερική   εμφάνιση   του   ΜΙΣΘΙΟΥ   ή   του   κτιρίου.   
Αρθρο   8:   ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ   ΠΕΡΙ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ   ΚΑΙ   ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΖΗΜΙΩΝ   
Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ,  έχει  την  ευθύνη  και  φέρει  τις  δαπάνες  για  την  αποκατάσταση  των  μείζονος  εκτάσεως  ζημιών  του  ΜΙΣΘΙΟΥ  και  των  πραγμάτων  και                        
εγκαταστάσεων  του  (ως  π.χ.  μονώσεων,  υγρασιών,  μόνιμων  υδραυλικών  εγκαταστάσεων,  ηλεκτρικών  παροχών,  πινάκων  διανομής  ρεύματος  κλπ).  Ο                  
ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  υποχρεούται  να  συμμορφώνεται  απόλυτα  με  όλους  τους  όρους  και  τις  διατάξεις  του  ως  άνω  (υπό  άρθρο  1)  Συμβολαίου  Σύστασης  Οριζόντιων                       
Ιδιοκτησιών  και  Κανονισμού  Πολυκατοικίας,  των  οποίων  έλαβε  πλήρη  γνώση  και  ο  οποίος  συμφωνείτε  ότι  αποτελεί  αναπόσπαστο  μέρος  του  παρόντος,  ρητά                      
συμφωνουμένου   ότι   κάθε   απαγόρευση   ή   γενικά   διάταξη   του   Κανονισμού   που   αφορά   του   ιδιοκτήτες   αφορά   και   τους   μισθωτές.   
Αρθρο   9:   ΕΥΘΥΝΗ   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ   
1. Ο   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ   ευθύνεται    για   κάθε   ζημία   που   οφείλεται   μόνο   σε   δόλο,   ή   βαρεία   αμέλεια   του   ίδιου,   ή   των   προστιθέντων   του.   
2. Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  δεν  φέρει  υποχρέωση  ασφάλισης  από  αστικούς  κινδύνους  επί  των  αντικειμένων,  εκτός  διαφορετικής  έγγραφης  συμφωνίας  των                   

μερών,  με  αντίστοιχη  οικονομική  επιβάρυνση.  Αντίθετη  συμφωνία  των  μερών  είναι  δυνατή,  με  την  σχετική  δαπάνη  να  επιβαρύνει  πάντα  τον                     
ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ.   

3. Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ,  απαλλάσσεται  οιασδήποτε  νομικής  ευθύνης  προς  αποζημίωση,  πλην  των  περιπτώσεων  δόλου,  ή  βαρειάς  αμέλειας  του  ιδίου  ως  προς                     
την   παράβαση   τών   όρων   του   παρόντος   συμφωνητικού.   

4.   Ο   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ   δεν   ευθύνεται   για   συντήρηση,   διατήρηση,   συσκευασία   επί   των   αντικειμένων.     
5.   Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  δεν  προβαίνει  σε  έλεγχο,  εξακρίβωση,  ή  εποπτεία  των  αντικειμένων.  Το  περιεχόμενο,  η  αξία,  το  είδος  αυτών  τεκμαίρεται  από  την                       

δήλωση  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ,  η  οποία  ενέχει  την  θέση  Υπεύθυνης  Δήλωση  του  άθρου  8  Ν.1599/1986.  Επισης,  δεν  προβαίνει  σε  έλεγχο  λειτουργικότητας  και                       
καταλληλότητα   των   αντικειμένων,   ώστε   να   απαλλάσσεται   προς   τούτο   οιοασδήποτε   σχετικής   ευθύνης.   

6. Η  ευθύνη  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  αποκλείεται:  για  κλοπή  των  αντικειμένων,  για  αλλοίωση  των  αντικειμένων,  για  φυσιολογική  φθορά  των  αντικειμένων,  για                     
περίπτωση  καταστροφής  τους  από  λόγους  ανωτέρω  βίας  (πλημύρα,  σεισμός,  πυρκαγιά),  για  ζημίες  που  μπορούν  να  αποδοθούν  σε  υπαιτιότητα  του                    
ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  ή  των  εντεταλμένων  του,  για  ζημίες  που  προξενούνται  από  ανεπάρκεια,  ή  ακαταλληλότητα  της  συσκευασίας  των  αντικειμένων,  για  ζημίες                     
που  προξενούνται  από  ίδιο  ελάττωμα,  ή  την  φύση  των  αντικειμένων,  για  ζημίες  οι  οποίες  οφείλονται  σε  ελαφρά  αμέλεια  του,  ή  των  προστιθέντων  του,                         
για    προυπάρχουσες   ζημιές.   Η   ανωτέρω   απαρίθμηση   είναι   ενδεικτική.   

7.   Σε   κάθε   περίπτωση   η   όποια   ευθύνη   του   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ   παύει   με   την   πραγματική   και   ανεπιφύλακτη   παραλαβή   των   αντικειμένων   από   τον   ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ.   
Αρθρο   10:   ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ   -   ΤΕΛΗ   Κ.ΛΠ.   
Η  κατανάλωση  υπό  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  ηλεκτρικού  ρεύματος  και  χρήσης  δεδομένων  για  την  λειτουργία  του  ΜΙΣΘΙΟΥ  θα  βαρύνουν  τον  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  κατ’                      
αναλογία  της  επιφάνειας  του  ΜΙΣΘΙΟΥ  οριζόμενης  σε   0.70€  (εβδομήντα  λεπτά)   ανά  τετραγωνικό  μέτρο  επιφάνειας  του  μίσθιου  και  θα  καταβάλλεται  μηνιαίως                      
με  το  μίσθωμα.  Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  βαρύνεται  με  τις  δαπάνες  κατανάλωσης  ύδατος  καθώς  και  με  αυτές  που  συνεπάγεται  η  υπογραφή  συμβάσεων  με                       
Οργανισμούς   και   επιχειρήσεις   κοινής   ωφέλειας   για   την   παροχή   στο   ΜΙΣΘΙΟ   σχετικών   υπηρεσιών.   
Αρθρο   11:   ΠΑΡΑΒΑΣΗ   ΤΩΝ   ΟΡΩΝ   ΤΗΣ   ΠΑΡΟΥΣΑΣ   
Παράβαση  οποιουδήποτε  από  τους  όρους  της  παρούσας  σύμβασης,  που  ρητά  συμφωνείται  ότι  θεωρούνται  όλοι  ουσιώδεις,  παρέχει  στο  μη  υπαίτιο  μέρος                      
δικαίωμα  να  καταγγείλει  την  μίσθωση  και  να  αξιώσει  αποζημίωση  για  όποια  ζημιά  ήθελε  υποστεί.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  κατωτέρω  περιπτώσεις                    

  



παραβίασης  της  παρούσας  εκ  μέρους  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  όπως:  η  μη  εμπρόθεσμη  πληρωμή  του  μισθώματος,  η  άρνηση  καταβολής  τυχόν  επιδικασθησομένης                     
αποζημίωσης  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  για  φθορές,  βλάβες  ή  μεταβολές  του  ΜΙΣΘΙΟΥ  κ.λπ .  Ρητά  συμφωνείται  μεταξύ  των  συμβαλλομένων  ότι  σε  περίπτωση  μη                      
πληρωμής  ή  καθυστέρησης  πληρωμής  του  ανωτέρω  συμφωνημένου  μισθώματος  μετά  των  τελών  ή  του  αναπροσαρμοσμένου  δικαστικώς  ή  κατόπιν                   
συμφωνίας  μισθώματος,  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  δικαιούται  (πέραν  των  άλλων  νομίμων  δικαιωμάτων  του)  να  αξιώσει  δικαστικώς  την  έκδοση  διαταγής  πληρωμής                    
κατά  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  περί  των  οφειλουμένων  μισθωμάτων,  τελών  και  συμπληρώματος  της  εγγύησης,  δυνάμει  των  σχετικών  διατάξεων  του  Κ.Πολ.Δ.,                    
εφόσον  συντρέχουν  όλες  οι  απαιτούμενες  για  τη  διαδικασία  αυτή  προϋποθέσεις  του  νόμου.  Συνομολογείτε  ρητά  ότι  η  τυχόν  μη  έγκαιρη  εκ  μέρους  του                        
ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  ή  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  άσκηση  των  εκ  του  παρόντος  ή  εκ  του  νόμου  απορρεόντων  δικαιωμάτων  τους,  ή  ορισμένων  εξ  αυτών,  σε  καμία  περίπτωση                        
δεν  μπορεί  να  ερμηνευθεί  ως  συναίνεση  ή  μη  εναντίωση  ή  ως  σιωπηρή  παραίτηση  από  τα  δικαιώματά  τους  τα  οποία  ο  ΕΚ  ή  ο  δικαιούνται  να  ασκούν  κατά                             
πάντα  χρόνο  είτε  τμηματικώς  είτε  εν  συνόλω.  Ομοίως  η  ανοχή  τους  για  τυχόν  παραβάσεις  ή  καταστρατηγήσεις  των  όρων  του  παρόντος  σε  καμία  περίπτωση                         
δεν   μπορεί   να   θεωρηθεί   ως   αποδοχή,   έγκριση   ή   παραίτηση   από   τα   δικαιώματά   τους.   
Αρθρο   12:   ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ   
Η  παρούσα  συμφωνία  τροποποιείται  μόνον  εγγράφως  αποκλειομένου  οποιουδήποτε  άλλου  περί  τούτου  αποδεικτικού  μέσου  και  αυτού  του  όρκου                   
συμπεριλαμβανομένου,   τα   δε   δικαιώματα   που   παρέχει   δεν   χάνονται   αν   δεν   ασκηθούν   προσηκόντως.     
Αρθρο   13:   ΛΟΙΠΟΙ   ΟΡΟΙ   
1. Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  δηλώνει  πως  η  παραπάνω  αναφερόμενη  χρήση  του  ΜΙΣΘΙΟΥ  φέρει  τη  σύμφωνη  γνώμη  όλων  των  ιδιοκτητών  και  ενοίκων  του  κτιρίου                       

και   δεν   απαγορεύεται   από   τον   κανονισμό   της   πολυκατοικίας.   
2. Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  δηλώνει  πως  το  ΜΙΣΘΙΟ  έχει  αυτόνομη  τριφασική  ηλεκτρική  παροχή  με  ανεξάρτητο  μετρητή  η  οποία  δεν  τροφοδοτεί  άλλη  ιδιοκτησία                      

ή  κοινόχρηστο  χώρο  και  πως  το  κόστος  κατασκευής  και  σύνδεσής  της  έχει  πληρωθεί  και  δεν  οφείλονται  άλλα  ποσά  στην  εταιρία  πάροχο.  Ομοίως  και  για                          
παροχή   ύδρευσης.   

3. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  τροποποίηση  ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων  εντός  του  ΜΙΣΘΙΟΥ  από  τον  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  (επέμβαση  σε  ηλεκτρικά,                
υδραυλικά,   αποχετευτικά   κλπ   δίκτυα).   

4. Ο   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ   δηλώνει   πως   το   ΜΙΣΘΙΟ   δεν   αποτελεί   τμήμα   κοινόχρηστων   χώρων   της   πολυκατοικίας.     
5. Η    τοποθέτηση   των   αντικειμένων   γίνεται   με   τη   φροντίδα   και   ευθύνη   του   ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ.   
6. Η  λειτουργία  της  εισόδου  πρόσβασης  στην  οριζόντια  ιδιοκτησία  (εντός  της  οποίας  βρίσκεται  το  μίσθιο),  ο  τρόπος  ασφάλισής  της  και  το  ωράριο                       

λειτουργίας  της,  θα  καθορίζεται  αποκλειστικά  από  τον  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.  Ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  θα  παραλάβει  κάρτα  –  κωδικό  πρόσβασης  από  τον                    
ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  και  θα  μπορεί  να  εισέρχεται  στον  χώρο  κατά  τις  ώρες  που  ορίζει  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ.  Ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  θα  μπορεί  να  εισέρχεται  στις                        
εγκαταστάσεις  από  την  κεντρική  είσοδο  μέσω  ηλεκτρονικής  κάρτας  κωδικού  πρόσβασης  που  θα  του  χορηγείται  από  τις  8:00  πμ  έως  και  τις  10:00  μμ  τις                          
καθημερινές  και  από  τις  10:00  πμ  έως  τις  6:00  μμ  τα  ΣΚ  και  τις  αργίες.  Η  χρήση  των  εγκαταστάσεων  εκτός  των  παραπάνω  ωραρίων  απαγορεύεται,  εκτός                           
περιπτώσεων  ανωτέρας  βίας,  εκτάκτων  περιστάσεων  αποδεικνυομένων,  και  εφόσον  δοθεί  ειδική  έγγραφη  άδεια  από  τον  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ,  κατόπιν                  
εγγράφου  αιτήματος  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  τουλάχιστον  24  ώρες  πριν.  Η  ως  άνω  αίτηση  του  τελευταίου  θα  αποστέλλεται  με  κάθε  πρόσφορο  τρόπο  στον                       
ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ,  τουλάχιστον  δύο  (2)  ακέραιες  ημέρες  πριν.  Το  παραπάνω  ωράριο  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  το  τροποποιήσει.  Αρχείο  των                      
ως   άνω   εγγράφων   θα   τηρείται   με   την   επιμέλεια   του   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.   

7. Απαγορεύεται  η  είσοδος  και  η  χρήση  των  εγκαταστάσεων  από  άλλο  πρόσωπο  πλην  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ,  ο  οποίος  θα  εισέρχεται  σε  αυτές  μόνος.  Σε                        
περίπτωση  μαζικής  μεταφοράς  αντικειμένων  όπου  η  παρουσία  άλλων  προσώπων  (μεταφορείς)  θα  είναι  αναγκαία,  ο  χρόνος  πραγματοποίησής  τους  θα                    
κανονίζεται  εκ  των  προτέρων  με  τον  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.  Σε  αντίθετη  περίπτωση  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  δύναται  να  αρνηθεί  τη  χορήγηση  κωδικού  πρόσβασης                     
εισόδου   ή   να   ακυρώσει   τον   υπάρχοντα.   

8. Τα  αντικείμενα  πρέπει  να  είναι  επαρκώς  και  κατάλληλα  συσκευασμένα  και  σε  τέτοια  κατάσταση  ώστε  να  μην  προκαλέσουν  ζημιά  σε  πρόσωπα  ή  άλλα                        
αντικείμενα.   

9. Ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  υποχρεούται  να  ενημερώσει  τον  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  εγγράφως  για  οποιαδήποτε  "ειδική"  προφύλαξη  που  θα  ήταν  αναγκαία  για  την  ασφαλή                     
τοποθέτηση   των   αντικειμένων.   

10. O  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  ευθύνεται  για  όλες  τις  ζημίες,  οι  οποίες  μπορούν  να  προκληθούν  από  τον  ίδιο,  τους  υπαλλήλους  ή  τους  εντολοδόχους  του  κατά  την                         
είσοδό   τους   στον   χώρο,   προς   το   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.   

11. Ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  ευθύνεται  για  όλες  τις  ζημίες  που  μπορεί  να  προκύψουν  εξαιτίας  των  αντικειμένων  του  σε  άλλα  αντικείμενα,  ή  στις  εγκαταστάσεις.  Στην                        
περίπτωση  αυτή  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  δικαιούται  να  λάβει  κάθε  απαραίτητο  μέτρο  για  την  προστασία  των  άλλων  αντικειμένων,  προσώπων  και  του                     
περιβάλλοντος,  τα  δε  έξοδα  βαρύνουν  τον  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ.  Εάν  αναγκαστεί  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  απρόβλεπτα  και  χωρίς  να  φέρει  καμία  ευθύνη  σε  εκκένωση                      
του  χώρου,  υποχρεούται  ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  να  απομακρύνει  αμέσως  με  δικές  του  δαπάνες  και  δική  του  επιμέλεια  τα  αγαθά.  Διαφορετικά  βαρύνεται  με  τις                        
δαπάνες   για   την   μεταφορά   και   αποθήκευση   των   αντικειμένων   σε   άλλο   χώρο   που   γίνεται   με   επιμέλεια   του   ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.   

12. Ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ,  δεσμεύεται  ότι  δεν  θα  χρησιμοποιεί  το  ΜΙΣΘΙΟ  ως  κατοικία,  τόπο  εργασίας,  άσκησης  δραστηριοτήτων,  παραγωγής,  κατασκευής  και                    
συντήρησης   των   αντικειμένων.   

13. Για  τα  αντικείμενα  του,  ο  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ  δηλώνει  υπεύθυνα  ότι  σε  καμία  περίπτωση  δεν  είναι  αντικείμενα  παράνομης  κατοχής  (κλοπιμαία,                    
υπεξαιρεθέντα,  κλπ),  απαγορευμένης  χρήσεως  (όπλα,  αρχαιολοτικά  ευρήματα,  κλπ),  εύλεκτα,  εκρηκτικά,  χημικά,  αντικείμενα  που  χρήζουν  ειδικής                 
συντήρησης  (τρόφιμα,  κλπ),  αντικείμενα  που  προκαλούν  ρύπους,  αναθυμιάσεις,  θορύβους,  ή  οιαδήποτε  άλλη  ηχητική,  οπτική  εκπομπή,  αντικείμενα                  
ιδιαίτερης   συναισθηματικής   αξίας,   έργα   τέχνης,   ευρεσιτεχνίες,    απόρρητα   στοιχεία,   και   πληροφορίες.   Η   ανωτέρω   απαρίθμηση   είναι   ενδεικτική.   

14. Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  έχει  δικαίωμα  να  αρνηθεί  την  τοποθέτηση  στο  χώρο  κάποιου  αντικειμένου,  για  λόγους  που  εκείνος  κρίνει  σκόπιμους,  όπως  ενδεικτικά                      
είναι  ο  κίνδυνος  καταστροφής  των  εγκαταστάσεων,  η  αξία  του  αντικειμένου,  ή  άλλοι  λόγοι  που  καθιστούν  την  ομαλή  εκπλήρωση  της  παρούσας                      
σύμβασης   επισφαλή.   

15. Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  έχει  δικαίωμα  να  διατηρεί  σχετικό  έγγραφο,  ή  ηλεκτρονικό  Αρχείο  των  στοιχείων  και  κωδικών  πρόσβασης,  αρχείο  Εισόδου  στον  χώρο,                      
βιντεοσκόπησή   του   κλπ.   

16. Ο   ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗΣ   αναγνωρίζει   και   αποδέχεται   ότι   δεν   επιτρέπεται   ανάρτηση   οποιασδήποτε   διαφημιστικής   πινακίδας   στις   όψεις   του   κτιρίου.   
17. Απαγορεύεται  στον  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ  η  τοποθέτηση  οποιωνδήποτε  αντικειμένων  στους  υπόλοιπους  χώρους  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  καθώς  και  στους                 

κοινόχρηστους  διαδρόμους  ή  τους  εν  γένει  κοινοχρήστους  χώρους  του  κτιρίου,  καθώς  επίσης  και  τοποθέτηση  σ'  αυτούς  βαρέων  ή  άλλων  μηχανημάτων  ή                       
εύφλεκτων   υλών   ή   αντικειμένων,    που   δυνατόν   να   βλάπτουν   ή   ρυπάνουν   αυτούς.   

18. Σε  περίπτωση  που  ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  κληθεί  να  καταβάλει  οποιοδήποτε  ποσό  για  οποιοδήποτε  λόγο  προς  οποιονδήποτε  ιδιοκτήτη  του  κτιρίου,  στον                     
οποίο  συμπεριλαμβάνεται  το  μίσθιο,  εξ  υπαιτιότητας  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ,  ο  τελευταίος  υποχρεούται  να  αποζημιώσει  πλήρως  τον  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  και  να                    
αποκαταστήσει   κάθε   ζημία.   

19. Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  δηλώνει  με  το  παρόν  ότι  δεν  φέρει  καμία  αστική  ή  άλλη  ευθύνη  για  το  όποιο  περιεχόμενο  των  φορολογικών  εδρών,  των  γραφείων  και                          
της  αλληλογραφίας  του  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ,  καθόλη  την  διάρκεια  ισχύος  της  παρούσης  σύμβασης  υπομίσθωσης  και  ουδεμία  ευθύνη  φέρει  σε  περίπτωση                    
κλοπής  για  την  απώλεια  τυχόν  αντικειμένων.  Ρητώς  συμφωνείται  με  το  παρόν  ότι  απαγορεύεται  από  τον  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ,  η  οποιαδήποτε  χρήση  των                      
χώρων,  πέραν  της  σχετιζόμενης  με  την  δραστηριότητά  της,  σε  περίπτωση  δε,  κατά  την  οποία  υποπέσει  στην  αντίληψη  του  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗ  η  οποιαδήποτε                       
παράνομη  δραστηριότητα  θα  ενημερώνονται  άμεσα  οι  αρμόδιες  αρχές.  Απαγορεύεται  ρητώς  στον  ΥΠΟΜΙΣΘΩΤΗ,  η  εναπόθεση  στους  χώρους  του  μισθίου                    
χρημάτων,  αξιογράφων  και  εν  γένει  τιμαλφών.  Ο  ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ  για  την  ασφάλεια  του  κτιρίου  και  των  εγκαταστάσεών  του,  έχει  εγκαταστήσει  κλειστό                      
κύκλωμα   παρακολούθησης   και   συναγερμού.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



  
  

STORAGE   RENTAL   AGREEMENT   SAMPLE     

This   Lease/Rental   Agreement   is   executed   in   ………………..……,   Athens   Greece   on   ………………………   by   and   between:   

……………………………..   ID   number   ……………………………,   representing   the   company:   
…………………………………………………………………   -   T.I.N:   …………………………………..   -   GENERAL   COMMERCIAL   REGISTRY:   …………………………   
located   …………………………………………………………….   (Lessor)     

and,   

Name:                                               (Lessee)   

Nationality:   

Passport   number:   

email:     

Telephone   number:   

The   parties   are   in   agreement   of   the   following:     

Lessor   hereby   grants   Lessee   use   of   the   following   storage   unit,   pursuant   to   the   terms   of   this   storage   rental   agreement:   

Facility   Name   /   Address:   YouBox   Self   Storage   /   ……………………………………………….   (“the   Property”)   

Unit   Number:   …….   

Unit   Description:   …….m2   

Monthly   Rent:   ……..   euros   

It   is   agreed   by   and   between   Lessor   and   Lessee:   

1.  PURPOSE.  The  parties  have  entered  into  this  Lease/Rental  Agreement  for  the  purpose  of  renting  certain  storage  space  as  herein  described  and  with  the  express                           
understanding  and  agreement  that  no  bailment  or  deposit  of  goods  for  safekeeping  is  intended  or  created  hereunder.  Lessor  rents  to  Lessee  and  Lessee  rents  from                           
Lessor  the  above-noted  space  (hereinafter  the  “unit”)  located  at  the  above  address  of  the  facilities.  Lessee  shall  have  access  to  the  Unit  and  the  common  areas  of                             
the   facilities   only   during   such   hours   and   days   as   indicated   by   the   Lessor.   
Lessee  agrees  to  lease  the  above  storage  unit  at  the  price  noted  above  as  “Monthly  Rent”  for  a  time  period  of  .......  months  beginning  on........................,  ending                            
on........................  The  rent  will  be  paid  by  the  Lessee  on  the  1st  day  of  each  month,  either  by  cash  or  will  be  deposited  in  the  Lessor’s  account  and  payments  will  be                                 
evidenced   only   with   the   relevant   written   receipt   or   the   relevant   deposit   document   of   the   Bank   in   which   the   rent   will   be   deposited.   
Either  party  may  request  the  termination  of  this  agreement  with  30  days  prior  written  notice.  Notification  must  be  in  written  form  and  either  hand  delivered  or  sent                             
via   certified   mail   to   the   responding   party.   
Lessee  shall  use  the  storage  unit  for  storage  purposes  only  and  he  declares  that  the  following  type  of  items  will  be  stored  during  the  rental  period:                            
....................................................................................................................................     
2.  USE  OF  UNIT  AND  PROPERTY  AND  COMPLIANCE  WITH  LAW.  Lessee  shall  store  only  personal  property  that  belongs  to  Lessee.  Because  the  value  of  the  personal                            
property  may  be  difficult  or  impossible  to  ascertain,  Lessee  agrees  that  under  no  circumstances  will  the  aggregate  value  of  all  personal  property  stored  in  the  Unit                            
exceed,  or  be  deemed  to  exceed,  €2,000  and  may  be  worth  substantially  less  than  €2,000.  Lessee  shall  not  permit  any  Hazardous  Materials  (as  defined  below)  to  be                             
stored  in  the  Unit  or  the  Property  or  store  any  improperly  packaged  food  or  perishable  goods,  flammable  materials,  explosives  and  other  inherently  dangerous                         
material  in  the  Unit  or  the  Property  and  shall  not  store  any  personal  property  on  the  Unit  which  would  result  in  the  violation  of  any  law  or  regulation  of  any                                
governmental  authority,  including  without  limitation,  all  laws  and  regulations  relating  to  Hazardous  Materials,  waste  disposal  and  other  environmental  matters,                     
and  Lessee  shall  comply  with  all  laws,  rules,  regulations  and  ordinances  of  any  and  all  governmental  authorities  concerning  the  Unit  and  its  use.  For  purposes  of  this                             
Lease/Rental  Agreement,  "Hazardous  Materials"  shall  include  but  not  be  limited  to  any  hazardous  or  toxic  chemical,  gas,  liquid,  substance,  material  or  waste  that  it                          
is  or  becomes  regulated  under  any  applicable  local  law  or  regulation.  Lessee  shall  not  use  the  Unit  in  any  manner  that  will  constitute  waste,  nuisance  or                            
unreasonable  annoyance  to  Lessor,  Lessor’s  Agents  or  employees,  or  other  Lessees  in  the  Property  nor  perform  any  welding  in  the  Property.  Lessee  acknowledges                         
and  agrees  that  the  Unit  and  the  Property  are  not  suitable  for  the  storage  of  heirlooms  or  precious,  invaluable  or  irreplaceable  property  such  as  (but  not  limited  to)                              
books,  records,  writings,  contracts,  documents,  personalized  or  other  DVDs  or  videos,  works  of  art,  objects  for  which  no  immediate  resale  market  exists,  objects                         
which  are  claimed  to  have  special  or  emotional  value  and  records  or  receipts  relating  to  the  stored  goods.  Lessee  agrees  that  the  value  of  any  such  items  shall  not                               
exceed  for  any  purpose  the  salvage  value  of  the  raw  materials  of  which  the  item  is  constituted.  Lessee  acknowledges  that  the  Unit  may  be  used  for  storage  only,                              
and  that  use  of  the  Unit  for  the  conduct  of  a  business  or  for  human  or  animal  habitation  is  specifically  prohibited.  Upon  termination  of  this  Lease/Rental                            
Agreement,  Lessee  shall  remove  all  Lessee’s  personal  property  from  the  Unit  unless  there  are  unpaid  charges  secured  by  Lessor's  lien  rights  as  referenced  below                          
and  shall  immediately  deliver  possession  of  the  Unit  to  Lessor  in  the  same  condition  as  delivered  to  Lessee  on  the  commencement  date  of  this  Lease/Rental                           
Agreement,  reasonable  wear  and  tear  excepted.  Lessee  agrees  to  permit  Lessor  to  enter  the  unit  for  inspection  at  any  time.  For  this,  Lessor  will  retain  a  copy  of  the                               
unit   key.   
3.  INSURANCE  -  RELEASE  OF  LIABILITY.  ALL  PERSONAL  PROPERTY  IS  STORED  BY  LESSEE  AT  LESSEE'S  SOLE  RISK.  INSURANCE  IS  LESSEE'S  SOLE  RESPONSIBILITY.                        
LESSEE  UNDERSTANDS  THAT  LESSOR  WILL  NOT  INSURE  LESSEE'S  PERSONAL  PROPERTY  AND  THAT  LESSEE  IS  OBLIGATED  UNDER  THE  TERMS  OF  THIS                      
LEASE/RENTAL  AGREEMENT  TO  INSURE  HIS  OWN  GOODS.  To  the  extent  Lessee’s  insurance  lapses  or  Lessee  does  not  obtain  insurance  coverage  for  the  full  value                          
of  Lessee's  personal  property  stored  in  or  on  the  Unit,  Lessee  agrees  Lessee  will  personally  assume  all  risk  of  loss.  Lessor  and  Lessor's  agents,  affiliates,  authorized                            
representatives  and  employees  ("Lessor's  Agents")  will  not  be  responsible  for,  and  Lessee  hereby  releases  Lessor  and  Lessor's  Agents  from  any  responsibility  for,                        
any  loss,  liability,  claim,  expense  or  damage  to  property  that  could  have  been  insured  (including  without  limitation  any  Loss  arising  from  the  active  or  passive  acts,                            
omission  or  negligence  of  Lessor  or  Lessor's  Agents)  (the  "Released  Claims").  Lessee  waives  any  rights  of  recovery  against  Lessor  or  Lessor's  Agents  for  the                          
Released  Claims,  and  Lessee  expressly  agrees  that  the  carrier  of  any  insurance  obtained  by  Lessee  shall  not  be  subrogated  to  any  claim  of  Lessee  against  Lessor  or                             
Lessor's   Agents.     
4.  LIMITATION  OF  LESSOR'S  LIABILITY  -  INDEMNITY.  Lessor  and  Lessor's  Agents  will  have  no  responsibility  to  Lessee  or  to  any  other  person  for  any  loss,  liability,                           
claim,  expense,  damage  to  property  or  injury  to  persons  ("Loss")  from  any  cause,  including  without  limitation,  Lessor's  and  Lessor's  Agents  active  or  passive  acts,                          
omissions,  negligence  or  conversion,  unless  the  Loss  is  directly  caused  by  Lessor's  fraud,  willful  injury  or  willful  violation  of  law.  Lessee  shall  indemnify  and  hold                           
Lessor  and  Lessor's  Agents  harmless  from  any  loss  incurred  by  Lessor  and  Lessor's  Agents  in  any  way  arising  out  of  Lessee's  use  of  the  Unit  or  the  Property                              

  



including,  but  not  limited  to,  claims  of  injury  or  loss  by  Lessee’s  visitors  or  invitees.  Lessee  agrees  that  Lessor's  and  Lessor's  Agents’  total  responsibility  for  any  Loss                             
from   any   cause   whatsoever   will   not   exceed   a   total   of   €1,000.        
5.  RIGHT  TO  ENTER,  INSPECT  AND  REPAIR  UNIT.  Lessee  shall  grant  Lessor,  Lessor’s  Agents  or  the  representatives  of  any  governmental  authority,  including  police                         
and  fire  officials,  access  to  the  Unit.  In  the  event  Lessee  shall  not  grant  access  to  the  Unit  as  required,  or  in  the  event  of  an  emergency  or  upon  default  of  any  of                                   
Lessee’s  obligations  under  this  Lease/Rental  Agreement,  Lessor,  Lessor’s  Agents  or  the  representative  of  any  governmental  authority  shall  have  the  right,  but  not                        
the  obligation,  to  remove  Lessee’s  locks  and  enter  the  Unit  for  the  purpose  of  examining  the  Unit  or  the  contents  thereof  or  for  the  purpose  of  making  repairs  or                               
alterations  to  the  Unit  and  taking  such  other  action  as  may  be  necessary  or  appropriate  to  preserve  the  Unit  or  to  comply  with  applicable  law  including  any                             
applicable  local  law  or  regulation  governing  hazardous  or  toxic  substance,  material  or  waste,  or  to  enforce  any  of  Lessor’s  rights.  In  the  event  of  any  damage  or                             
injury  to  the  Unit  or  the  Property  arising  from  the  negligent  or  deliberate  act  or  omissions  of  the  Lessee,  or  for  which  Lessee  is  otherwise  responsible,  or  if  Lessee                               
fails  to  remove  all  personal  property  from  the  Unit  upon  termination  of  this  Lease/Rental  Agreement,  all  expenses  reasonably  incurred  by  Lessor  to  repair  or                          
restore  the  Unit  or  the  Property  including  any  expense  incurred  in  connection  with  any  investigation  of  site  conditions,  or  any  clean-up,  removal  or  restoration  work                           
required  by  any  applicable  local,  state  or  federal  law  or  regulation  or  agency  regulating  any  hazardous  or  toxic  substance,  material  or  waste,  shall  be  paid  by  the                             
Lessee   as   additional   Rent   and   shall   be   due   upon   demand   by   the   Lessor.   
6.  TERMINATION  AND  DEFAULT.  Lessor  may  terminate  this  Lease/Rental  Agreement  (i)  if  Lessee  is  not  in  default,  at  the  expiration  of  any  period  or  term  by  giving                             
written  notice  to  Lessee  by  first  class  mail  or  text  message  to  the  above  mobile  number,  at  the  last  known  address  provided  to  Lessor  in  writing  by  Lessee,  not  less                                
than  seven  (7)  days  before  expiration  of  the  term  or,  (ii)  if  Lessor  is  legally  forced  according  to  the  agreement  between  the  Lessor  and  the  Property  owner  to                              
vacate  the  property  by  giving  written  notice  to  Lessee  by  first  class  mail  or  text  message  to  the  above  mobile  number,  at  the  last  known  address  provided  to  Lessor                               
in  writing  by  Lessee,  not  less  than  seven  (7)  days  or,  (iii)  if  there  is  a  default,  by  notice  two  (2)  days  in  advance  at  any  time  during  the  term.  Lessee  may  terminate                                   
this  Lease/Rental  Agreement  at  any  time  by  giving  two  (2)  days  oral  or  written  notice  to  Lessor.  If  Lessee  defaults  under  any  of  the  obligations  under  this                             
Lease/Rental  Agreement,  Lessor  may  pursue  any  remedies  available  to  Lessor  under  applicable  law  or  this  Lease/Rental  Agreement.  Lessor’s  decision  to  pursue  one                        
remedy  shall  not  prevent  Lessor  from  pursuing  other  available  remedies.  Also,  if  Lessor  or  Lessor’s  Agents  reasonably  determine  that  Lessee  has  vacated  the  Unit,                          
Lessor   may   terminate   this   Lease/Rental   Agreement   immediately   or   at   anytime   thereafter.   
7.  LIEN  ON  PROPERTY  STORED/ABANDONMENT.  Lessor  has  a  lien  on  all  personal  property  located  on  or  in  the  Unit,  to  secure  the  payment  of  Rent,  labor  or  other                              
charges,  present  or  future,  in  relation  to  the  personal  property,  and  for  expenses  necessary  for  its  preservation  or  expenses  reasonably  incurred  in  its  sale  or  other                            
disposition.  In  the  event  Lessee  shall  be  in  default  in  the  payment  of  rent  due  hereunder  or  otherwise  fail  to  perform  timely  the  obligations  under  this  Lease/Rental                             
Agreement,  continuously  for  a  period  of  thirty  (30)  days,  Lessor  shall  have  the  right  to  enforce  the  lien  by  denying  Lessee  access  to  the  Unit  and/or  removing  the                              
personal  property  from  the  Unit,  giving  notice  to  Lessee,  and  proceeding  to  sell  or  otherwise  dispose  of  the  personal  property.  The  rights  granted  to  Lessor  under                            
this   Section   shall   be   in   addition   to,   and   not   in   lieu   of,   any   other   rights   Lessor   has   under   this   Lease/Rental   Agreement   or   applicable   law.   
8.   AMENDMENT.   This   storage   rental   agreement   may   not   be   amended,   redacted,   or   otherwise   altered   except   through   written   amendment   signed   by   both   parties.   
9.   MISCELLANEOUS.   
(a) Lessor   shall   provide,   at   Lessor’s   own   expense,   a   lock   for   the   Unit.   Lessor   shall   keep   a   copy   of   that   key.   
(b) Electricity   which   may   be   supplied   to   the   Unit   is   to   light   the   Unit   for   Lessee’s   convenience   in   viewing   and   accessing   stored   goods   only.   In   the   event     

electricity   is   used   other   than   as   above,   Lessee   shall   pay   an   additional   charge   upon   notice   from   Lessor.   
(c) Lessee   shall   not   make   or   allow   any   alterations   of   any   kind   without   the   prior   written   consent   of   Lessor.   
(d) Lessee   hereby   authorizes   Lessor   to   release   any   information   regarding   Lessee   as   may   be   required   by   law   or   requested   by   governmental   authorities   or     

agencies,   law   enforcement   agencies,   or   courts,   or   to   others   for   marketing   and   similar   purposes.   
(e) Lessee   shall   not   assign   or   sublease   the   Unit.   Lessor   may   assign   or   transfer   this   Lease/Rental   Agreement   without   the   consent   of   Lessee   and,   after   such     

assignment  or  transfer,  Lessor  shall  be  released  from  all  obligations  under  this  Lease/Rental  Agreement  occurring  after  such  assignment  or  transfer.  All                       
of  the  provisions  of  this  Lease/Rental  Agreement  shall  apply  to,  and  be  obligatory  upon  the  heirs,  executors,  administrators,  representatives,                     
successors   and   assigns   of   all   the   parties   hereto.   

(f) Access   time   to   the   Property   and   operating   hours   will   be   determined   exclusively   by   the   Lessor.   The   Lessee   will   receive   a   password   from   the   Lessor   and     
will  be  able  to  enter  the  Property  at  the  times  set  by  the  Lessor.  The  Lessee  will  be  able  to  enter  the  premises  from  the  main  entrance  via  the  password                                
from  8:00  am  to  10:00  pm  daily.  The  use  of  the  facilities  during  any  other  time  is  forbidden  except  in  case  of  force  majeure  or  extraordinary                            
circumstances,  upon  request  of  the  Lessee  at  least  24  hours  in  advance.  The  Lessor  reserves  the  right  to  modify  the  operating  hours.  A  record  of  the                           
above   access   data   will   be   kept   by   the   Lessor.   

(g)   Lessee   hereby   authorizes   Lessor   to   record   video   in   every   area   of   the   Property   and   keep   all   data   files   for   legal   use.     
(h)   Water   and   Electrical   Power   consumption   will   be   paid   off   at   Lessor’s   own   expense   
(i) In   case   of   mass   transportation   of   objects   for   storage   by   the   Lessee,   where   the   presence   of   other   persons   (carriers)   will   be   necessary,   the   time   and   day     

will   be   arranged   by   the   Lessor.   Otherwise,   the   Lessor   may   refuse   entrance   or   cancel   the   access   password.   
(j) Lessor   does   not   provide   any   transportation   services.   Transportation   of   Lessee’s   goods   to   or   from   the   Property   will   be   carried   out   on   Lessee’s   own     

expences.   
(k) Consumption   of   electricity   and   use   of   data   for   the   Property   will   be   paid   off   at   Lessee’s   own   expense   in   proportion   to   the   property   area,   set   at   0.70   €   per     

square   meter.   
10.  APPLICABLE  LAW  –  JURISDICTION.  This  Lease/Rental  Agreement  shall  be  governed  and  construed  in  accordance  with  the  laws  of  the  state  in  which  the  Unit  are                            
located.  Any  article  of  this  storage  rental  agreement  deemed  unenforceable,  illegal,  or  unfair  by  a  court  of  law  shall  be  replaced  by  an  acceptable  article                           
accomplishing  the  same  basic  goal  of  protecting  both  parties  and  their  rights  as  they  relate  to  this  storage  rental  agreement.  If  any  terms  or  conditions  in  this                             
storage   rental   agreement   are   found   to   be   unenforceable   all   remaining   terms   and   conditions   will   remain   in   full   effect.   
Both  parties  agree  to  the  terms  and  conditions  outlined  above  in  this  storage  facility  agreement.  IN  WITNESS  WHEREOF,  the  parties  hereto  have  executed  this                          
Lease/Rental   Agreement   the   day   and   year   first   above   written.   

  
  
  

      The   Lessor     The   Lessee   

  


