ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ - ΜΙΘΩΣΗΡΙΟ
ΔΠΠ A.E. – «Ονομαζία Δηαιρείας»
ην Γήκν Ρίνπ, ζηελ πεξηνρή Μαπξνπνδηά Πιαηαλίνπ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ
Πάξθνπ Παηξώλ, ζήκεξα ζηηο 20 Μαΐνπ 2013, εκέξα Σεηάξηε κεηαμύ, αθελόο ηνπ .......................
ν νπνίνο ελ πξνθεηκέλσ ελεξγεί σο Πξόεδξνο & Γηεπζύλσλ ύκβνπινο ηεο εδξεύνπζαο ζην
Πιαηάλη Ρίνπ Αλώλπκεο Δηαηξίαο κε ηελ επσλπκία: «Δπηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ Α.Δ.» (ζην εμήο
απνθαινύκελεο ΔΠΠ) κε ΑΦΜ. 094248423, Α’ Γ.Ο.Τ. Παηξώλ, θαη αθεηέξνπ ηνπ .........................,
ν νπνίνο ελ πξνθεηκέλσ ελεξγεί σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηεο εδξεύνπζαο ζην ΔΠΠ, Πιαηάλη Ρίνπ,
νδόο ηαδίνπ εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «............................» (ζην εμήο απνθαινύκελεο:
Δγκαηεζηημένη Μονάδα) κε ΑΦΜ: ........................ θαη ΓΟΤ: Α’ αηξώλ.
ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα :
ΤΝΣΟΜΗ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ

1.

To Δπηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ έρεη ζθνπό λα δεκηνπξγεί κεραληζκνύο θαη λα παξέρεη
ππνδνκέο θαη ππεξεζίεο, κε ηε βνήζεηα ησλ νπνίσλ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλάδεημε (δεκηνπξγία,
πξώηε ιεηηνπξγία θαη αλάπηπμε) θαηλνηνκηθώλ, ηερλνινγηθώλ κνλάδσλ ή επηρεηξήζεσλ πνπ
πξνσζνύλ, ζηεξίδνληαη θαη δεκηνπξγνύλ ηερλνγλσζία, θαηλνηνκία ή ηερλνινγία (knowledge,
innovation, technology - based companies). Ιδηαίηεξε πξνζνρή απνδίδεηαη ζηηο
κνλάδεο-επηρεηξήζεηο εθείλεο πνπ πξνζπαζνύλ λα επηηύxνπλ ηε κεηαηξνπή κίαο θαηλνηόκνπ
ηδέαο ή ελόο απνηειέζκαηνο πξνεξρόκελν από δξαζηεξηόηεηεο έξεπλαο ή ηερλνινγηθήο
αλάπηπμεο θαη πνπ αθνξά ζε λέα ηερλνινγία, πξντόλ, ππεξεζία, δηαδηθαζία ή κεζνδνινγία,
ζε επηρεηξεκαηηθή επηηπρία (εηαηξείεο ηαρείαο αλάπηπμεο). Γηα ηνπο ιόγνπο απηνύο ην
Δπηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ έρεη δηακνξθώζεη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ, ζην Πιαηάλη, εηδηθνύο
ρώξνπο (ζαιάκνπο) πνπ ζπλαπνηεινύλ ηελ Θεξκνθνηηίδα θαη ην Κέληξν Καηλνηνκίαο ηνπ
Δπηζηεκνληθνύ Πάξθνπ Παηξώλ όπνπ θαη παξέρνληαη πξνο ηηο εγθαηεζηεκέλεο κνλάδεο νη
ζρεηηθέο ππνζηεξηθηηθέο δηεπθνιύλζεηο θαη ππεξεζίεο πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζνπλ ην
πξνηεηλόκελν από απηέο επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ή ζρέδην δξάζεο.

2.

ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ε Δγθαηεζηεκέλε Μνλάδα έρεη ππνβάιιεη αίηεζε κε πεξηερόκελν
«Φάθεινο Αίηεζεο γηα εγθαηάζηαζε Καηλνηόκσλ – Σερλνινγηθώλ Μνλάδσλ ζην ΔΠΠ» όπνπ
πεξηγξάθνληαη κεηαμύ άιισλ ε εγθαηεζηεκέλε κνλάδα, νη βαζηθνί ζπληειεζηέο, νη ζθνπνί θαη
ην πξνηεηλόκελν επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ή ζρέδην δξάζεο ηεο Δγθαηεζηεκέλεο Μνλάδαο, ε
νπνία θαη απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ απηνύ.

3.

Καηόπηλ απνδνρήο από ην Γ.. ηνπ ΔΠΠ ηεο αίηεζεο ηνπ λόκηκνπ εθπξόζσπνπ ηεο
Δγθαηεζηεκέλεο Μνλάδαο, .............................. γηα ........................................... ζπκθσλνύληαη
ηα αθόινπζα: Σν Δπηζηεκνληθό Πάξθν Παηξώλ εθκηζζώλεη κε ην ζπκθσλεηηθό απηό ζην
δεύηεξν ζπκβαιιόκελν, ρώξν ρξήζεο .............. ηκ, ζηνλ Β’ όξνθν ηνπ Κηεξίνπ Α ηνπ ΔΠΠ.

4.

Η εθκίζζσζε ηνπ ρώξνπ γίλεηαη κε ζθνπό λα αζθήζεη ε Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα ηηο
δξαζηεξηόηεηεο ηηο ζρεηηθέο κε απηέο πνπ πξνθύπηνπλ από ην πεξηερόκελν ηνπ ππνβιεζέληνο
θαθέινπ «Φάθεινο Αίηεζεο γηα εγθαηάζηαζε Καηλνηόκσλ – Σερλνινγηθώλ Μνλάδσλ ζην
ΔΠΠ» δεδνκέλνπ όηη απηέο εμππεξεηνύλ θαη ηνπο ζθνπνύο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πάξθνπ
Παηξώλ (ΔΠΠ). Δίλαη δε πξνο ην καθξνπξόζεζκν ζπκθέξνλ ηνπ ΔΠΠ ε παξακνλή ζηηο
εγθαηαζηάζεηο ηνπ θαη ε αλάπηπμε λέσλ θαηλνηόκσλ θαη ηερλνινγηθά αλεπηπγκέλσλ
εηαηξεηώλ. ηελ πεξίπησζε πνπ ην ΔΠΠ θξίλεη όηη ε ρξήζε ησλ παξαρσξνύκελσλ ρώξσλ
απνθιίλεη είηε από ηα αλαθεξόκελα ζην επηρεηξεκαηηθό ζρέδην ή ην ζρέδην δξάζεο, είηε
αλαπηύζζνληαη δξαζηεξηόηεηεο άιιεο από ηνπο ζθνπνύο ηνπ ΔΠΠ, ηόηε δύλαηαη λα
θαηαγγείιεη κνλνκεξώο ην παξόλ ζπκθσλεηηθό θαη λα δεηήζεη λα θαη ηνπ απνδνζεί ε ρξήζε
ηνπ παξαρσξεζέληνο ρώξνπ.

ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΤΜΒΑΗ

5.

Η δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο έρεη ηζρύ από ηελ .../...../20..... κέρξη θαη ηηο ...../...../20..... Η
Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα νθείιεη θαηά ηε ιήμε ηνπ ζπκθσλεηηθνύ λα παξαδώζεη ηνλ
παξαπάλσ ρώξν ζηελ θαηάζηαζε πνπ ηνλ παξέιαβε, εθηόο θαη αλ ππάξρεη δηαθνξεηηθή
ζύκβαζε κε ην ΔΠΠ. Σα ζπκβαιιόκελα κέξε αλαγλσξίδνπλ όηη ε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο
ζύκβαζεο νξίζζεθε αθνύ έιαβαλ ππόςε ηνλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα ηνπ ΔΠΠ δει. όηη απνηειεί
εηαηξεία ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ θαη ν ζθνπόο ηνπ είλαη απηόο πνπ πεξηγξάθεηαη πην πάλσ
ζην άξζξν 1 ηνπ παξόληνο, γεγνλόο πνπ επηβάιιεη ηελ παξαρώξεζε ησλ ρώξσλ ηνπ κε
ζπκβάζεηο ζύληνκεο δηάξθεηαο.

6.

ε πεξίπησζε πνπ ε Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα επηζπκεί ηελ πεξαηηέξσ παξακνλή ηεο ζηνπο
ρώξνπο ηνπ ΔΠΠ, ζα πξέπεη λα ελεκεξώζεη ηε Γηνίθεζε ηνπ ΔΠΠ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο (3) κήλεο
πξηλ από ηελ ιήμε ηεο ηζρύνο ηνπ ζπκθσλεηηθνύ, πξνθεηκέλνπ απηή λα εμεηάζεη ην αίηεκά ηεο
θαη λα απαληήζεη εληόο 20 εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ.

ΜΙΘΩΜΑ

7.

Σν κίζζσκα γηα ηελ πεξίνδν από ...../....../20.... κέρξη ηηο ......./....../20.... νξίδεηαη ζε ..........
Δπξώ κεληαίσο πιένλ ραξηνζήκνπ, πνπ βαξύλεη ηελ κηζζώηξηα θαη ζα θαηαβάιιεηαη ην πξώην
10ήκεξν θάζε κήλα.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

8.

πκθσλείηαη πσο ε δεύηεξε ζπκβαιιόκελε ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο δηνηθεηηθέο, επηζηεκνληθέο θαη
νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πάξθνπ θαζώο θαη ηηο δηαηηζέκελεο ιεηηνπξγηθέο
δηεπθνιύλζεηο θαη ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο ζηηο ώξεο πνπ ιεηηνπξγνύλ νη ππεξεζίεο απηέο
γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ ζε ζρέζε πάληα κε ην αληηθείκελν ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηεο
Δγθαηεζηεκέλεο κνλάδαο. Θα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηε δηαηηζέκελε πξνο απηέο πιηθνηερληθή
ππνδνκή ηνπ Δπηζηεκνληθνύ Πάξθνπ, ηηο πιεξνθνξίεο, ηηο επηθνηλσληαθέο - δηθηπαθέο
εγθαηαζηάζεηο, ηηο δπλαηόηεηεο πξόζβαζεο ζε δίθηπα δεδνκέλσλ θαη ηξίηεο εμσηεξηθέο
ππεξεζίεο, ηηο επθαηξίεο πξνβνιήο κέζσ ησλ εθδειώζεσλ ηνπ ΔΠΠ θαη ηηο πθηζηάκελεο
ζπκβνπιεπηηθέο ππνζηεξηθηηθέο ππεξεζίεο. Δπίζεο ε κηζζώηξηα ππνρξενύηαη λα θαηαβάιιεη
θνηλόρξεζηεο δαπάλεο ζπληζηάκελεο ζηελ αλαινγία δαπαλώλ θαζαξηόηεηαο, ζπληήξεζεο θαη
ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ, θαηαλάισζεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο (κεηά ησλ ζρεηηθώλ
ζπλεηζπξαηηνκέλσλ πνζώλ όπσο π.ρ. δεκνηηθνύο θόξνπο θαη ηέιε θ.ι.π.), ύδαηνο θαη
ηειεθώλνπ κε όξνπο πνπ αλαγξάθνληαη παξαθάησ, ν δε επηκεξηζκόο ησλ δαπαλώλ απηώλ ζα
γίλεηαη αλάινγα κε ην εκβαδόλ ησλ παξαρσξνπκέλσλ ρώξσλ. Η θαηαβνιή γίλεηαη
ηαπηόρξνλα κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνύ θνξνινγηθνύ παξαζηαηηθνύ από ην ΔΠΠ εθηόο αλ
νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζην παξόλ.

9. πκθσλείηαη όηη ε ζπκκεηνρή ηεο Δγθαηεζηεκέλεο κνλάδαο γηα ηελ πεξίνδν από ....../...../20.....
κέρξη ηηο ...../....../20...... ζην θόζηνο θαζαξηζκνύ ζε .......... Δπξώ κεληαίσο (πιένλ ΦΠΑ). Οη
δαπάλεο απηέο ζα θαηαβάιινληαη ην πξώην 10ήκεξν θάζε κήλα θαη δύλαληαη λα
αλαπξνζαξκόδνληαη ζε εηήζηα βάζε ύζηεξα από απόθαζε ηνπ Γ.. θαη ζε πνζνζηό όρη
κεγαιύηεξν ηνπ 3%.
10. Ωο πξνο ηε ζπληήξεζε ησλ δηαηηζέκελσλ ρώξσλ γλσζηνπνηνύληαη ζηελ Δγθαηεζηεκέλε
κνλάδα ηα αθόινπζα:
10.1. Η ζπληήξεζε ησλ κεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ αθνξνύλ ζηνλ παξαρσξνύκελν
ρώξν (όπσο ελδεηθηηθώο αλαθέξνληαη ηα δίθηπα ςύμεο θαη ζέξκαλζεο, ην ηειεθσληθό
δίθηπν, νη ειεθηξνινγηθέο παξνρέο, ην απνρεηεπηηθό δίθηπν θιπ) γίλεηαη κε κέξηκλα θαη
δαπάλεο ηνπ ΔΠΠ .
10.2. Ο θαζαξηζκόο θαη ε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμσηεξηθώλ ρώξσλ πνπ
πεξηβάιινπλ ηα θηίξηα, γίλεηαη κε επζύλε ηνπ ΔΠΠ. Η αζθάιηζε ησλ ρώξσλ ηεο
εηαηξείαο γίλεηαη κε δηθή ηεο επζύλε.
10.3. Σν ΔΠΠ αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, κε επζύλε ηνπ θαη δαπάλεο ηνπ, λα εγθαζηζηά θαη

λα ζπληεξεί δίθηπν δεδνκέλσλ (DATA) ην νπνίν ηίζεηαη θαη ζηε δηάζεζε ησλ
θηινμελνύκελσλ κνλάδσλ πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηνπο παξαρσξνύκελνπο ρώξνπο, κε
ζπλζήθεο θαη όξνπο πνπ ζα εμεηδηθεπηνύλ από ην ΔΠΠ. Σα έμνδα ζπληήξεζεο
βαξαίλνπλ ην ΔΠΠ.
10.4. Η δηάζεζε θάζε είδνπο δηθηύσλ, θαη ηερληθώλ πόξσλ ηνπ ΔΠΠ (π.ρ. UPS, ηειεθσληθέο
γξακκέο) γίλεηαη κε επζύλε θαη απόθαζε ηεο Γηνίθεζεο ηνπ ΔΠΠ.
10.5. Πξηλ από ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζην ρώξν ρξήζεο, ε Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα νθείιεη
λα δεηήζεη ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ ΔΠΠ, ελώ εθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν γηα ηε ζσζηή
ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηεξίνπ, ην ΔΠΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα νξίζεη
απηό ην ζπλεξγείν / εξγνιάβν πνπ ζα εθηειέζεη ην έξγν.
10.6. Η Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα ππνρξενύηαη ζε θαιή ρξήζε ηνπ παξαρσξνύκελνπ ρώξνπ
θαη ησλ ινηπώλ ρξεζηκνπνηνύκελσλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ ΔΠΠ, δηαθνξεηηθά
ππνρξενύηαη ζε θαηαβνιή απνδεκίσζεο πξνο ην ΔΠΠ γηα θζνξέο θαη βιάβεο, πέξαλ
απηώλ πνπ πξνέξρνληαη από ηε ζπλήζε ρξήζε.
10.7. Η Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα ππνρξενύηαη ζηελ θαηαβνιή θάζε δεκνηηθνύ θόξνπ, ή ηέινπο
πνπ βαξύλεη ηνπο παξαρσξνύκελνπο πξνο απηήλ ρώξνπο ηνπ ΔΠΠ, κε βάζε ηα η.κ.
πνπ ηεο αλαινγνύλ. Η ίδηα ππνρξέσζε πθίζηαηαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ
ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, ηνπ λεξνύ, ηνπ ηειεθώλνπ θιπ. Τπνρξενύηαη επίζεο λα
θαηαβάιιεη αλαινγηθά, κε βάζε ηα η.κ. πνπ ηεο αλαινγνύλ, όια ηα έμνδα ζπληήξεζεο,
θαζαξηζκνύ, ςύμεο, ζέξκαλζεο θ.ι.π. πνπ βαξύλνπλ ην ΔΠΠ θαη αλαθέξνληαη ζε
αλσηέξσ εδάθηα ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ. Με ηελ ππνγξαθή ηεο παξνύζαο γίλεηαη
απνδεθηόο από ηελ Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο δαπάλεο πνπ
αλαινγεί ζε απηήλ θαη αθνξά ηελ ειεθηξνδόηεζε, ηελ ύδξεπζε, ηελ ηειεθσλία θαη
άιιεο δαπάλεο.

11.

Απαγνξεύεηαη ξεηά θάζε πξνζζήθε, βειηίσζε, ηξνπνπνίεζε ή γεληθή ζύκβαζε ζην
ρώξν ρξήζεσο από ηελ Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε
ζπγθαηάζεζε ηνπ ΔΠΠ. Η Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα ζα έρεη ηα θιεηδηά ηνπ ζαιάκνπ πνπ
νξίδεηαη ζηελ παξνύζα ζύκβαζε θαη απνηειεί ην ρώξν ρξήζεο θαη θαηά ζπλέπεηα ζα έρεη
ηελ επζύλε γηα ηα έπηπια, ηα ζθεύε θαη ηα πιηθά πνπ βξίζθνληαη κέζα ζε απηό. Θα
ππνρξενύηαη αλά πάζα ζηηγκή θαη όπνηε ε πξώηε ζπκβαιιόκελε ζειήζεη λα επηηξέπεη
ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο θαιήο ζπληεξήζεσο θαη ρξήζεο ηνπ ρώξνπ.

12. Ρεηώο ζπλνκνινγείηαη όηη ε πξώηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ θακηά επζύλε δελ θέξεη ζηελ

πεξίπησζε κεξηθήο ή νιηθήο θαηαζηξνθήο ή βιάβεο ησλ ελαπνζεθεπκέλσλ επίπισλ,
ζπζθεπώλ, πιηθώλ, εμνπιηζκνύ θιπ, από νπνηαδήπνηε αηηία θαη αλ πξνέιζεη, όπσο
ππξθαγηά, ζεηζκόο, δηαθνπή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, θαθή ιεηηνπξγία θιηκαηηζκνύ, θιπ.,
θαζώο θαη γηα όπνηα γεγνλόηα ιάβνπλ ρώξα ζε βάξνο πξνζσπηθνύ ηεο Δγθαηεζηεκέλεο
κνλάδαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πξνζώπνπ εληόο ηνπ παξαρσξεζέληνο ρώξνπ.
13. Σν ΔΠΠ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη, εθόζνλ θξηζεί ζθόπηκν, από ηελ εηαηξεία ηε
κεηαθνξά ηεο ζε άιιν ρώξν πνπ δηαρεηξίδεηαη ην ΔΠΠ, ίζεο επηθάλεηαο πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηεζνύλ επξύηεξεο αλάγθεο ηνπ ΔΠΠ.
14. Απαγνξεύεηαη ζηε Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα λα παξαρσξήζεη ζε ηξίηνπο ην ρώξν
ρξήζεσο ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηεο πξώηεο. Με ηε ιήμε ηεο
παξνύζαο ζύκβαζεο, ε Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα ππνρξενύηαη λα εθθελώζεη θαη λα
παξαδώζεη ην ρώξν ρξήζεο ζηελ πξώηε θελό θαη ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία ηνλ
παξέιαβε. ε πεξίπησζε αξλήζεώο ηεο λα απνδώζεη ηνλ ρώξν θαη κέρξη ηεο νξηζηηθήο
απνκαθξύλζεώο ηεο από απηόλ, ππνρξενύηαη λα πιεξώλεη ην πνζό ησλ 150,00 Δπξώ
εκεξεζίσο, ην νπνίν ζπκθσλείηαη σο πνηληθή ξήηξα, ηελ νπνία ηα κέξε ζεσξνύλ
εύινγε, δίθαηε θαη αλάινγε ησλ πεξηζηάζεσλ. Δπηπξνζζέησο ε πξώηε ησλ
ζπκβαιινκέλσλ δηθαηνύηαη λα απαηηήζεη θαη απνδεκίσζε γηα θάζε πεξαηηέξσ δεκία ηεο
ζεηηθή ή απνζεηηθή.
15.

Με ην ζπκθσλεηηθό απηό, ε Δγθαηεζηεκέλε κνλάδα παξέιαβε, αλέγλσζε θαη απνδέρεηαη
πιήξσο ηνλ εζσηεξηθό θαλνληζκό ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΠ πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ησλ
θηινμελνύκελσλ κνλάδσλ. Γειώλεη επίζεο όηη έιεγμε ηνλ κηζζνύκελν ρώξν θαη ηνλ
βξήθε ηεο απνιύηνπ αξεζθείαο ηεο θαη απνιύησο θαηάιιειν γηα ηελ ρξήζε πνπ ηνλ
πξννξίδεη.

16.

πλνκνινγείηαη όηη εθόζνλ ε δεύηεξε ησλ ζπκβαιινκέλσλ δελ ηεξεί ηνπο όξνπο ηνπ
παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ πνύ ζπκθσλνύληαη σο νπζηώδεηο, ή δελ θαηαβάιιεη θαηά ηνλ
πξνζδηνξηδόκελν ρξόλν ην θαζνξηδόκελν κίζζσκα θαζώο θαη ηηο θνηλόρξεζηεο δαπάλεο
πξνο ηελ πξώηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ, ε πξώηε, αθνύ πξώηα θαιέζεη ηε δεύηεξε
εγγξάθσο λα ζπκκνξθσζεί εληόο πέληε εκεξώλ θαη εθόζνλ παξέιζεη άπξαθηε θαη ε
πξνζεζκία απηή, δηθαηνύηαη ζσξεπηηθώο:
16.1. Να θαηαγγείιεη ην ζπκθσλεηηθό, λα επηδηώμεη δηθαζηηθά ηελ απνκάθξπλζε ηεο
δεύηεξεο από ην ρώξν ρξήζεο θαη ηελ εηο βάξνο ηεο θαηαςήθηζε ησλ νθεηινκέλσλ
θαζώο θαη ηπρνύζαο άιιεο απνδεκηώζεώο ηεο.
16.2. Να πξνβεί ζηελ δηαθνπή ησλ παξνρώλ πξνο ηνλ ρώξν ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ειεθηξνδνηήζεσο θαη ηνπ θιηκαηηζκνύ ρσξίο λα επζύλεηαη γηα νπνηαδήπνηε δεκηά,
αιινίσζε, θαηαζηξνθή ή γεληθόηεξε βιάβε επέιζεη ζηε δεύηεξε.

Πάηξα, ......./....../20.......
Οη πκβαιιόκελνη
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