
ΤΣΜΕ∆Ε ΡΕΘΥΜΝΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  

& ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

Στην Αθήνα, σήµερα 11.06.2015, οι συµβαλλόµενοι: 

Α) αφενός ο κ. Γεωργουλάκης Εµµανουήλ του Εµµανουήλ, κάτοικος *******, ∆ήµου 

************, Νοµού *********, µε ΑΦΜ:************ - ∆.Ο.Υ. ********, καλούµενος 

στο εξής για συντοµία «Εκµισθωτής» και  

Β) αφετέρου το Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων» 

(Ε.Τ.Α.Α.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Μάρνη 22, µε ΑΦΜ 998146384 ∆.Ο.Υ.  ∆’  

Αθηνών, ως καθολικός διάδοχος, δυνάµει των άρθρων 25 & 38 του Ν.3655/2008, του 

Ν.Π.∆.∆. µε την επωνυµία «Ταµείο Συντάξεων Μηχανικών & Εργοληπτών ∆ηµοσίων Έργων» 

(Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.), όπως νοµίµως εκπροσωπείται από τον κο Στυλιανό Πλιάκη, Πρόεδρο του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, ο οποίος εξουσιοδοτήθηκε νοµίµως για την υπογραφή του παρόντος 

µε το υπ’ αρ. 347/θ.21ο/14-05-2015 Πρακτικό Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου 

του ΕΤΑΑ, καλούµενο στο εξής για συντοµία «Μισθωτής»,  

συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και έκαναν αµοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: 

µε τα από 14-03-2007 και 14-06-2012 Ιδιωτικά συµφωνητικά µίσθωσης και παράτασης 

αντίστοιχα, ο πρώτος εκµίσθωσε στον δεύτερο, διαµέρισµα στο δεύτερο όροφο οικοδοµής επί 

της οδού Χορτάτζη 47, στο Ρέθυµνο ∆ήµου Ρεθύµνου, για το διάστηµα από 15-03-2007 

έως 14-03-2012, µε το αρχικό συµφωνητικό και κατά παράταση για το διάστηµα από 15-03-

2012 έως 14-03-2015 µε το δεύτερο συµφωνητικό, προκειµένου να χρησιµοποιηθεί ως 

γραφείο στέγασης του Περιφερειακού Γραφείου Ρεθύµνου των Τοµέων Μηχανικών & Ε.∆.Ε. 

του Ε.Τ.Α.Α., σύµφωνα µε τους όρους του συµφωνητικού αυτού, ενώ µε το από 15-05-2011 

ιδιωτικό συµφωνητικό τροποποίησης, το µίσθωµα ορίστηκε στο ποσό των 450,00€ από 01-

01-2011. Το Ε.Τ.Α.Α. παραµένει στη χρήση του έως σήµερα. 

Σε εφαρµογή της υπ’ αρ. 347/θ.21ο/14-05-2015 Απόφασης ∆.Σ. του Ε.Τ.Α.Α., µε το παρόν 

τροποποιούνται οι εξής όροι των ανωτέρω συµφωνητικών: 

• Η διάρκεια της παραπάνω µίσθωσης παρατείνεται για τέσσερα (4) ακόµη έτη, 

δηλαδή από  15-03-2015 έως και 14-03-2019.  

• Το µίσθωµα καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα ευρώ (360,00€), 

πλέον χαρτοσήµου 1,8%, όπως έχει διαµορφωθεί µετά τις µειώσεις που 

επιβλήθηκαν µε τους Ν.4002/2011 – αρ.21 (400,00€) και Ν.4081/2012 – αρ.2 

(360,00€). Το µίσθωµα παραµένει σταθερό χωρίς αναπροσαρµογές, καταργούµενου 

του άρθρου 4 του αρχικού συµφωνητικού. 

Οι λοιποί όροι του αρχικού συµφωνητικού µίσθωσης παραµένουν οι ίδιοι. 
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Πρόεδρος ∆.Σ. Ε.Τ.Α.Α. 

 


