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                          ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 

 

Στην Αθήνα σήμερα την … του μηνός ……………. έτους 2023, μεταξύ των κατωτέρω 

συμβαλλομένων:  

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ETRANSPORTERS ΜΟΝ. ΙΚΕ», εδρεύουσας στο 

Αιγάλεω, οδός Μικέλης, αρ. 9, με Α.Φ.Μ. 801893100, ΔΟΥ: ΑΙΓΑΛΕΩ και ήδη καλούμενης 

εφεξής και χάριν συντομίας ως ο «Μεταφορέας»,  

Αφετέρου του/της ....…....……..……. του ..…..........…..........….. κατοίκου 

………………….οδός .......…..........….. με ΑΦΜ.................-Δ.Ο.Υ...........……. και ήδη εφεξής 

καλουμένου χάριν συντομίας ως ο «ιδιοκτήτης», συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαία 

αποδεκτά τα ακόλουθα:  

Ο Μεταφορέας έχει στην νομή και κατοχή του χώρο αποθήκευσης κινητών αντικειμένων 

εντός κιβωτίων, μέρος του οποίου παραχωρεί στον Ιδιοκτήτη χάριν αποθηκεύσεως των 

κινητών αντικειμένων του, ο οποίος αποδέχεται την παραχώρηση αυτή με τους κατωτέρω 

όρους και συμφωνίες, που αποδέχονται αμοιβαία τα συμβαλλόμενα μέρη:  

 

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ - ΧΡΗΣΗ  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης αποτελεί η παραχώρηση από τον Μεταφορέα προς 

τον Ιδιοκτήτη ξύλινων κιβωτίων ........... (……..) κυβικών εκατοστών χώρου αποθήκευσης των 

εξής κινητών πραγμάτων του, επί του ανωτέρω αποθηκευτικού χώρου, όπως κάτωθι 

περιγράφονται, εφεξής καλούμενα ως «οικοσκευή» και συγκεκριμένα, όπως αυτά 

περιγράφονται στο συνταχθέν Inventory List, που αποτελεί Παράρτημα της παρούσας. Τα 

ανωτέρω κινητά πράγματα παρέδωσε σήμερα ο ιδιοκτήτης προς τον Μεταφορέα, προς τον 

σκοπό της μεταφοράς και της αποθηκεύσεώς τους εκεί, του παρόντος επέχοντος θέση 

αποδείξεως παραδόσεώς τους.Η αποθήκευση γίνεται κατ' εκλογή του αποθηκευτή στις δικές 

του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δημόσιες). Επιτρέπεται μονομερώς εκ μέρους του 

αποθηκευτή μεταβολή του τόπου αποθηκεύσεως των εμπορευμάτων, υπό τον όρο ότι δεν θα 

επιβαρυνθεί περαιτέρω κόστος ο ιδιοκτήτης. 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Η διάρκεια της αποθήκευσης των ανωτέρω κινητών πραγμάτων του Ιδιοκτήτη 

συμφωνείται από τις ..…..…..…...….…... έως και τις …..…......…., δυνάμενη να καταγγελθεί 

εγγράφως, αναιτίως και αζημίως από οιοδήποτε εκ των συμβαλλόμενων μερών, τα δε 

αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ημέρες μετά την περιέλευση αυτής 

στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και υπό τον όρο της πλήρους και ολοσχερούς εξόφλησης του 

Μεταφορέα για τις έως δαπάνες αποθήκευσης έως τον χρόνο της πλήρους ανάληψης της 
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οικοσκευής από τον ιδιοκτήτη. Η σιωπηρή ανανέωση της παρούσας σύμβασης ή παράταση 

της χρονικής διάρκειάς της αποκλείεται απολύτως και επ' ουδενί λόγω δύναται να θεωρηθεί 

ως τέτοια η από οποιαδήποτε αιτία τυχόν παραμονή των κινητών αντικειμένων του Ιδιοκτήτη 

στον ανωτέρω χώρο αποθήκευσης μετά την λήξη της παρούσας συμβάσεως, η δε τυχόν 

εισπραχθησόμενη από τον Μεταφορέα κατά τον χρόνο αυτό αποζημίωση, θα θεωρείται ότι 

καταβλήθηκε σε αυτόν λόγω και έναντι μερικής αποζημίωσής του για την μη εμπρόθεσμη 

παραλαβή από τον ιδιοκτήτη των ανωτέρω κινητών πραγμάτων του και όχι ότι είχε την έννοια 

της ρητής ή σιωπηρής παράτασης της παρούσας συμβάσεως, του δε Μεταφορέα 

επιφυλασσόμενου της πλήρους αποζημιώσεώς του. 

 

3. ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  

Έναντι της ανωτέρω παραχωρήσεως χώρου αποθηκεύσεως, το οποίο ο Ιδιοκτήτης 

αποδέχεται και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ως απολύτως εύλογο, δίκαιο και ανάλογο της  

σκοπούμενης με το παρόν χρήσεως, συμφωνείται στο ποσόν των .....….… (…….,00) ευρώ 

πλέον Φ.Π.Α. από την έναρξη της παρούσας συμβάσεως. Η καταβολή του ανωτέρω ποσού 

κατά μήνα, θα γίνεται από τον ιδιοκτήτη είτε με κατάθεση στον με αριθμό τραπεζικό 

λογαριασμό της τράπεζας .....……….…......... που τηρεί ο Μεταφορέας, είτε τοις μετρητοίς 

χορηγούμενης απόδειξης εισπράξεως του Μεταφορέα, εντός των πέντε (5) πρώτων 

ημερολογιακών ημερών κάθε μήνα, και θα αποδεικνύεται με την απόδειξη τραπεζικής 

κατάθεσης του ανάλογου ποσού ή με την απόδειξη εισπράξεώς του, αποκλειομένου κάθε 

άλλου αποδεικτικού μέσου, και αυτού του όρκου. Ο ιδιοκτήτης θεωρεί το παραπάνω 

αντάλλαγμα δίκαιο και εύλογο και υπόσχεται ότι θα το καταβάλλει ακόμη και αν για 

οποιοδήποτε λόγο που αφορά τον ιδιοκτήτη δεν ποιείται χρήση του χώρου αποθήκευσης. 

Επίσης, ο ιδιοκτήτης βαρύνεται με οποιαδήποτε τυχόν άλλη δαπάνη που κατά το νόμο 

βαρύνει τον ιδιοκτήτη. 

 

4. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ & ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ  

α) Τα κινητά πράγματα προς αποθήκευση πρέπει να είναι επαρκώς και κατάλληλα 

συσκευασμένα και σε τέτοια κατάσταση, με αποκλειστική μέριμνα, ευθύνες και δαπάνες του 

Ιδιοκτήτη προ της παραδόσεώς τους προς αποθήκευση, ώστε να μην προκαλέσουν 

οιαδήποτε ζημία ή φθορά τόσο στα ίδια τα πράγματα του Ιδιοκτήτη, όσο και σε τρίτα πρόωπα 

ή ξένα πράγματα, εξ' οιουδήποτε λόγου και αιτίας, π.χ. από εξάπλωση υγρασίας, προσβολή 

από έντομα, διαρροή, πυρκαγιά, έκρηξη ή διαφυγή αναθυμιάσεων κ.τ.λ. Σε αντίθετη 

περίπτωση, δύναται να τα συσκευάσει επιμελώς ο Μεταφορέας με επιπρόσθετες δαπάνες 

του Ιδιοκτήτη. 
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β) Κινητά πράγματα προς αποθήκευση νωπά, ευπαθή, εύφλεκτα, διαβρωτικά ή/και 

επικίνδυνα θα αποθηκεύονται σε αποθήκη ειδικών προδιαγραφών η οποία θα βρίσκεται σε 

ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει προηγούμενη γραπτή 

συμφωνία μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και σχετική έγγραφη ενημέρωση από τον 

Ιδιοκτήτη προς τον Μεταφορέα. Αν τέτοιου είδους εμπορεύματα έχουν δοθεί στον Μεταφορέα 

χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ο αυτός δικαιούται, αν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, 

να προβεί στην άμεση απομάκρυνση αυτών ή ακόμη, σε περίπτωση που επίκειται κίνδυνος 

να προχωρήσει στην καταστροφή τους, καθώς και υποχρεούται να ενημερώσει τον 

Μεταφορέα εγγράφως για οποιαδήποτε «ειδική» προφύλαξη που θα ήταν αναγκαία για την 

ασφαλή αποθήκευση των εμπορευμάτων. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος, για κάθε ζημία που 

προέκυψε εκ των κινητών πραγμάτων του και φέρει την πλήρη ευθύνη αποκαταστάσεως 

κάθε ζημίας που προκληθεί στον Μεταφορέα ή σε τρίτο, ρητώς απαλλασσόμενου του 

Μεταφορέα. Σε περίπτωση δε που τρίτος στραφεί κατά του Μεταφορέα ή ο Μεταφορέας 

υποχρεωθεί σε οιοαδήποτε αποζημίωση, ο Ιδιοκτήτης ενέχεται αντικειμενικώς ως προς την 

πλήρη και ολοσχερή αποζημίωσή του, παριστάμενος ως δικονομικός εγγυητής του. 

γ) Ο Μεταφορέας ευθύνεται αποκλειστικά και μόνο για ζημίες των κινητά του Ιδιοκτήτη, 

εφόσον αυτές οφείλονται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ίδιου ή των προστιθέντων του.  

δ) Η ευθύνη του Μεταφορέα αποκλείεται: δα) Για ζημίες που μπορούν να αποδοθούν σε 

υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη ή των εντεταλμένων του, δβ) Για ζημίες που προξενούνται από 

ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα της συσκευασίας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων. δγ) Για 

ζημίες που προξενούνται από ίδιο ελάττωμα ή τη φύση των αποθηκευμένων κινητών 

πραγμάτων, δδ) Για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια του Μεταφορέα ή των 

προστιθέντων του.  

ε) Η ευθύνη του Μεταφορέα παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των 

εμπορευμάτων από τον ιδιοκτήτη, υπογραφόμενου σχετικού Πρωτοκόλλου Παράδοσης-

Παραλαβής.  

στ) Απαγορεύεται η διατήρηση στον παραχωρηθέντα χώρο αποθήκευσης, έστω και 

προσωρινώς, εκρηκτικών ή εύφλεκτων ή επικίνδυνων υλών, υλικών δύσοσμων, όπως και 

κάθε μηχανήματος, σκεύους ή εγκαταστάσεως που δύναται να επιφέρει οιανδήποτε φθορά, 

βλάβη ή οποιαδήποτε ενόχληση στον χώρο αποθήκευσης ή σε οποιονδήποτε.  

ζ) Κάθε έλεγχος ή αντικατάσταση των κινητών πραγμάτων που πρέπει να λάβει χώρα 

κατά τη διάρκεια που αυτά είναι αποθηκευμένα, πρέπει να έχει προηγουμένως συμφωνηθεί 

μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και να εκτελεστεί μόνο με συνοδεία του Μεταφορέα ή 

υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή και με αποκλειστική χρήση των οχημάτων 

Δ.Χ. του Μεταφορέα. Ο ιδιοκτήτης απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο αποθήκευσης για 
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λόγους ασφαλείας. Κάθε έλεγχος ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων που πρέπει να λάβει 

χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι αποθηκευμένα, πρέπει να έχει προηγουμένως 

συμφωνηθεί και να εκτελεστεί μόνο με συνοδεία του αποθηκευτή ή υπαλλήλου του στον 

οποίο έδωσε ανάλογη εντολή.  

η) Δυνάμει συμβάσεως ασφαλίσεως που είναι ενεργή μεταξύ των ιδιοκτητών του χώρου 

αποθήκευσης και ασφαλιστικής εταιρείας, το σύνολο των κινητών πραγμάτων του Ιδιοκτήτη, 

ήτοι η κατά τα ανωτέρω οικοσκευή του, είναι ασφαλισμένη για κίνδυνο πυρκαγιάς, έκρηξης, 

πλημμύρας κ.τ.λ έως ποσού αξίας δέκα χιλιάδων (10.000.00) ευρώ. Σε περίπτωση που ο 

Ιδιοκτήτης επιθυμεί να ασφαλίσει τα ανωτέρω κινητά πράγματα που παρέδωσε προς 

αποθήκευση στον Μεταφορέα για ανώτερη αξία των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, οφείλει 

να ενημερώσει σχετικώς τον Μεταφορέα, ώστε να τηρηθεί η κείμενη διαδικασία ασφαλίσεως 

με την ασφαλιστική εταιρεία και να καταβληθεί εκ μέρους του Ιδιοκτήτη το αναλογούν στην 

ανωτέρω αξία των ασφαλιζόμενων κινητών πραγμάτων του ποσό ασφάλιστρου, ανερχόμενη 

σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3,00%) επί της ασφαλιζόμενης αξίας τους. Σε περίπτωση 

επελεύσεως ασφαλιστικού κινδύνου, ο Ιδιοκτήτης φέρει το βάρος απόδειξης της αξίας των 

πραγμάτων του, ώστε να αποζημιωθεί από την ασφαλιστική εταιρεία, ρητώς 

απαλλασσόμενου του Μεταφορέα από οιαδήποτε ευθύνη αποζημίωσής του. 

 

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

α) Σε περίπτωση καθυστερήσεως ή μη προσήκουσας εκπληρώσεως οποιασδήποτε 

υποχρεώσεως του ιδιοκτήτη ή παραβάσεως από αυτόν οποιουδήποτε όρου του παρόντος ή 

του Νόμου, συνομολογουμένων όλων των όρων του ως ουσιωδών, ο Μεταφορέας πλην 

άλλων συμβατικών ή νομίμων δικαιωμάτων του, θα δικαιούται, είτε να προβεί είτε σε εξώδικη 

όχληση του ιδιοκτήτη, καλώντας τον άμεσα να καταβάλει τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά, είτε 

και σε άμεση καταγγελία της παρούσας συμβάσεως, διά της κοινοποίησης μονομερούς 

απευθυντέας δηλώσεως στην ανωτέρω διεύθυνση της κατοικίας του Ιδιοκτήτη, καλώντας τον 

να παραλάβει την ανωτέρω οικοσκευή του και υπό τον όρο της πλήρους και ολοσχερούς 

εξόφλησης του Μεταφορέα.  

β) Κατόπιν της άπρακτης παρέλευσης δύο (2) μηνών από την κοινοποίηση της 

καταγγελίας, ήτοι παραλαβή της οικοσκευής από τον Ιδιοκτήτη και πλήρης και ολοσχερής 

εξόφλησή του, ο Μεταφορέας δικαιούται, εκτός του αναφερόμενου στο άρθρο 7 της 

παρούσας δικαιώματος, να προβεί απροειδοποίητα σε αποβολή του ιδιοκτήτη από τον 

παραχωρηθέντα χώρο κατά τις διατάξεις του Νόμου. Ειδικότερα, ο Μεταφορέας έχει δικαίωμα 

μεταφοράς των πραγμάτων εκτός του χώρου αποθήκευσης, άνευ της οιασδήποτε τυχόν 

ευθύνης του Μεταφορέα για τυχόν ζημία, φθορά, μεταβολή ή ακόμη και ολική/μερική 
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καταστροφή που αυτά υποστούν, εξ' οιουδήποτε λόγου και αιτίας, ρητώς απαλλασσόμενου 

του Μεταφορέα από κάθε ευθύνη αποζημίωσης του Ιδιοκτήτη. Επιπλέον των ανωτέρω, ήδη 

διά της παρούσας συνίσταται ενέχυρο, κατ' άρθρον 1209 ΑΚ και επόμενα επί του συνόλου 

των παραδοθέντων κινητών πραγμάτων του ιδιοκτήτη, όπως αυτά ανωτέρω περιγράφηκαν 

για τις τυχόν μελλοντικές και ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις του Μεταφορές κατά του Ιδιοκτήτη 

κατά κεφάλαιο, τόκους, αξιώσεις του Μεταφορέα εξαιτίας δαπανών που έκανε στα πράγματα, 

τα δικαστικά έξοδά του καθώς και τα έξοδα για την εκποίηση του ενεχύρου, όπως αυτές 

πηγάζουν από την παρούσα σύμβαση. 

γ) Σε κάθε, δε, περίπτωση, ρητά συμφωνείται ότι μετά το πέρας έξι (6) μηνών από την 

καταγγελία της παρούσας σύμβασης, η κυριότητα των κινητών πραγμάτων μεταβιβάζεται 

ανεπιφύλακτα στον Μεταφορέα και ήδη κάτοχο αυτών, άνευ οιουδήποτε δικαιώματος του 

Ιδιοκτήτη επ’αυτών. 

 

7. Ρητώς συμφωνείται ότι τα κοινά ή τα μηχανογραφικά αντίγραφα ή τα αποσπάσματα 

από τα βιβλία ή στοιχεία του μεταφορέα (λ.χ. καρτέλα πελάτη), που θα υπογράφονται από 

τον ίδιο ή προστηθέντα αυτού και εμφανίζουν τις χρεωπιστώσεις και το υπόλοιπο που 

οφείλεται θα αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων του κατά του ιδιοκτήτη και 

έγγραφο κατάλληλο για την έκδοση διαταγής πληρωμής. Ο ιδιοκτήτης παραιτείται του 

δικαιώματος να προβάλλει οποιαδήποτε ένταση,  αντίρρηση ή αμφισβήτηση σχετικά με το 

κύρος των εγγράφων αυτών, ήτοι αναγνωρίζει το χρέος της κατά την έννοια του άρθρου 873 

Α.Κ., δηλαδή ανεξάρτητα και πέρα από την αιτία του, το οποίο συμφωνείται ότι κηρύσσεται 

ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, εντόκως με το νόμιμο τόκο υπερημερίας ήδη από την επομένη 

της κοινοποίησης της αναφερόμενης στο άρθρο 6 της παρούσας εξώδικης δηλώσεως, δήλη 

ημέρα κατόπιν άπρακτης παρελεύσεως της οποίας, ο Μεταφορέας θα δύναται να επιδιώξει 

την είσπραξη του από τον Ιδιοκτήτη με κάθε νόμιμο μέσο, ακόμη και με την έκδοση εις βάρος 

του διαταγής πληρωμής, ρητώς παραιτούμενου του τελευταίου ανεπιφύλακτα από οιοδήποτε 

δικαίωμά του περί προσβολής του κύρους αυτής ή ασκήσεως ανακοπής/αναστολής 

εκτελέσεώς της ή εν γένει οιουδήποτε ένδικου μέσου και βοηθήματος, συνομολογώντας αυτή 

ως απολύτως νόμιμη. Μόνο με την εμπρόθεσμη και εντελή πληρωμή του οφειλόμενου ποσού 

και κατόπιν εκδόσεως εκ μέρους του Μεταφορέα έγγραφης εξοφλητικής αποδείξεως ή 

αποδεικτικού τραπεζικής κατάθεσης, αυτή αποτελεί απόδειξη της εκ μέρους του Ιδιοκτήτη 

εκπλήρωσης της οφειλόμενης παροχής. 

 

8. Επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου (σχετικού αμέσως ή εμμέσως με την προκειμένη 

σύμβαση, όπως και με κάθε τυχόν περαιτέρω παράτασή της) του Μεταφορέα προς το 
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Ιδιοκτήτη, διενεργούμενη στην ανωτέρω διεύθυνση του ιδιοκτήτη, αναγνωρίζεται από τώρα 

από τον ιδιοκτήτη ως απολύτως έγκυρη, ακόμα και εάν αυτός έχει αποχωρήσει από αυτό, 

εκτός εάν ο Ιδιοκτήτης έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει εγγράφως στον Μεταφορέα άλλη 

διεύθυνσή του.  

 

9. Για οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών που απορρέει από την παρούσα 

συμφωνία, όπως και κάθε παράτασή της, ορίζονται από κοινού υπό των μερών αρμόδια κατά 

τόπον τα δικαστήρια των Αθηνών. 

 

10. Ουδέποτε η σιωπή ή η απραξία του Μεταφορέα δύναται να ερμηνευθεί σε βάρος του 

ή να εκληφθεί ως παραίτησή του από οποιοδήποτε δικαίωμά του ή ως συναίνεση ή έγκριση. 

Οι όροι του παρόντος, συμφωνείται από τώρα, ότι θα εφαρμόζονται και σε κάθε, τυχόν, 

περαιτέρω, εξ οιουδήποτε λόγου, συνέχιση της προκειμένης σύμβασης και ότι μόνο 

εγγράφως και από κοινού υπό των μερών θα μπορούν να τροποποιούνται εγκύρως, 

οριζομένου του εγγράφου αυτού ως απαραιτήτου συστατικού και αποδεικτικού τύπου. 

 

11. Όλοι οι όροι και συμφωνίες του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις και η τροποποίηση 

οποιουδήποτε από αυτούς μόνον με έγγραφο αποδεικνύεται, κάθε δε παράβαση 

οποιουδήποτε όρου εκ μέρους του ιδιοκτήτη συνεπάγεται, πλην την αναζήτηση 

οποιασδήποτε σχετικής αποζημίωσης του Μεταφορέα, την λύση της παρούσας σύμβασης και 

την επιστροφή του χώρου παραχώρησης στον Μεταφορέα κατά τα οριζόμενα στο Νόμο και 

τις συνέπειες των όρων του παρόντος. 

 

12. Η παράλειψη ή καθυστέρηση του Μεταφορέα να ασκήσει τα νόμιμα και απορρέοντα 

από το παρόν δικαιώματά του δεν δύναται σε καμία περίπτωση να ερμηνευθεί ως σιωπηρή 

παραίτηση από τα δικαιώματα αυτά. Με την υπογραφή του παρόντος τα συμβαλλόμενα μέρη 

δηλώνουν ρητά και ανεπιφύλακτα ότι η παρούσα συμφωνία ανταποκρίνεται στη γνήσια, 

αυθεντική και ανόθευτη βούλησή τους, καθώς και ότι παραιτούνται κάθε δικαιώματος τους να 

προσφύγουν για την διάρρηξη του παρόντος. Όλοι οι όροι του παρόντος είναι ουσιώδεις και 

τροποποιούνται μόνο εγγράφως. Οι συμβαλλόμενοι βεβαιώνουν το ελεύθερο και αβίαστο της 

παρούσας συμφωνίας, παραιτούμενοι ρητά και ανεπιφύλακτα από το δικαίωμά τους και από 

κάθε αγωγή και ένσταση προσβολής, διάρρηξης ή ακύρωσης του παρόντος για κάθε λόγο και 

αιτία, ουσιαστικό ή τυπικό και τους λόγους που αναφέρονται στα άρθρα 140, 150, 174, 178, 

179, 288, 388 και 872 Α.Κ. Η μη επίκληση ή άσκηση του δικαιώματος από κάποιο από τα 

συμβαλλόμενα μέρη δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους 
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να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον. Ακυρότητα μέρους της σύμβασης δεν επιφέρει 

ακυρότητα της όλης συμβάσεως. Τροποποίηση των όρων της παρούσας συμφωνίας ισχύει 

μόνον εφόσον γίνει εγγράφως. Για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ των μερών που 

ανακύπτει από το παρόν ή εξ αιτίας αυτού, καθώς και για την τυχόν κατάθεση αιτήσεως 

εκδόσεως διαταγής πληρωμής εις βάρος του Ιδιοκτήτη, αρμόδια κατά τόπο ορίζονται τα 

Δικαστήρια Αθηνών. 

 

Προς πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε το παρόν συμφωνητικό σε δύο (2) όμοια 

αντίτυπα, τα οποία αφού διάβασαν και υπέγραψαν τα μέρη, αποδεχόμενα ανεπιφύλακτα όλα 

τα ανωτέρω, έλαβε το καθένα από ένα όμοια.  

 

              ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ  

    

     Ο ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ                 Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 

 

 

 


