
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟΥ 

Στο …………………. (τόπος υπογραφής) σήμερα την ................................. …………. 
(ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 

1. Της …………… (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία 
«…………………………………………», και τον διακριτικό τίτλο 
«………………………………………………..….», η οποία εδρεύει στο 
…………………….………………. (καταστατική έδρα), …………………………… (πλήρης 
διεύθυνση), ΑΦΜ: ……………., ΔΟΥ: ………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή 
της παρούσας από τους κ.κ. ....................................................................., δυνάμει του 
υπ΄αριθμ. ………………….. Πρακτικού Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή 
Καταστατικού προσωπικής εταιρείας ή Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης καλούμενης «Ο 
XΡΗΣΤΗΣ»  

και 

2. Της ……………… (εταιρικός τύπος) εταιρείας με την επωνυμία «…………………», και τον 
διακριτικό τίτλο «………………………», η οποία εδρεύει στ.. ............................................ 
(καταστατική έδρα), ………………. (πλήρης διεύθυνση), ΑΦΜ: …….., ΔΟΥ:……....., όπως 
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον κ. 
………………………………………, δυνάμει του υπ΄αριθμ. ………………….. Πρακτικού 
Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης Εταιρείας ή Καταστατικού προσωπικής εταιρείας ή 
Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης καλούμενης ο «ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ».  

Αφού έλαβαν υπ' όψιν τους: 

Ότι ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ έχει μεταξύ άλλων ως καταστατικό σκοπό την 
…………………………………………………… και ενδιαφέρεται να δανειστεί από τον ΧΡΗΣΤΗ 
τον παρακάτω περιγραφόμενο εξοπλισμό/εργαλεία/εγχειρίδια/λοιπά αντικείμενα προκειμένου 
να τα χρησιμοποιήσει για την εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών του δραστηριοτήτων στις 
εγκαταστάσεις του στον/στους ……….. όροφο/ορόφους του κτιρίου επί της οδού 
…………………. αρ. …………….. εφεξής οι «Εγκαταστάσεις». 

΄Οτι ο ΧΡΗΣΤΗΣ δήλωσε ότι διαθέτει τον ανωτέρω εξοπλισμό/............................................... 

Συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως δεκτά τα εξής: 

Άρθρο 1 

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ δυνάμει του παρόντος, παραχωρεί στον ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ, την χρήση του 
εξοπλισμού / εργαλείων / μηχανημάτων/πραγμάτων που περιγράφεται στο Παράρτημα Ι που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του παρόντος και ενιαίο με αυτό σύνολο (εφεξής: τα 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ), χωρίς αντάλλαγμα, και ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να 
χρησιμοποιεί τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ και να αποδώσει στον ΧΡΗΣΤΗ τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ, σύμφωνα με 
τους όρους, ρήτρες και προυποθέσεις του παρόντος. 

Άρθρο 2 

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα χρησιμοποιεί τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ αποκλειστικά και μόνον στον χώρο της 
επαγγελματικής εγκατάστασης του και μόνον για την εξυπηρέτηση των επαγγελματικών του 
δραστηριοτήτων που αφορούν την εμπορία/παροχή υπηρεσιών ............................. (ακριβής 
περιγραφή του σκοπού χρήσης). Απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση 
του ΧΡΗΣΤΗ η μεταφορά των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ σε άλλο χώρο ή τόπο. [Σε περίπτωση που τα 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ είναι μηχανογραφικός εξοπλισμός (hardware): «Απαγορεύεται η χρήση στα 
ΠΡΑΓΜΑΤΑ οιωνδήποτε μη γνήσιων (πειρατικών/κατ'αντιγραφή) προγραμμάτων 
ηλεκτρονικών υπολογιστών»]. 



  

Άρθρο 3 

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ φέρει όλες ανεξαιρέτως τις δαπάνες συντήρησης και επισκευής και 
λειτουργίας των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, και δεν δικαιούται να αξιώσει την απόδοση οιωνδήποτε 
δαπανών προ της αποδόσεως, ούτε δικαιούται σε αφαίρεση. 

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ ευθύνεται για κάθε φθορά ή μεταβολή των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ είτε προέρχεται 
από την συμφωνημένη χρήση είτε όχι. 

Ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ δεν δικαιούται να παραχωρεί σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη γραπτή 
συναίνεση του ΧΡΗΣΤΗ, την χρήση των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, ή και τα ίδια τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Σε κάθε 
περίπτωση, ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα ορίζει ποια πρόσωπα εκ των υπαλλήλων - και εν γένει 
προσωπικού του - δικαιούνται να χρησιμοποιούν τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ. Σε περίπτωση που 
επιτρέπει την χρήση σε υπαλλήλους ή σε μέλη εν γένει του προσωπικού του, θα φροντίζει 
ούτως ώστε αυτοί να είναι ειδικώς εκπαιδευμένοι στην χρήση των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ. Φθορές, 
δαπάνες ή ζημίες επί των ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, οφειλόμενες σε χρήση τρίτων, έστω και 
εξουσιοδοτημένων, βαρύνουν αποκλειστικά τον ΧΡΗΣΑΜΕΝΟ. Eπίσης ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ θα 
υποχρεούται να αποζημιώσει τον ΧΡΗΣΤΗ σε περίπτωση που τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ απωλεσθούν ή 
κλαπούν. 

Άρθρο 4 

Το χρησιδάνειο αυτό ορίζεται αορίστου διάρκειας, λύεται δε με απλή γραπτή ειδοποίηση του 
ΧΡΗΣΤΗ με προθεσμία ενός (1) μήνα και χωρίς ζημία του. Ιδίως δε, λύση του χρησιδανείου 
επέρχεται κατά τον αυτόν τρόπο, και ο ΧΡΗΣΤΗΣ δικαιούται να ζητήσει την απόδοση των 
ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ, εάν ο ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ χρησιμοποιεί τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ εναντίον των όρων της 
σύμβασης αυτής ή το χειροτερεύει ή αν ο ΧΡΗΣΤΗΣ χρειάζεται λόγω απρόβλεπτης ανάγκης 
τα ΠΡΑΓΜΑΤΑ. 

Σε κάθε περίπτωση λύσης του παρόντος, ο ΧΡΗΣΤΗΣ διατηρεί οποιαδήποτε δικαιώματα 
αποζημίωσης ενδεχομένως έχει κατά του ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΥ από την σύμβαση αυτή. 

Άρθρο 5 

Για κάθε διαφορά που προκύψει από την εφαρμογή της παρούσας αποκλειστικώς αρμόδια 
είναι τα Δικαστήρια των ....................... 

Σε πίστωση των ανωτέρω, συνετάγη το παρόν συμφωνητικό σε τρία (3) αντίτυπα, το οποίο 
αφού διαβάστηκε υπεγράφη από τους συμβαλλόμενους, καθένας των οποίων έλαβε από ένα, 
ενώ το τρίτο θα κατατεθεί στην αρμόδια οικονομική εφορία. 

  

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

  

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ                                                                                                                            Ο 
ΧΡΗΣΑΜΕΝΟΣ 

  

  



  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ/ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ Κ.ΛΠ. 

  

  

 


