
Οι παρακάτω όροι , έχουν τεθεί από την εταιρία με την επωνυμία Provis Real 
Estate ΕΕ με ΑΦΜ 801941229 και Γ.Ε.Μ.Η 166691503000 που εδρεύει στην 
Αθήνα στην περιοχή Δάφνη , επί της οδού Λ. Βουλιαγμένης 237, ΤΚ 17237 με 
υποκατάστημα στην Μύκονο περιοχή Βόθωνας (εφεξής και χάριν συντομίας η 
«Εταιρία»), δικαιούχο του διαδικτυακού τόπου με διεύθυνση 
ιστοσελίδας 

Όροι και προϋποθέσεις 

noikiazomykonos.gr και διέπουν τη σχέση μεταξύ της Εταιρείας και 
του εκάστοτε ιδιοκτήτη/ενοικιαστή της ιστοσελίδας noikiazonykonos.gr. Ο 
επισκέπτης της ιστοσελίδας noikiazomykonos.gr παρακαλείται να διαβάσει τους 
παρακάτω όρους και στη συνέχεια να προχωρήσει σε επίσκεψη αλλά και χρήση 
των υπηρεσιών του noikiazomykonos.gr εφόσον τους αποδέχεται πλήρως. Όροι 
και Προϋποθέσεις Σε περίπτωση διαφωνίας ο ιδιοκτήτης/ενοικιαστής 
παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του noikiazomykonos.gr, αλλά όπως 
γνωστοποιήσει στην Provis Real Estate όποιες τυχόν παρατηρήσεις ή σχόλιά του. 
Οι παρατηρήσεις/σχόλια που τυχόν υποβληθούν, αναλύονται από την Εταιρία για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των ιδιοκτητών/Ενοικιαστών λαμβάνοντας πάντα υπ' 
όψιν το καλύτερο αποτέλεσμα. Ο επισκέπτης ως υποψήφιος ενοικιαστής μπορεί 
μέσα από την ιστοσελίδα noikiazomykonos.gr ελεύθερα να περιηγηθεί και να 
διαβάσει προσεκτικά τα αναγραφόμενα όσον αφορά την εύρεση ακινήτου, την 
δωρεάν εγγραφή του, την επιλογή συνεργασίας χωρίς κρυφές χρεώσεις και γενικά 
το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών που παρέχει η Provis Real Estate. 

 

ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

 Κατά την εγγραφή του ο Υποψήφιος ενοικιαστής θα πρέπει να δηλώνει τα αληθή, 
πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο 
noikiazomykonos.gr στην σχετική αίτηση για πρόσβαση στα 
περιεχόμενα/υπηρεσίες του. Μόλις ο επισκέπτης / υποψήφιος ενοικιαστής 
ολοκληρώσει τη διαδικασία της Δωρεάν εγγραφής, παραλαμβάνει επιβεβαίωση 
της εγγραφής του μέσω μοναδικού κωδικού, ο οποίος αποστέλλεται στο κινητό 
τηλέφωνο που ο ίδιος θα έχει ορίσει και ο Υποψήφιος ενοικιαστής πλέον μέλος 
τεκμαίρεται πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και γνωρίζει αυτούς. 
Επιλέγοντας στην συνέχεια το ακίνητο που τον ενδιαφέρει έρχεται σε επικοινωνία 
με την Εταιρία μας κ ο διαθέσιμος συνεργάτης θα κλείσει άμεσα ραντεβού την 
ημέρα και την ώρα με τον Ιδιοκτήτη/Υποψήφιο ενοικιαστή. Ο συνεργάτης της 
Εταιρίας πριν την επιβεβαίωση του ραντεβού ενημερώνει τον Υποψήφιο 
ενοικιαστή ότι σε περίπτωση ενοικίασης του ακινήτου η ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ 
ανέρχεται σε ποσοστό 10% του συνολικού μισθώματος για σεζόν ή χρόνο συν 
ΦΠΑ. Επίσης, αναφέρει πάντα στον Υποψήφιο Ενοικιαστή ότι θα ενημερώσει τον 
Ιδιοκτήτη του Ακινήτου για την επαγγελματική και οικογενειακή κατάσταση του 
Υποψηφίου. Πριν την υπόδειξη του ακινήτου ο υποψήφιος ενοικιαστής θα πρέπει 
πάντα να διαβάζει τους όρους της Εντολής Υπόδειξης του noikiazomykonos.gr 
(περισσότερα εδω)και μετά την αποδοχή αυτών ο υποψήφιος ενοικιαστής είναι 
υποχρεωμένος να υπογράφει την Εντολή δεχόμενος τα συμφωνηθέντα. Η αμοιβή 
της Εταιρίας μας όπως και τα προσωπικά δεδομένα αναφέρονται ρητά μέσα στην 
Εντολή Υπόδειξης. Δεν επιτρέπεται ρητά το ψεύτικο προφίλ Υποψηφίου 
Ενοικιαστή που αποσκοπεί σε παραπλάνηση του επισκέπτη/μέλους Ιδιοκτήτη. Το 
noikiazomykonos.gr και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα σε 
συνεννόηση πάντα με τον Υποψήφιο ενοικιαστή της αποκλειστικής επιλογής 
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ανάρτησης ή διαγραφής των στοιχείων του που διατίθενται μέσω των υπηρεσιών 
του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα 
να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους 
παρόντες όρους χρήσης. 

Με εκτίμηση 

για την Provis Real Estate 

Προβής Αναστάσιος 

  

 


