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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 11/10-3-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής
∆ήµου Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 160/2017

ΘΕΜΑ: Άσκηση ή µη ενδίκων µέσων, κατά
της 10866/2016 απόφασης Μονοµελούς
Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης και
δέσµευση της σχετικής πίστωσης.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι)
σήµερα την 10η-3-2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η
Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από την υπ’αριθ. 7298/6-3-2017 πρόσκληση
συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 74 και 75
του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών
βρέθηκαν παρόντα και τα 9 µέλη ,δηλαδή:
ΠΑΡΟ ΝΤΕ Σ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γεωργαλή Ζωή, Πρόεδρος
Αγοραστούδη Ευγενία
Αναγνώστου Πασχάλης
Αποστόλου Στυλιανός
Βογιατζής ∆ηµήτριος
Καραουλάνης ∆ηµήτριος
Καρκατζίνος Νικόλαος
Καρκατζούνης Θεοφάνης
Πράτανος Απόστολος

ΑΠ Ο ΝΤΕ Σ

Κανείς

κηρύχτηκε από την Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου
Θέρµης, για την τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.
Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 6ο της ηµερησίας
διατάξεως θέµα είπε ότι µε την αριθ. 109/2017 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής ανατέθηκε στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης στο δικηγόρο Θεσσαλονίκης
Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827), η παροχή γνωµοδότησης για την άσκηση ενδίκων
µέσων κατά της υπ’αριθ. 10866/2016 απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης µε την οποία έγινε εν µέρει αποδεκτή η αγωγή της Ελευθερίας
Ιορδανίδου του Παναγιώτη κατά του ∆ήµου Θέρµης και διατάχθηκε «η
αναπροσαρµογή του µηνιαίου µισθώµατος που καταβάλλεται από την ενάγουσα
για το χώρο (οίκηµα-κατάστηµα) κείµενο στη θέση «Φράγµα» της Θέρµης
Θεσσαλονίκης…….». Επιπλέον καταδικάστηκε ο ∆ήµος στην καταβολή µέρους
των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας το οποίο ορίστηκε στο συνολικό ποσό των
οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850,00€).
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Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την γνωµοδότηση του πληρεξουσίου δικηγόρου
σύµφωνα µε την οποία:
« Με την υπό αριθµό 109/217 απόφασή σας, µου ζητήθηκε να
γνωµοδοτήσω για την άσκηση ή µη ενδίκων µέσων κατά της µε αριθµό
10866/2016 οριστικής
απόφασης του
Μονοµελούς
Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης .
Το διατακτικό της εν λόγω απόφασης έχει ως εξής:
«∆ΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναπροσαρµογή του µηνιαίου µισθώµατος, που καταβάλλεται
από την ενάγουσα, για τον χώρο (οίκηµα-κατάστηµα), κείµενο στη θέση «Φράγµα»
της Θέρµης Θεσσαλονίκης, εµβαδού 68,35 τετραγωνικών µέτρων, στο ποσό των
δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (2.552,57
€) µηνιαίως, συµπεριλαµβανοµένου του τέλους χαρτοσήµου εκ 3,6%, για χρονικό
διάστηµα από την επόµενη ηµέρα της επιδόσεως της κρινόµενης αγωγής και
εφεξής, αναπροσαρµοζόµενο ετησίως βάσει της προβλεπόµενης εκ του Νόµου
(αρθρ. 7§3 Π.∆/τος 34/1995) αναπροσαρµογής (δηλαδή σε ποσοστό 75% της
µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε
σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους / απλή δωδεκάµηνη
µεταβολή, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της
Ελλάδος / Ε.Σ.Υ.Ε.) έως τη λήξη της διάρκειας της µισθωτικής συµβάσεως.
ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΕΙ τον εναγόµενο στην καταβολή µέρους των δικαστικών εξόδων της
ενάγουσας, το οποίο ορίζει στο συνολικό ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850
€)».
ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η ενάγουσα αφού παραθέτει το ιστορικό της επίδικης σύµβασης
µισθώσεως , η διάρκεια της οποίας έληγε στις 30.6.2016 , ισχυρίστηκε ότι, ήδη
από το έτος 2010, σηµειώθηκε ουσιώδης και πλέον µόνιµη πτώση της
µισθωτικής αξίας του εν λόγω ακινήτου, λόγω µειώσεως της εγχώριας
τουριστικής κινήσεως και εν γένει κάµψεως της καταναλώσεως, µε αποτέλεσµα
τη µείωση του κύκλου εργασιών (τζίρου) της επιχειρήσεως αναψυκτηρίου, που
διατηρεί η ενάγουσα στο µίσθιο ακίνητο. Ενόψει τούτων, κατ' επίκληση
απρόβλεπτης αρνητικής µεταβολής (µετά την ανωτέρω συµφωνία ανανεώσεως
της µισθώσεως) των οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν στη Χώρα και που
οδήγησαν σε οικονοµική ύφεση, σε σηµαντική κάµψη της επαγγελµατικής
δραστηριότητας και συναφή µείωση των εσόδων της επιχειρήσεώς της και εν
τέλει σε µείωση της µισθωτικής αξίας του µισθίου, η οποία πλέον υπολείπεται
του καταβαλλόµενου µισθώµατος τουλάχιστον κατά 60°/ο, όπως άλλωστε και σε
άλλα όµορα και οµοειδή ή παρεµφερούς χρήσεως καταστήµατα), αιτήθηκε την
κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη δικαστική αναπροσαρµογή και
δη µείωση του µηνιαίου µισθώµατος, προκειµένου να επέλθει η άρση της
δυσαναλογίας των εκατέρωθεν παροχών, ώστε τούτο να ανέρχεται πλέον στο
ποσό των 956,90 ευρώ κατά µήνα, για χρονικό διάστηµα από την επίδοση της
κρινόµενης αγωγής και εφεξής καθ' όλη της διάρκεια της µισθώσεως µέχρι την
καθ' οιονδήποτε τρόπο λύση της.
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ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΙΣΧΥΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

Ο εναγόµενος ∆ήµος Θέρµης αρνήθηκε καθ’ ολοκληρία την κρινοµένη
αγωγή ως νόµω και ουσία αβάσιµη, αναληθή και αναπόδεικτη. Ειδικότερα
προβλήθηκε ο ισχυρισµός ότι ενόψει της θέσεως, της επιφάνειας και της εν γένει
καταστάσεως του εν λόγω ακινήτου, το ύψος της µισθωτικής του αξίας
ανέρχεται στα ποσό των 3.646,52 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του τέλους
χαρτοσήµου εκ 3,6%. σύµφωνα µε τις αρχές της καλής πίστεως και των
συναλλακτικών ηθών και βάσει των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στην
περιοχή, οπότε το -κατά την εκδίκαση της αγωγής- καταβαλλόµενο µίσθωµα ήδη
υπολείπεται της µισθωτικής αξίας του µισθίου. Επίσης προβλήθηκε ο ισχυρισµός
ότι δεν έχει επέλθει οιαδήποτε µεταβολή των συνθηκών για την αναπροσαρµογή
του µισθώµατος, το οποίο -σε περίπτωση τυχόν µειώσεως- θα βρίσκεται σε
δυσαναλογία µε τη µισθωτική αξία του µισθίου και των λοιπών όµορων
ακινήτων καθώς και µε τα γενικότερα οικονοµικά δεδοµένα, µε περαιτέρω
συνέπεια την οικονοµική ζηµία του εκµισθωτή, σε αντίθεση µε τη µη επέλευση
βλάβης στην αντίδικό του. Επίσης προτάθηκε η ένσταση καταχρηστικής
ασκήσεως δικαιώµατος εκ µέρους της αντιδίκου του στηριζόµενη στο γεγονός
ότι το 2010 υπήρξε µία πρώτη µείωση του καταβαλλόµενου µισθώµατος ενώ
το 2013 υπήρξε περαιτέρω µείωση του µισθώµατος µε απόφαση του
δηµοτικού συµβουλίου και µετά τις δύο ως άνω συντελεσθείσες µειώσεις ,
αποκαταστάθηκε η όποια δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής και
εποµένως η ενάγουσα καταχρηστικά αιτείται και νέα µείωση του µισθώµατος
καθώς µε την εν γένει συµπεριφορά της µετά τις ανωτέρω µειώσεις και δη
αυτή του δηµοτικού συµβουλίου δηµιούργησε την πεποίθηση ότι το µίσθωµα
είναι εύλογο και ανάλογο της µισθωτικής αξίας του µισθίου και δεν θα
επιδίωκε τη µε οποιονδήποτε τρόπο εκ νέου µείωση του µισθώµατος .

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
Με την υπό εξέταση απόφαση απορρίφθηκε η κύρια βάση της αγωγής
της µισθώτριας θεµελιωµένη στο άρθρο 388ΑΚ ως αόριστη . Κρίθηκε ως
ορισµένη η επικουρική βάση της αγωγής στηριζόµενη στο άρθρο 288ΑΚ για
την εφαρµογή του οποίου σύµφωνα µε την απόφαση πρέπει να συντρέχουν
σωρευτικά οι ακόλουθες πραγµατικές προϋποθέσεις :
α} µόνιµη µεταβολή των συνθηκών κατά το διάστηµα από τη σύναψη της
επαγγελµατικής µισθώσεως και τον αρχικό συµβατικό προσδιορισµό του
µισθώµατος και της αναπροσαρµογής του ή από τα χρόνο της µεταγενέστερης
(συµβατικής ή νόµιµης) αναπροσαρµογής µέχρι το χρόνο ασκήσεως της αγωγής,
ανεξάρτητα από το υπαίτιο, το έκτακτο και το απρόβλεπτο των λόγων που
προξένησαν την εν λόγω µεταβολή,
β} ουσιώδης απόκλιση (αύξηση ή µείωση) κατά το χρόνο ασκήσεως της αγωγής
ανάµεσα στο από την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη επιβαλλόµενο αφενός
και στο αρχικά συνοµολογηµένο ή το µετ' αναπροσαρµογή καταβαλλόµενο
µίσθωµα αφετέρου, σε τρόπο ώστε η διατήρηση τούτου να επιφέρει ζηµία στον
ενάγοντα, η οποία υπερβαίνει τον αναλαµβανόµενο, µε τον αρχικό ή µετ'
αναπροσαρµογή ορισµό του µισθώµατος κίνδυνο και
γ} αιτιώδης σύνδεσµος (συνάφεια) ανάµεσα στη µεταβολή των συνθηκών και την
ουσιώδη απόκλιση του µισθώµατος, ώστε η αναπροσαρµογή να αποκλείεται αν η
απόκλιση θα επερχόταν και χωρίς µεταβολή των συνθηκών (ΑΠ 867/2013 ΕΕµπ∆
2014.157).
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και εκτιµώντας το αποδεικτικό υλικό η υπό εξέταση απόφαση
κατέληξε στις ακόλουθες πραγµατικές παραδοχές που παρατίθενται αυτούσιες
(ο τονισµός µε έντονη γραφή-bold και η υπογράµµιση είναι του γράφοντος) :
«Επισηµαίνεται, περαιτέρω, ότι οι επικρατούσες κατά την άσκηση της υπό κρίση
αγωγής και εξής καθώς και κατά την εκδίκαση της υποθέσεως στα ακροατήριο
δυσµενείς οικονοµικές συγκυρίες και εν γένει δυσχερείς συνθήκες αναµφίβολα δεν
µπορούσαν να προβλεφθούν κατά την υπογραφή τον ανωτέρω συµφωνητικού,
αφού η γενικότερη και συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση επηρεάζει ως ένα βαθµό την
κίνηση και την κατανάλωση και της επιχειρήσεως της ενάγουσας, καθώς έχει ήδη
µειωθεί η αγοραστική δύναµη του καταναλωτικού κοινού, ενώ επιπλέον έχει
οδηγήσει και σε µείωση της µισθωτικής αξίας των ακινήτων. Περαιτέρω, και σε
σχέση µε την επικρατούσα κατάσταση, η ενάγουσα προσκόµισε τα εξής συγκριτικά
στοιχεία: α} σε κατάστηµα που βρίσκεται στην περιοχή του Φράγµατος της
Θέρµης, στη Θεσσαλονίκη, εµβαδού 250 τ.µ., προκειµένου να χρησιµοποιηθεί για
πιάνο--µπαρ-εστιατόριο, τα καταβαλλόµενο µίσθωµα ποσού 1.500 ευρώ µειώθηκε
και αναπροσαρµόστηκε σε 1.000 ευρώ, εντούτοις τα κατάστηµα παραµένει
κλειστό, β} σε κατάστηµα που βρίσκεται στο κέντρο της Θέρµης, στη
Θεσσαλονίκη, εµβαδού 40 τ.µ. µε πατάρι εµβαδού 25 τ.µ., το καταβαλλόµενο
µίσθωµα ανέρχεται στο ποσό των 470 ευρώ, γ} σε κατάστηµα που βρίσκεται στην
οδό ∆ηµητρίου Καραολή αρ. 4,στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, εµβαδού 50 τ.µ., το
καταβαλλόµενο µίσθωµα ανέρχεται στο ποσά των 700 ευρώ, δ} σε κατάστηµα που
βρίσκεται στην οδό Ταβάκη αρ. 9, στη Θέρµη Θεσσαλονίκης, εµβαδού 100 τ.µ., το
καταβαλλόµενο µίσθωµα ανέρχεται στο ποσό των 900 ευρώ, ε} σε κατάστηµα που
βρίσκεται στο πρώτο χιλιόµετρο Θέρµης-Πανοράµατος, στη Θεσσαλονίκη,
εµβαδού 90 τ.µ., τα καταβαλλόµενο µίσθωµα ανέρχεται στο ποσά των 800 ευρώ.
Εποµένως, βάσει και των διδαγµάτων της κοινής πείρας και λογικής και των
ευρέως γνωστών γεγονότων, προκύπτει ότι πράγµατι επήλθε µόνιµη µεταβολή των
οικονοµικών συνθηκών ήδη κατά το χρόνο ασκήσεως της υπό κρίση αγωγής, µε
συνέπεια την ουσιώδη απόκλιση —κατά τα χρόνο ασκήσεως και συζητήσεως της
αγωγής— ανάµεσα αφενός στο ήδη διαµορφωµένο κατά τα προεκτεθέντα και
καταβαλλόµενο µίσθωµα και αφετέρου στο επιβαλλόµενο µε βάση την καλή πίστη
και τα συναλλακτικά ήθη, κατά τρόπο ώστε η διατήρησή του σε αυξηµένο επίπεδο
να επιφέρει ζηµία στην ενάγουσα, που υπερβαίνει τον αναλαµβανόµενο µε τον
αρχικό ορισµό του µισθώµατος κίνδυνο, σε αντίθεση και µε την απαιτούµενη στις
συναλλαγές ευθύτητα και εντιµότητα. Εποµένως, καθίσταται αναγκαία η
περιστολή του καταβαλλόµενου µισθώµατος, προκειµένου η παροχή της ενάγουσας
µισθώτριας να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της συναλλακτικής καλής πίστεως
κατά το χρόνο της εκπληρώσεως και να βρίσκεται σε αντιστοιχία µε την
αντιπαροχή του εναγοµένου, ώστε να επέλθει εξίσωση των εκατέρωθεν παροχών,
καθ όσον προέκυψε µεταβολή των συνθηκών, συνεπαγόµενη τη µείωση της
µισθωτικής αξίας του ακινήτου (ΜΠρ∆ρ 1/2007 Αρµ 2008/867), µε διατήρηση
βεβαίως του δικαιώµατος των συµβαλλοµένων και εν προκειµένω διαδίκων να
προσφύγουν στο ∆ικαστήριο για νέα αναπροσαρµογή του µισθώµατος, σε
περίπτωση που οι οικονοµικές συνθήκες µεταβληθούν προς το καλύτερο ή το
χειρότερο και βάσει των διατάξεων των άρθρων 288 και 388 ΑΚ, εφόσον
συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής τους (ΜΠρΘεσσαλ 7133/2013 Αρµ
2014/221, ΜΠρΓιαννιτσών 562/2013 Νόµος, ΜΠρΘεσσαλ 14447/1998 Αρµ
1998/1187). Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, επιβάλλεται η αναπροσαρµογή του
οφειλόµενου κατά την άσκηση της αγωγής µηνιαίου µισθώµατος ποσού 3.646,52
ευρώ στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα επτά
λεπτών (2.552,57 €) µηνιαίως, συµπεριλαµβανοµένου του τέλους χαρτοσήµου εκ
3,6%, δηλαδή µειωµένο κατά ποσοστό 30%, το οποίο είναι δίκαιο υπό τις
διαµορφωθείσες ήδη συνθήκες και, όπως προκύπτει από τα αποδεικτικά στοιχεία,
αίρει τη δυσαναλογία µεταξύ παροχής και αντιπαροχής και αποκαθιστά τη
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διαταραχθείσα καλή πίστη, λαµβανοµένων προς τούτο υπόψη και παραγόντων που
αφορούν το µίσθιο (ήτοι την ιδιαίτερη θέση του και δη σε τοποθεσία του ∆ήµου
Θέρµης που αποτελεί πόλο έλξης πελατών κατά τους θερινούς µήνες εξαιτίας του
φράγµατος, της βλάστησης και του εν γένει οικοσυστήµατος της περιοχής, επίσης
την επιφάνειά του και δη 68,35 τετραγωνικών µέτρων και την εν γένει κατάστασή
του), καθώς και βάσει των οικονοµικών δεικτών της Ελληνικής Οικονοµίας για τον
επίδικο χρόνο, της εν γένει καταναλωτικής κινήσεως και της µισθωτικής αξίας
όµορων ακινήτων ενόψει των γενικότερων οικονοµικών συνθηκών που επικρατούν.
Εποµένως, επειδή έχει ήδη σηµειωθεί ουσιώδης µόνιµη πτώση της µισθωτικής
αξίας του εν λόγω ακινήτου κατά ποσοστό 30% και Λόγω των εν γένει οικονοµικών
περιστάσεων, πρέπει τα προσήκον µίσθωµα να ανέρχεται πλέον στο ως άνω ποσό
των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτών
(2.552,57 €) µηνιαίως (ήτοι 37,34 ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο),
συµπεριλαµβανοµένου του τέλους χαρτοσήµου εκ 3β%, απορριπτόµενης ως
αβάσιµης της ενστάσεως του εναγοµένου περί καταχρηστικής ασκήσεως
δικαιώµατος (ΜΠρΘεσσαλ 10442/2014 Αρµ 2014/1656). Επίσης, απορριπτέοι
κρίνονται και οι αγωγικοί ισχυρισµοί περί µεγαλύτερης µειώσεως του µισθώµατος
(λόγω ιδίως της τοποθεσίας που βρίσκεται το µίσθιο) καθώς και οι ισχυρισµοί του
εναγοµένου περί µη συνδροµής των συνθηκών για την αναπροσαρµογή ταυ
µισθώµατος (καθ' όσον σαφώς επικρατούν συνθήκες εν γένει οικονοµικής κρίσεως
που οδήγησαν σε µείωση της µισθωτικής αξίας και του εν λόγω µισθίου ακινήτου,
χωρίς ο ίδιος να υφίσταται πολύ µεγάλη βλάβη από την ως άνω µείωση και
προκειµένου σε κάθε περίπτωση το µίσθωµα να ανταποκρίνεται πλέον στην
πραγµατική µισθωτική αξία του εν λόγω µισθίου ακινήτου). Εποµένως, βάσει των
προεκτεθέντων, η κρινόµενη αγωγή πρέπει να γίνει εν µέρει δεκτή ως ουσιαστικώς
βάσιµη κατά την επικουρική -εκ του άρθρου 288 Α.Κ.- βάση της και να διαταχθεί η
αναπροσαρµογή του µισθώµατος για το επίδικο µίσθιο κατάστηµα στο
προαναφερόµενο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα δύο ευρώ και
πενήντα επτά λεπτών (2.552,57 €) µηνιαίως, συµπεριλαµβανοµένου του τέλους
χαρτοσήµου εκ 3,6%, για χρονικό διάστηµα από την επόµενη ηµέρα της επιδόσεως
της κρινόµενης αγωγής. Σηµειωτέον, επίσης, ότι µετά τη δικαστική
αναπροσαρµογή και την κατάλυση του περί του µισθώµατος συµβατικού όρου,
κάθε επόµενο έτος έως τη λήξη της διάρκειας της συµβάσεως µισθώσεως, το
µίσθωµα θα αναπροσαρµόζεται µε βάση τη νόµιµη αναπροσαρµογή (άρθρ. 7§3 του
Π∆/τος 34/1995), δηλαδή κατά ποσοστό 75% της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών
Καταναλωτή του µήνα της αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του
προηγούµενού έτους απλή δωδεκάµηνη µεταβολή, όπως αυτή υπολογίζεται από
την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος / Ε.Σ.Υ.Ε. (ΟλΑΠ 312014 ΧρΙ∆
2014/358, ΑΠ 1257/2015 Νόµος, ΑΠ 1242/2015 Νόµος, ΑΠ 2137/2014 Νόµος,
ΜονΕφΠειρ 639/2014 ∆ΕΕ 2014/1189).

Στην υπό εξέταση απόφαση υπήρξε κακή εφαρµογή του νόµου και
πληµµελής εκτίµηση του αποδεικτικού υλικού για τους ακόλουθους , κατ’
αρχήν λόγους :
Α)
∆εν αναφέρθηκε στην απόφαση και εποµένως δεν εκτιµήθηκε η
δεύτερη µείωση του µισθώµατος , αυτή που συντελέσθηκε µε την απόφαση
του δηµοτικού συµβουλίου , µείωση που συνοµολογήθηκε και από την
ενάγουσα - µισθώτρια καθώς µνηµονεύεται στην αγωγή της.
Β)
∆εν αιτιολογήθηκε και σε κάθε περίπτωση δεν αποδείχθηκε το
συγκρίσιµο
των ακινήτων που το ∆ικαστήριο έλαβε υπ’ όψιν του για την
εκτίµησή του . Αφενός δεν προκύπτει η χρονική περίοδος που αφορούν τα
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καταβαλλόµενα για τα ακίνητα αυτά µισθώµατα αφετέρου είναι πρόδηλο ότι
η απόσταση των ακινήτων αυτών από το επίδικο καθιστά ανεπίδεκτη την
σύγκριση.
Γ)
∆εν εκτιµήθηκε δεόντως η µοναδικότητα του µισθίου ακινήτου και ο
περιβάλλων χώρος αυτού .
Οι δύο ανωτέρω πληµµέλειες (Γ&∆) επιτείνονται από το γεγονός ότι
λόγω ακριβώς της µοναδικότητας του χώρου αυτού το ∆ικαστήριο δεν
έκανε καθ’ ολοκληρία δεκτή την αγωγή και δεν µείωσε το µίσθωµα στο
αιτηθέν ποσό 956,90 ευρώ κατά µήνα δεχόµενο «…………. απορριπτέοι κρίνονται
και οι αγωγικοί ισχυρισµοί περί µεγαλύτερης µειώσεως του µισθώµατος (λόγω
ιδίως της τοποθεσίας που βρίσκεται το µίσθιο)….» ή δεχόµενο σε άλλο σηµείο
«λαµβανοµένων προς τούτο υπόψη και παραγόντων που αφορούν το µίσθιο (ήτοι
την ιδιαίτερη θέση του και δη σε τοποθεσία του ∆ήµου Θέρµης που αποτελεί πόλο
έλξης πελατών κατά τους θερινούς µήνες εξαιτίας του φράγµατος, της βλάστησης
και του εν γένει οικοσυστήµατος της περιοχής…..». Οι ανωτέρω σκέψεις και οι
εντέλει παραδοχές ενέχουν µία προφανή αντίφαση.
∆)
∆εν αιτιολογείται η παραδοχή ότι ο εκµισθωτής δεν υφίσταται βλάβη
από την τρίτη συνεχή µείωση του µισθώµατος σε διάστηµα λιγότερο των
πέντε (5) ετών
Ε)
Το ∆ικαστήριο στο σκεπτικό του , αναφέρει ότι πρέπει η µόνιµη
µεταβολή των συνθηκών και η ουσιώδης απόκλιση (εν προκειµένου µείωση)του
µισθώµατος
να
προκύπτει κατά
το διάστηµα από τη σύναψη της
επαγγελµατικής µισθώσεως και τον αρχικό συµβατικό προσδιορισµό του
µισθώµατος και την αναπροσαρµογή του ή από το χρόνο της µεταγενέστερης
(συµβατικής ή νόµιµης) αναπροσαρµογής µέχρι το χρόνο ασκήσεως της αγωγής .
Ωστόσο το ∆ικαστήριο στο διατακτικό του διαπιστώνει ότι κατά το χρόνο
ασκήσεως και συζητήσεως της υπό κρίση αγωγής, υπάρχει ουσιώδης απόκλιση
ανάµεσα αφενός στο ήδη διαµορφωµένο κατά τα προεκτεθέντα και
καταβαλλόµενο µίσθωµα και αφετέρου στο επιβαλλόµενο µε βάση την καλή
πίστη και τα συναλλακτικά ήθη . Εκ νέου δηλαδή το ∆ικαστήριο δεν έλαβε υπ’
όψιν ή πληµµελώς εκτίµησε τις δύο ενδιάµεσες µειώσεις , µία εκ των
οποίων συντελέστηκε µε δικαστική απόφαση .
ΣΤ)
Όπως δέχεται και η µε αριθµό 1257/2015 απόφαση του ΑΠ , στην
οποία αναφέρεται και η υπό εξέταση απόφαση , ανάγκη αναπροσαρµογής
κατά τις αρχές της καλής πίστης υπάρχει όταν λόγω ουσιώδους αύξησης της
µισθωτικής αξίας του µισθίου επέρχεται ζηµία στον εκµισθωτή, µε τη µορφή
απώλειας κέρδους, η οποία υπερβαίνει κατά τα συναλλακτικά ήθη τον κίνδυνο
που αναλαµβάνει αυτός καταρτίζοντας τη µίσθωση µε το συγκεκριµένο µίσθωµα,
οπότε και περιορίζεται η ζηµία του µε τη δικαστική αύξηση του µισθώµατος,
επίσης και στην αντίστροφη περίπτωση που επέρχεται ζηµία στο µισθωτή η
οποία περιορίζεται µε την ανάλογη µείωση του µισθώµατος. Στη συνέχεια και
εφόσον διαπιστωθεί η ύπαρξη ανάγκης αναπροσαρµογής κατά την προεκτεθείσα
έννοια, η αναπροσαρµογή δεν θα ακολουθήσει τυπικό µαθηµατικό υπολογισµό
και δεν θα χορηγηθεί ολόκληρη η προκύπτουσα διαφορά, αλλά θα ορισθεί το
µίσθωµα στο επίπεδο εκείνο το οποίο αίρει τη δυσαναλογία των εκατέρωθεν
παροχών και αποκαθιστά τη διαταραχθείσα καλή πίστη.
Στην υπό εξέταση απόφαση απλώς αναφέρεται ότι το ισχύον
µίσθωµα επιφέρει ζηµία του µισθωτή χωρίς να τεκµηριώνεται στο ελάχιστο η
παραδοχή αυτή , χωρίς την επίκληση οικονοµικών στοιχείων που να
αποδεικνύουν την παραδοχή αυτή , η οποία είναι αναγκαίο προαπαιτούµενο
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για να αποφασισθεί η αναπροσαρµογή. Παρά
αποφασίστηκε η αναπροσαρµογή.

την έλλειψη

αυτή

,

Ζ)
Τέλος επικουρικά, εάν ήθελε θεωρηθεί ότι το µίσθωµα έχρηζε
αναπροσαρµογής, η επιδίκαση µείωσης σε ποσοστό 30% δεν αίρει τη
δυσαναλογία αλλά είναι υπερβολική και δεν βρίσκει έρεισµα στο όλο
αποδεικτικό υλικό
, µε αποτέλεσµα να ανατρέπεται υπέρ της µισθώτριας η
αναλογία παροχής αντιπαροχής και να διαταράσσεται η καλή πίστη.
Για τους ανωτέρω καταρχήν λόγους γνωµοδοτώ υπέρ της άσκησης
ενδίκων µέσων και συγκεκριµένα έφεσης κατά της µε αριθµό 10866/2016
οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης .»
Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε να αποφασιστεί η άσκηση της έφεσης κατά
της µε αριθµό 10866/2016 οριστικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Με
τη αριθ. 137/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε η έγκριση
πραγµατοποίησης της δαπάνης.
Επίσης πρότεινε τον ορισµό του δικηγόρου Χρήστου Ματέλλα (Α.Μ. 4827) για τη
σύνταξη και κατάθεση της έφεσης και την παράσταση στη δικάσιµο που θα
οριστεί.
Τέλος έθεσε υπόψη την από 6-3-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για
δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 529,48€ (139,00€ πλέον ΦΠΑ για τη σύνταξη
και κατάθεση της έφεσης και 288,00€ πλέον ΦΠΑ για την παράσταση του µε την
κατάθεση προτάσεων) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ. Έτους 2017 (α/α
319).
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της
την εισήγηση της Προέδρου της , την γνωµοδότηση του δικηγόρου και τις
διατάξεις της παρ. 1 και παρ. 2 του άρθρου 72 Ν.3852/2010, του Ν. 3463/2006 και
του Π.∆. 80/2016
ΑΠ Ο ΦΑΣ Ι Ζ Ε Ι
1.

µε πλειοψηφία

Την άσκηση έφεσης κατά της µε αριθµό 10866/2016 οριστικής απόφασης
του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ύστερα την γνωµοδότηση
του δικηγόρου κου Ματέλλα Χρήστου και µε την οποία έγινε εν µέρει
αποδεκτή η αγωγή της Ελευθερίας Ιορδανίδου του Παναγιώτη κατά του
∆ήµου Θέρµης και διατάχθηκε η αναπροσαρµογή του µηνιαίου µισθώµατος,
που καταβάλλεται από την ενάγουσα, για τον χώρο (οίκηµα-κατάστηµα),
κείµενο στη θέση «Φράγµα» της Θέρµης Θεσσαλονίκης, εµβαδού 68,35
τετραγωνικών µέτρων, στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων πενήντα
δύο ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (2.552,57 €) µηνιαίως,
συµπεριλαµβανοµένου του τέλους χαρτοσήµου εκ 3,6%, για χρονικό
διάστηµα από την επόµενη ηµέρα της επιδόσεως της κρινόµενης αγωγής και
εφεξής, αναπροσαρµοζόµενο ετησίως βάσει της προβλεπόµενης εκ του
Νόµου (αρθρ. 7§3 Π.∆/τος 34/1995) αναπροσαρµογής (δηλαδή σε ποσοστό
75% της µεταβολής του ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή του µήνα της
αναπροσαρµογής σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του προηγούµενου έτους /
απλή δωδεκάµηνη µεταβολή, όπως αυτή υπολογίζεται από την Εθνική
Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος / Ε.Σ.Υ.Ε.) έως τη λήξη της διάρκειας της
µισθωτικής συµβάσεως. Επίσης καταδικάστηκε ο εναγόµενος ∆ήµος στην
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καταβολή µέρους των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, το οποίο ορίζει στο
συνολικό ποσό των οκτακοσίων πενήντα ευρώ (850 €)».
2. Τη σύνταξη και κατάθεση της έφεσης από το δικηγόρο Θεσσαλονίκης
Ματέλλα Χρήστο (Α.Μ. 4827) και την παράστασή του στη δικάσιµο που θα
οριστεί και σε κάθε µετ’ αναβολή συζήτηση αυτής.
3. ∆εσµεύει πίστωση συνολικού ποσού 529,48€ (139,00€ πλέον ΦΠΑ για τη
σύνταξη και κατάθεση της έφεσης και 288,00€ πλέον ΦΠΑ για την παράσταση
του µε την κατάθεση προτάσεων) σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6111 πρ/µού οικ.
Έτους 2017 (α/α 319).
Ο ∆.Σ. Καρκατζούνης Θεοφάνης ψηφίζει λευκό σύµφωνα µε την πάγια θέση του
για σύσταση Νοµικής Υπηρεσίας στο ∆ήµο.
H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 160/2017.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως
εξής:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Υ Π Ο Γ ΡΑ Φ Ε Σ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΛΗ ΖΩΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:
α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού πεντακοσίων είκοσι εννέα
ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών(529,48€) είναι εντός του
διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017
του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.6111 πίστωσης και
β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του
άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.
Καταχωρήθηκε µε α/α 319 στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών
Πληρωµής της υπηρεσίας µας
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 36.935,94€
H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας
Μαϊδου Ελένη

