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ΣΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΟΤ ΑΡΕΙΟΤ ΠΑΓΟΤ 

 

Δ' Πολιτικό Σμιμα  

 

υγκροτικθκε από τουσ Δικαςτζσ: Ειρινθ Κιουρκτςόγλου - Πετρουλάκθ, Αντιπρόεδρο του 

Αρείου Πάγου, Δθμθτροφλα Τφαντι, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρινθ Καλοφ και Γεϊργιο 

Χοϊμζ, Αρεοπαγίτεσ. υνιλκε ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο Κατάςτθμά του, τθν 1θ 

Δεκεμβρίου 2017, με τθν παρουςία και του Γραμματζα Ακαναςίου Λιάπθ, για να δικάςει 

μεταξφ: Σου αναιρεςείοντοσ: Β. Σ., κατοίκου ..., ο οποίοσ εκπροςωπικθκε από τον 

πλθρεξοφςιο δικθγόρο του Απόςτολο Αγγελάκθ.  Σου αναιρεςιβλιτου: ΝΠΔΔ με τθν 

επωνυμία "Σαμείο Αρχαιολογικϊν Πόρων και Απαλλοτριϊςεων", που εδρεφει ςτθν Ακινα 

και εκπροςωπείται νόμιμα, το οποίο εκπροςωπικθκε από τθν Μαρία Οικονόμου, Πάρεδρο 

ΝΚ, με διλωςθ του άρκρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ. Η ζνδικθ διαφορά άρχιςε με τθν από 19-6-

2012 αγωγι του ιδθ αναιρεςείοντοσ και τθσ "... ΟΕ", μθ διαδίκου ςτθν παροφςα δίκθ, που 

κατατζκθκε ςτο Μονομελζσ Πρωτοδικείο Θεςςαλονίκθσ. Εκδόκθκαν οι αποφάςεισ: 

7193/2013 οριςτικι του ίδιου Δικαςτθρίου και 1619/2015 του Μονομελοφσ Εφετείου 

Θεςςαλονίκθσ. Σθν αναίρεςθ τθσ τελευταίασ απόφαςθσ ηθτεί ο αναιρεςείων με τθν από 8-

10-2015 αίτθςι του. Κατά τθ ςυηιτθςθ τθσ υπόκεςθσ αυτισ, που εκφωνικθκε από το 

πινάκιο, οι διάδικοι παραςτάκθκαν όπωσ ςθμειϊνεται πιο πάνω. Ο Ειςθγθτισ Αρεοπαγίτθσ 

Γεϊργιοσ Χοϊμζσ διάβαςε τθν από 3-2-2017 ζκκεςι του, με τθν οποία ειςθγικθκε να 

απορριφκεί θ κρινόμενθ αίτθςθ αναίρεςθσ. Ο πλθρεξοφςιοσ του αναιρεςείοντοσ ηιτθςε τθν 

παραδοχι τθσ αίτθςθσ και τθν καταδίκθ του αντιδίκου μζρουσ ςτθ δικαςτικι δαπάνθ. 

 

ΚΕΦΘΗΚΕ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΟ ΝΟΜΟ 

 

Κατά τθν ζννοια του άρκρου 388 ΑΚ, το οποίο, κατά τθ ρθτι διάταξθ του άρκρου 7 παρ. 4 

του π.δ/τοσ 34/1995 "Κωδικοποίθςθ διατάξεων νόμων περί εμπορικϊν μιςκϊςεων", 

εφαρμόηεται και ςτισ εμπορικζσ μιςκϊςεισ, ενϊ μετά τθν ιςχφ του νόμου 3996/2011 (άρκρ. 

79 παρ. 2 αυτοφ) και ςτισ μιςκϊςεισ που ςυνάπτονται κατά τισ διατάξεισ του π.δ. 715/1979, 

προχποκζςεισ υπό τισ οποίεσ παρζχεται ςτον ζναν από τουσ ςυμβαλλομζνουσ ςε 

αμφοτεροβαρι ςφμβαςθ το διαπλαςτικό δικαίωμα να ηθτιςει από το δικαςτιριο τθν 

αναγωγι τθσ οφειλόμενθσ παροχισ ςτο μζτρο που αρμόηει ι και τθ λφςθ ολόκλθρθσ τθσ 

ςφμβαςθσ, εφόςον θ τελευταία δεν ζχει ακόμθ εκτελεςτεί, είναι α) θ μεταβολι των 

περιςτατικϊν ςτα οποία κυρίωσ, με βάςθ τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ, τα μζρθ 

ςτιριξαν τθ ςφναψθ τθσ αμφοτεροβαροφσ ςφμβαςθσ, β) θ μεταβολι να είναι 

μεταγενζςτερθ από τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ και να οφείλεται ςε λόγουσ που ιταν 

ζκτακτοι και δεν μποροφςαν να προβλεφκοφν και γ) από τθ μεταβολι αυτι θ παροχι του 

οφειλζτθ, αν λθφκεί υπόψθ και θ αντιπαροχι, να κακίςταται υπζρμετρα επαχκισ. 

Επομζνωσ, για να είναι οριςμζνοσ και νόμιμοσ ο ιςχυριςμόσ που ςτθρίηεται ςτθν παραπάνω 

διάταξθ, είτε αυτόσ προβάλλεται με αγωγι, είτε με ανταγωγι, είτε με ζνςταςθ για να 



αποκρουςτεί θ αγωγι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να ζχει ςαφι και ευςφνοπτθ 

ιςτορικι βάςθ, να περιζχει δθλαδι όλα τα προαναφερόμενα ςτοιχεία που απαιτεί ο νόμοσ. 

Ειδικότερα, τα περιςτατικά ςτα οποία οι ςυμβαλλόμενοι ςτιριξαν τθ μιςκωτικι ςφμβαςθ 

πρζπει, για τθν πλθρότθτα του δικογράφου τθσ αγωγισ, κατ' άρκρ. 216 παρ. 1 και 118 

αρικμ. 4 ΚΠολΔ, να εκτίκενται με ακρίβεια ς' αυτό και να γίνεται μνεία ότι θ ςφμβαςθ 

ςτθρίχκθκε ςτα περιςτατικά αυτά, αλλιϊσ θ αγωγι κα είναι αόριςτθ και ανεπίδεκτθ 

δικαςτικισ εκτίμθςθσ. Σζτοια περιςτατικά είναι εκείνα, τα οποία δεν επζρχονται κατά τθν 

κανονικι πορεία των πραγμάτων, αλλά προκαλοφνται από αςυνικιςτα γεγονότα, φυςικά, 

πολιτικά, κοινωνικά ι οικονομικά, εξαιτίασ των οποίων επζρχεται πλιρθσ κατάλυςθ τθσ 

ιςορροπίασ μεταξφ παροχισ και αντιπαροχισ, ϊςτε ο μεν οφειλζτθσ, εκτελϊντασ τθ 

ςφμβαςθ, να υφίςταται ουςιϊδθ και υπερμεγζκθ ηθμία, που προκλικθκε εκτάκτωσ και 

απρόοπτα, ο δε αντιςυμβαλλόμενοσ να ωφελείται υπζρμετρα από τθν περιουςία του 

υπόχρεου, ενϊ, αν εξελιςςόταν ομαλά θ ςφμβαςθ, θ οικονομικι επιβάρυνςθ κα ιταν 

ςυνικθσ και αυτι που είχε προβλεφκεί. Ζτςι, γενικισ φφςθσ περιςτατικά και ιδίωσ τυχαία 

που ςυμβαίνουν ςυνικωσ, όπωσ είναι θ αυξομείωςθ των ειςπράξεων μιασ επιχείρθςθσ, θ 

αφξθςθ (ι μείωςθ) τθσ αξίασ του ακινιτου λόγω αφξθςθσ (ι μείωςθσ) τθσ ηιτθςθσ για 

μίςκωςθ ανάλογων ακινιτων, θ αφξθςθ του κόςτουσ ηωισ κ.λπ., οφτε ζκτακτα οφτε 

απρόβλεπτα μποροφν να χαρακτθριςτοφν. Αντίκετα, απρόοπτθ μεταβολι των περιςτατικϊν 

ςτα οποία ςτθρίχκθκαν τα μζρθ μπορεί να αποτελζςει και θ επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ τθσ Χϊρασ, όταν είναι ζκτακτθσ φφςθσ και τόςο μεγάλθ ϊςτε να υπερβαίνει τισ 

ςυνικεισ ι λογικά προβλεπόμενεσ διακυμάνςεισ τθσ ςτακερότθτασ και να ανατρζπει τουσ 

υπολογιςμοφσ των μερϊν κατά τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ. Για να 

ςτοιχειοκετθκεί, όμωσ, περίπτωςθ εφαρμογισ του υπόψθ άρκρου δεν αρκεί μόνθ θ εν 

λόγω επιδείνωςθ τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ Χϊρασ, αλλά κα πρζπει να κρικεί ςε 

ςχζςθ και με τισ υπόλοιπεσ ςυνκικεσ και ιδίωσ το αναμενόμενο κζρδοσ από τθ ςφμβαςθ, 

τθν οικονομικι κατάςταςθ των μερϊν, τθν εξυπθρετοφμενθ ανάγκθ αυτϊν κ.λπ. (ΑΠ 

841/2017, ΑΠ 207/2017, ΑΠ 1592/2014). Περαιτζρω, θ διάταξθ του άρκρου 288 ΑΚ, κατά 

τθν οποία "ο οφειλζτθσ ζχει υποχρζωςθ να εκπλθρϊςει τθν παροχι όπωσ απαιτεί θ καλι 

πίςτθ, αφοφ λθφκοφν υπόψθ και τα ςυναλλακτικά ικθ", εφαρμόηεται ςε οποιαδιποτε 

ενοχι, άςχετα του αν αυτι απορρζει από ςφμβαςθ ετεροβαρι ι αμφοτεροβαρι ι από 

άλλθ δικαιοπραξία ι αν πθγάηει ευκζωσ από το νόμο, εκτόσ αν προβλζπει άλλθ ανάλογθ 

ειδικι προςταςία ι αν ςυντρζχουν οι ειδικζσ προχποκζςεισ εφαρμογισ του άρκρου 388 ΑΚ. 

Η διάταξθ αυτι παρζχει ςτο δικαςτι τθ δυνατότθτα, όταν, λόγω ςυνδρομισ ειδικϊν 

ςυνκθκϊν, θ εμμονι ςτθν εκπλιρωςθ τθσ παροχισ είναι αντίκετθ προσ τθν ευκφτθτα και 

τθν εντιμότθτα που επιβάλλονται ςτισ ςυναλλαγζσ, να τθν επεκτείνει ι να τθν περιορίςει, 

με βάςθ αντικειμενικά κριτιρια, κατά τισ αντιλιψεισ που κρατοφν ςτισ ςυναλλαγζσ, ςτο 

επίπεδο εκείνο το οποίο ανταποκρίνεται ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςυναλλακτικισ καλισ πίςτθσ. 

Ζτςι, ο μιςκωτισ δεν αποκλείεται να ηθτιςει, κατά το άρκρο 288 ΑΚ, αναπροςαρμογι του 

οφειλόμενου, αρχικοφ ι μετά από αναπροςαρμογι, ςυμβατικι ι νόμιμθ (αντικειμενικι), 

μιςκϊματοσ, εφόςον, εξαιτίασ προβλεπτϊν ι απρόβλεπτων περιςτάςεων, επιλκε 

αδιαμφιςβιτθτα τόςο ουςιϊδθσ μείωςθ τθσ μιςκωτικισ αξίασ του μιςκίου, ϊςτε, με βάςθ 

τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ, θ εμμονι του εκμιςκωτι ςτθν καταβολι του ίδιου μιςκϊματοσ 

να είναι αντίκετθ προσ τθν ευκφτθτα και τθν εντιμότθτα που απαιτοφνται ςτισ ςυναλλαγζσ 

και να επιβάλλεται, ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ -παρά τθν 



ανάγκθ κατοχφρωςθσ τθσ αςφάλειασ των ςυναλλαγϊν, θ οποία πρζπει πάντοτε να 

ςυνεκτιμάται- θ αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ ςτο επίπεδο εκείνο το οποίο αίρει τθν 

δυςαναλογία των εκατζρωκεν παροχϊν και αποκακιςτά τθν καλι πίςτθ που ζχει 

διαταραχκεί (ΑΠ Ολομ. 3/2014, ΑΠ Ολομ. 9/1997). Όταν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 

άρκρου αυτοφ (288 ΑΚ), ο μιςκωτισ μπορεί να ηθτιςει με αγωγι τθν αναπροςαρμογι του 

καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ, το οποίο οφείλεται από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ. 

Ειδικότερα, το ζργο του δικαςτθρίου, προκειμζνου να αποφαςίςει τθν αναπροςαρμογι 

ςυνίςταται ςτθ ςφγκριςθ δφο ποςϊν, δθλαδι του καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ και του 

"ελεφκερου" -για το οποίο κυρίωσ διεξάγεται ο δικαςτικόσ αγϊνασ- το οποίο παριςτάνει 

τθν αξία τθσ χριςθσ του μιςκίου και το οποίο, ευριςκόμενο με βάςθ τα προςκομιηόμενα 

από τουσ διαδίκουσ ςυγκριτικά ςτοιχεία, πρζπει να κακορίηεται ςτθν απόφαςθ. Αν μεταξφ 

των δφο αυτϊν ποςϊν υπάρχει διαφορά, αυτι δεν επιδικάηεται, αλλά πρζπει περαιτζρω το 

δικαςτιριο να κρίνει αν αυτι είναι τζτοια, ϊςτε, κατά τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ, να 

δθμιουργείται θ ανάγκθ αναπροςαρμογισ. Ανάγκθ αναπροςαρμογισ, κατά τισ αρχζσ τθσ 

καλισ πίςτθσ, υπάρχει όταν, λόγω ουςιϊδουσ μείωςθσ τθσ μιςκωτικισ αξίασ του μιςκίου, 

επζρχεται ηθμία ςτον μιςκωτι, θ οποία υπερβαίνει, κατά τα ςυναλλακτικά ικθ, τον κίνδυνο 

που αναλαμβάνει αυτόσ, καταρτίηοντασ τθ μίςκωςθ με το ςυγκεκριμζνο μίςκωμα, οπότε 

και περιορίηεται θ ηθμία του με τθ μείωςθ του μιςκϊματοσ, όπωσ επίςθσ και ςτθν 

αντίςτροφθ περίπτωςθ ηθμίασ ςτον εκμιςκωτι, θ οποία περιορίηεται με τθν ανάλογθ 

αφξθςθ του μιςκϊματοσ. τθ ςυνζχεια και εφόςον διαπιςτωκεί θ φπαρξθ ανάγκθσ 

αναπροςαρμογισ κατά τθν προεκτικζμενθ ζννοια, θ αναπροςαρμογι δεν κα ακολουκιςει 

τυπικό μακθματικό υπολογιςμό και δεν κα χορθγθκεί ολόκλθρθ θ διαφορά που ζχει 

προκφψει, αλλά κα αναπροςαρμοςτεί το μίςκωμα ςτο επίπεδο εκείνο το οποίο αίρει τθ 

δυςαναλογία των εκατζρωκεν παροχϊν και αποκακιςτά τθν καλι πίςτθ που ζχει 

διαταραχκεί (ΑΠ Ολομ. 3/2014). Μεταβολι των ςυνκθκϊν με τθν ζννοια του άρκρου 288 

ΑΚ, μπορεί να αποτελζςουν θ ςθμαντικι αφξθςθ ι ουςιϊδθσ μείωςθ τθσ μιςκωτικισ αξίασ 

του μιςκίου, θ ςθμαντικι αφξθςθ ι μείωςθ του τιμαρίκμου, θ υποτίμθςθ του νομίςματοσ, 

θ από διαφόρουσ λόγουσ αυξομείωςθ τθσ ηιτθςθσ των ακινιτων και άλλοι λόγοι, με 

δεδομζνο ότι οι περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ χωρεί αναπροςαρμογι μιςκϊματοσ κατά τθ 

διάταξθ αυτι δεν είναι δυνατό, όπωσ είναι φυςικό, να προβλεφκοφν λεπτομερϊσ, αφοφ θ 

ςχετικι κρίςθ εξαρτάται από τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ που ςυντρζχουν κάκε φορά. Σθ 

ςυνδρομι, πάντωσ, των ειδικϊν ςυνκθκϊν που επιβάλλουν τθν εφαρμογι τθσ εν λόγω 

διάταξθσ οφείλει, για τθν πλθρότθτα τθσ ςχετικισ αγωγισ, να επικαλεςτεί και, ςε 

περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ, να αποδείξει ο ενάγων, όπωσ κα εκτεκεί και παρακάτω. Σο 

δικαίωμα αναπροςαρμογισ του μιςκϊματοσ είναι διαπλαςτικισ φφςθσ, παρζχει δθλαδι τθ 

δυνατότθτα να επιδιωχκεί με αγωγι θ διάπλαςθ για το μζλλον τθσ ζννομθσ ςχζςθσ τθσ 

μίςκωςθσ, θ οποία μεταβάλλεται ωσ προσ το φψοσ του μιςκϊματοσ από τθν άςκθςθ τθσ 

αγωγισ (ΑΠ 403/2017, ΑΠ 763/2016). Εξάλλου, κατά το άρκρο 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, θ αγωγι, 

εκτόσ από τα ςτοιχεία που ορίηονται ςτα άρκρα 118 ι 117, πρζπει να περιζχει: α) ςαφι 

ζκκεςθ των γεγονότων που τθ κεμελιϊνουν ςφμφωνα με το νόμο και δικαιολογοφν τθν 

άςκθςι τθσ από τον ενάγοντα κατά του εναγομζνου, β) ακριβι περιγραφι του 

αντικειμζνου τθσ διαφοράσ και γ) οριςμζνο αίτθμα. Αν ελλείπουν τα ςτοιχεία αυτά, θ 

αγωγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, εξαιτίασ τθσ αοριςτίασ τθσ, και αυτεπαγγζλτωσ, ενϊ θ 

αοριςτία του δικογράφου δεν μπορεί να ςυμπλθρωκεί με τισ προτάςεισ, οφτε με 



παραπομπι ςε άλλα ζγγραφα τθσ δίκθσ, οφτε από τθν εκτίμθςθ των αποδείξεων. φμφωνα 

με όλα αυτά, τα ςτοιχεία τθσ βάςθσ τθσ αγωγισ αναπροςαρμογισ μιςκϊματοσ ακινιτου, 

που ςτθρίηεται ςτθ διάταξθ του άρκρου 288 ΑΚ, είναι, κατ' άρκρ. 216 παρ. 1 ΚΠολΔ, τα 

εξισ: 1) Ζγκυρθ ςφμβαςθ μίςκωςθσ, γιατί θ αγωγι απορρζει από ςφμβαςθ και, ςυνεπϊσ, 

ςε περίπτωςθ ακυρότθτασ, δεν χορθγείται, αφοφ αυτι δεν αναδίδει καμία ςυνζπειά τθσ. 2) 

Μόνιμθ μεταβολι των ςυνκθκϊν κατά το διάςτθμα από τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ ι από το 

χρόνο τθσ τυχόν προγενζςτερθσ -από εκείνθ που επιδιϊκεται με τθν αγωγι- ςυμβατικισ ι 

νόμιμθσ αναπροςαρμογισ μζχρι το χρόνο τθσ (πρϊτθσ) ςυηιτθςθσ τθσ αγωγισ, ανεξάρτθτα 

από το υπαίτιο, το ζκτακτο και απρόβλεπτο των λόγων που προξζνθςαν τθν εν λόγω 

μεταβολι. Η αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ χωρεί, ζςτω και αν θ μεταβολι των 

ςυνκθκϊν δεν είναι ανυπαίτια, πλθν όμωσ πρζπει το ηιτθμα να κρίνεται ανάλογα και με τισ 

ςυνκικεσ καλισ πίςτθσ που ςυντρζχουν κάκε φορά. 3) Ουςιϊδθσ απόκλιςθ (αφξθςθ ι 

μείωςθ) κατά το χρόνο άςκθςθσ τθσ αγωγισ ανάμεςα ςτο από τθν καλι πίςτθ και τα 

ςυναλλακτικά ικθ επιβαλλόμενο αφενόσ και ςτο αρχικά ςυμφωνθμζνο ι το μετά από 

αναπροςαρμογι καταβαλλόμενο μίςκωμα αφετζρου, ςε τρόπο ϊςτε θ διατιρθςθ τοφτου 

να επιφζρει ηθμία ςτον ενάγοντα, θ οποία υπερβαίνει τον αναλαμβανόμενο με τον αρχικό ι 

μετά από αναπροςαρμογι οριςμό του μιςκϊματοσ κίνδυνο. 4) Αιτιϊδθσ ςφνδεςμοσ 

(ςυνάφεια) μεταξφ τθσ μεταβολισ των ςυνκθκϊν και τθσ ουςιϊδουσ απόκλιςθσ του 

μιςκϊματοσ και 5) Οριςμζνο αίτθμα (ΑΠ 320/2016, πρβλ. ΑΠ 1556/2014, ΑΠ 1731/2013). 

Σζλοσ, με τον από το άρκρο 559 αρικμ. 1 ΚΠολΔ λόγο αναίρεςθσ, ελζγχεται θ επάρκεια ι μθ 

τθσ αγωγισ, ζνςταςθσ, αντζνςταςθσ κ.λπ., όταν πρόκειται για νομικι αοριςτία, δθλαδι αν 

το δικαςτιριο τθσ ουςίασ αρκζςτθκε ςε λιγότερα ςτοιχεία από όςα απαιτεί ο νόμοσ για τθ 

κεμελίωςθ του δικαιϊματοσ ι αν, αντίκετα, αξίωςε περιςςότερα από εκείνα που ο νόμοσ 

απαιτεί, κρίνοντασ, αντίςτοιχα, νόμιμθ ι μθ νόμιμθ τθν αγωγι κ.λπ. Αν το δικαςτιριο ζλαβε 

υπόψθ κεμελιωτικά γεγονότα που δεν διαλαμβάνονται ςτθν αγωγι ι δεν ζλαβε υπόψθ 

τζτοια γεγονότα, μολονότι διαλαμβάνονταν, ιδρφεται ο από το άρκρο 559 αρικμ. 8 ΚΠολΔ 

λόγοσ, ενϊ, αν, κατά παράβαςθ του νόμου, κεϊρθςε ι δεν κεϊρθςε επαρκι τα εκτικζμενα, 

για τθν περαιτζρω εξειδίκευςθ του κανόνα δικαίου, πραγματικά γεγονότα, ιδρφεται ο από 

το άρκρο 559 αρικμ. 14 ΚΠολΔ λόγοσ αναίρεςθσ (ΑΠ 637/2017, ΑΠ 496/2016, ΑΠ 

853/2014). τθν προκείμενθ περίπτωςθ, από τθν παραδεκτι, κατ' άρκρο 561 παρ. 2 ΚΠολΔ, 

επιςκόπθςθ του περιεχομζνου τθσ από 19-6-2012 ζνδικθσ αγωγισ του ιδθ αναιρεςείοντοσ 

(και τθσ μθ διαδίκου ςτθν παροφςα δίκθ ομόρρυκμθσ εταιρείασ με τθν επωνυμία "... Ο.Ε", 

τθσ οποίασ ομόρρυκμο μζλοσ είναι ο αναιρεςείων), ενϊπιον του Μονομελοφσ 

Πρωτοδικείου Θεςςαλονίκθσ, προκφπτει ότι αυτόσ ιςχυρίςτθκε τα ακόλουκα, κατά το μζροσ 

που ενδιαφζρει ςτθν παροφςα αναιρετικι δίκθ: Κατά τον δθμόςιο πλειοδοτικό διαγωνιςμό, 

που διενιργθςε το εναγόμενο και ιδθ αναιρεςίβλθτο "Σαμείο Αρχαιολογικϊν Πόρων και 

Απαλλοτριϊςεων" με τθ .../17-12-2010 διακιρυξθ, για τθν εκμίςκωςθ του αναψυκτθρίου 

ςτο … αυτόσ (αναιρεςείων) αναδείχκθκε πλειοδότθσ, προςφζροντασ μθνιαίο μίςκωμα 

4.550 ευρϊ πλζον τζλουσ χαρτοςιμου. Ακολοφκωσ, με το από 11-3-2011 ςυμφωνθτικό, 

καταρτίςτθκε μεταξφ τουσ θ ςφμβαςθ μίςκωςθσ του αναψυκτθρίου αυτοφ για χρονικι 

διάρκεια τριϊν ετϊν, από 1-4-2011 ζωσ 31-3-2014, αντί του πιο πάνω μθνιαίου μιςκϊματοσ 

των 4.550 ευρϊ. Από τθν κατάρτιςθ τθσ ςφμβαςθσ αυτισ και μζχρι τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ 

(τον Ιοφλιο 2012) επιλκε ουςιϊδθσ μεταβολι των ςυνκθκϊν ςτισ οποίεσ τα μζρθ ςτιριξαν 

τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ και ιδίωσ το φψοσ του μιςκϊματοσ, οφειλόμενθ ςτθν επιδείνωςθ 



τθσ οικονομικισ κατάςταςθσ τθσ Χϊρασ, που υπερβαίνει κατά πολφ τισ ςυνικεισ 

διακυμάνςεισ τθσ οικονομίασ και επζφερε μεταβολι των οικονομικϊν ςυνκθκϊν τθσ 

αγοράσ που δεν ιταν δυνατό να προβλεφκεί. Η επιδείνωςθ αυτι τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ είχε ωσ επακόλουκο τθ μείωςθ των εςόδων τθσ επιχείρθςισ του που ο 

αναιρεςείων αςκεί (με τθ μορφι τθσ παραπάνω ομόρρυκμθσ εταιρείασ) ςτο μίςκιο 

κατάςτθμα, θ οποία δεν μπορεί πλζον να αντεπεξζλκει ςτισ άμεςεσ υποχρεϊςεισ τθσ και 

υπάρχει κίνδυνοσ να μθν μπορζςει να αποπλθρϊςει τα χρζθ τθσ. Εξαιτίασ των περιςτατικϊν 

αυτϊν, τα οποία δεν ιταν δυνατό να προβλεφκοφν κατά το χρόνο που ςυνιψε με το 

αναιρεςίβλθτο τθν επίδικθ μίςκωςθ, οι μιςκωτικζσ ςυνκικεσ, τόςο ςτθν περιοχι που 

βρίςκεται το μίςκιο αναψυκτιριο, όςο και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ πόλθσ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ, ζχουν μεταβλθκεί ςθμαντικά και το καταβαλλόμενο από αυτόν μίςκωμα 

των 4.550 ευρϊ βρίςκεται ςε προφανι δυςαναλογία προσ το ελεφκερο μίςκωμα που τθν 

ίδια εποχι καταβαλλόταν από άλλουσ μιςκωτζσ για όμοια καταςτιματα τθσ ίδιασ περιοχισ, 

το οποίο και κα πλιρωνε ςτθν περίπτωςθ που αυτόσ μίςκωνε, κατά τον ίδιο χρόνο, το 

επίμαχο κατάςτθμα, ενϊ θ μείωςθ αυτι τθσ μιςκωτικισ αξίασ των ακινιτων τθσ περιοχισ 

αποτελεί πλζον μόνιμθ κατάςταςθ, χωρίσ να υπάρχουν προοπτικζσ για αφξθςι τθσ. 

Ειδικότερα, θ μεταβολι των ςυνκθκϊν και οι, εξαιτίασ τοφτου, δυςμενείσ ςυνζπειεσ για τον 

αναιρεςείοντα οφείλονται ςτα εξισ περιςτατικά, όπωσ, κατά λζξθ, αναγράφεται ςτθν 

αγωγι: "Η εφαρμογι από τθν 1-9-2011 του Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Π.Α) ςτο 23%, 

ςτα είδθ που εμπορευόμαςτε, λαμβανομζνου υπόψθ του γεγονότοσ ότι δεν μπορεί θ 

δεφτερθ από εμάσ να μετακυλίςει τθν αφξθςθ του ΦΠΑ ςε οποιονδιποτε τρίτο εκτόσ από 

τθν ίδια τθν επιχείρθςι μασ, αφοφ είμαςτε δζςμιοι τθσ διατίμθςθσ που υπάρχει ςτα 

πωλοφμενα προϊόντα τθσ επιχείρθςισ μασ. -Περί τα τζλθ Οκτωβρίου του 2011 ζλθξαν οι 

ςυμβάςεισ εποχιακϊν υπαλλιλων-φυλάκων του … και για πρϊτθ φορά λόγω τθσ 

οικονομικισ ςυγκυρίασ δεν ανανεϊκθκαν οι ςυμβάςεισ τουσ οφτε προςελιφκθςαν άλλοι 

ςτθ κζςθ τουσ. Σο απρόβλεπτο αυτό γεγονόσ είχε τριπλό αρνθτικό αντίκτυπο για τθν 

επιχείρθςθ τθσ δεφτερθσ από εμάσ. Πρϊτον θ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ του αναψυκτθρίου, 

αφοφ οι εποχιακοί υπάλλθλοι αποτελοφςαν τθν πλειοψθφία του εν γζνει προςωπικοφ του 

…, δεφτερον από τον Οκτϊβριο του 2011 μζχρι και ςιμερα το … υπολειτουργεί λόγω 

ζλλειψθσ προςωπικοφ φφλαξθσ και ςυγκεκριμζνα δεν λειτουργοφν όλεσ οι αίκουςεσ 

εκκεμάτων και πολλζσ μζρεσ παραμζνει κλειςτό, γεγονόσ που ζχει αρνθτικι επίδραςθ ςτθν 

επιςκεψιμότθτα του …, και τρίτον θ μθ πρόςλθψθ εποχιακοφ προςωπικοφ επζφερε 

διαδοχικζσ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ ςτο ... και για το λόγο αυτό πολλζσ μζρεσ παρζμεινε 

κλειςτό με αποτζλεςμα τθ μείωςθ και ςτθν κατανάλωςθ του αναψυκτθρίου. θμειωτζον 

ότι από τον μινα Οκτϊβριο του 2011 δεν ζχει γίνει καν προκιρυξθ για τθν πρόςλθψθ 

εποχιακϊν φυλάκων, νυχτοφυλάκων και υπαλλιλων κακαριότθτασ, με αποτζλεςμα, όπωσ 

προαναφζραμε, να παραμζνει για πολλζσ μζρεσ κλειςτό το .... -Από τισ αρχζσ του ζτουσ 

2012 με τθν ψιφιςθ των εφαρμοςτικϊν νόμων του μνθμονίου ζχει επζλκει περαιτζρω 

ςθμαντικι μείωςθ των αποδοχϊν μιςκωτϊν και ςυνταξιοφχων που ξεπερνά ςε πολλζσ 

περιπτϊςεισ και το 30%. Η μείωςθ των αποδοχϊν, το κλείςιμο τον επιχειριςεων με τθ 

ςυνζπεια αυτοφ απϊλεια υψθλοφ αρικμοφ κζςεων εργαςίασ αποτζλεςε μζγεκοσ το οποίο 

δεν μποροφςε να προβλεφκεί κατά το χρόνο κατάρτιςθσ τθσ επίδικθσ ςφμβαςθσ οφτε 

μποροφςε να κεωρθκεί γεγονόσ που ςυνικωσ ςυμβαίνει κατά τθ ςυνικθ πορεία των 

πραγμάτων. Η επιδεινοφμενθ οικονομικι κρίςθ ζχει ςαφϊσ επθρεάςει δυςμενϊσ τθν 



εμπορικι κίνθςθ των καταςτθμάτων και των επιχειριςεων με αναγκαίο επακόλουκο τθσ 

μείωςθσ τθσ πελατείασ τουσ. Σα ανωτζρω ςε κάκε περίπτωςθ αποτελοφν μεταβολι 

ςυνκθκϊν για τθν επιχείρθςθ τθσ δεφτερθσ από εμάσ, αφοφ θ παρατεταμζνθ φφεςθ ζχει 

περιορίςει δραματικά τθν καταναλωτικι κίνθςθ τθσ επιχείρθςισ μασ με τισ αναγκαίεσ 

επιπτϊςεισ ςτα ζςοδα τθσ δεφτερθσ από εμάσ, αφοφ αδυνατοφμε να καλφψουμε τα 

λειτουργικά ζξοδα τθσ επιχείρθςισ μασ. -Σον Νοζμβριο του 2011 και για ενάμιςθ μινα 

εντελϊσ απρόβλεπτα ζγιναν εργαςίεσ ςτο πωλθτιριο του ... και θ κακαίρεςθ ενόσ τοίχου, 

το οποίο βρίςκεται ακριβϊσ πάνω από τουσ χϊρουσ υγιεινισ του αναψυκτθρίου και το 

διάδρομο, εμβαδοφ 13 τ.μ., όπου υπάρχουν ανεπτυγμζνα τραπεηοκακίςματα, που είχαν ωσ 

αναγκαία ςυνζπεια τθν τοποκζτθςθ ςκαλωςιϊν και τθν δθμιουργία θχορφπανςθσ εξαιτίασ 

των εργαςιϊν που απζτρεπαν τουσ επιςκζπτεσ του ... να κακίςουν ςτθν επιχείρθςι μασ, 

λαμβανομζνου υπόψθ ότι ιταν χειμερινι περίοδοσ και ιταν αδφνατο να κακίςουν οι 

επιςκζπτεσ ςτον υπαίκριο χϊρο του .... -Σον μινα Απρίλιο του 2012 εντελϊσ απρόβλεπτα 

και ενόψει τθσ τουριςτικισ περιόδου άρχιςαν ζργα διαμόρφωςθσ υποςκαφισ αποκικθσ 

ςτθ δυτικι ηϊνθ του περιβάλλοντα χϊρου του ... που κα διαρκζςουν για μεγάλο χρονικό 

διάςτθμα, πικανότατα και δφο χρόνια, που ζχουν ωσ αναγκαία ςυνζπεια τθν διζλευςθ 

φορτωτικϊν και ςκαπτικϊν μθχανθμάτων ςτον αφλειο χϊρο του ..., όπου υπάρχουν 

ανεπτυγμζνα τραπεηοκακίςματα τθσ δεφτερθσ από εμάσ, τθ δθμιουργία ζντονθσ ςκόνθσ και 

θχορφπανςθσ εξαιτίασ των εργαςιϊν που αποτρζπουν τουσ επιςκζπτεσ του ... να κακίςουν 

ςτθν επιχείρθςι μασ. Η εκτζλεςθ των παραπάνω απρόβλεπτων εργαςιϊν, οι οποίεσ 

πικανότατα κα διαρκζςουν δφο χρόνια, δθλαδι μζχρι τθ λιξθ τθσ ςυμβατικισ διάρκειασ τθσ 

μίςκωςθσ, κα είναι καταςτροφικζσ για τθ λειτουργία τθσ επιχείρθςθσ τθσ δεφτερθσ από 

εμάσ, ιδίωσ κατά τθν εαρινι και καλοκαιρινι περίοδο, όπου οι επιςκζπτεσ κα κακόντουςαν 

ςτον αίκριο χϊρο του αναψυκτθρίου μασ. -Η επιςκεψιμότθτα του ..., όπου 

δραςτθριοποιείται θ επιχείρθςθ τθσ δεφτερθσ από εμάσ, είναι πλζον μθδαμινι και ςχεδόν 

κανζνασ πια από τουσ λιγοςτοφσ επιςκζπτεσ δεν ςυνεχίηει ςτο χϊρο μασ, με αποτζλεςμα ο 

κφκλοσ εργαςιϊν μασ να βαςίηεται αποκλειςτικά ςχεδόν ςτουσ λιγοςτοφσ εργαηομζνουσ του 

..., ςτουσ οποίουσ οι τιμζσ πϊλθςθσ είναι τιμζσ κόςτουσ και οι θμεριςιεσ ειςπράξεισ 

δφςκολα ξεπερνοφν τα διακόςια ευρϊ. -Η εμπορικι κίνθςθ ςτο κζντρο τθσ Θεςςαλονίκθσ 

ζχει ειςζλκει ςε πτωτικι τροχιά, ωσ και θ ηιτθςθ ακινιτων ςτθν περιοχι για επαγγελματικι 

ςτζγθ ςυνεχϊσ μειωμζνθ, με αποτζλεςμα ακόμθ και τα καταςτιματα επί του εμπορικοφ 

κζντρου τθσ πόλθσ να παραμζνουν χωρίσ μίςκωςθ (κενά). ιμερα ςτθν πόλθ τθσ 

Θεςςαλονίκθσ κλείνουν ςυνεχϊσ επιχειριςεισ υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ και ειδικότερα 

ζνα ςτα δφο καταςτιματα είναι κλειςτά και κατά τα όςα είναι πάγκοινα γνωςτά τα 

μιςκϊματα ζχουν μειωκεί κατά 50% γενικά αλλά και ςτθν περιοχι όπου βρίςκεται το 

επίδικο μίςκιο αναψυκτιριο. Η γενικευμζνθ αυτι κατάςταςθ άλλωςτε αντανακλάται και 

ςτθ μιςκωτικι αξία των προςφερόμενων προσ μίςκωςθ καταςτθμάτων ςτθν περιοχι, όπου 

βρίςκεται το αναψυκτιριο που εκμεταλλεφεται θ δεφτερθ από εμάσ, θ οποία περιοχι 

εμφανίηει πτωτικι πορεία, ενόψει τθσ χαμθλισ αποδοτικότθτασ των ομοειδϊν και 

παρεμφερϊν επιχειριςεων που ςτεγάηονται ςε αυτά. θμειωτζον ότι ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι του κζντρου τθσ Θεςςαλονίκθσ υπάρχουν ακίνθτα ίδιου εμβαδοφ με το 

αναψυκτιριό μασ που μιςκϊκθκαν ωσ καταςτιματα υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ (καφζ, 

ηαχαροπλαςτεία κλπ) ζναντι μθνιαίου μιςκϊματοσ 2.200 ευρϊ. Πριν από τισ ανωτζρω 

εξελίξεισ, θ επιχείρθςι μασ παρουςίαηε μεγαλφτερθ κίνθςθ και κατανάλωςθ. Η μεταβολι 



ςτισ ςυνκικεσ, όπωσ λεπτομερϊσ και διεξοδικϊσ εκτζκθκαν παραπάνω, και θ μείωςθ ςτθν 

κατανάλωςθ των προϊόντων τθσ επιχείρθςισ μασ οφείλεται επίςθσ και ςτθν τρζχουςα και 

ςυνεχϊσ επιδεινοφμενθ οικονομικι κρίςθ, θ οποία είναι γνωςτι τοισ πάςι με βάςθ τα 

διδάγματα τθσ κοινισ πείρασ, ιταν δε αδφνατο να προβλεφκεί κατά τθν κατάρτιςθ τθσ 

ζνδικθσ ςφμβαςθσ. Η εικόνα των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ επιχείρθςθσ τθσ δεφτερθσ από 

εμάσ είναι ιδιαίτερα αρνθτικι και τα πάγια λειτουργικά ζξοδά μασ υπερβαίνουν κατά πολφ 

τα ζςοδά μασ. Με βάςθ τα παραπάνω γίνεται άμεςα κατανοθτό ότι για να καταφζρει θ 

δεφτερθ από εμάσ να επιβιϊςει ωσ επιχείρθςθ και να παραμείνει ςτο χϊρο του ... είναι 

επιβεβλθμζνθ θ μείωςθ του μθνιαίου μιςκϊματοσ κατά ποςοςτό τουλάχιςτον 50%. Όλα τα 

παραπάνω, τα ζχουμε κάνει γνωςτά προσ το εναγόμενο με τθν από 8-1-2012 επιςτολι μασ, 

υποβάλλοντασ ςχετικό αίτθμα αναπροςαρμογισ μιςκϊματοσ και με δεφτερθ 

ςυμπλθρωματικι αίτθςθ, πλθν όμωσ το εναγόμενο αρνείται να προβεί ςτθν 

αναπροςαρμογι του επίδικου μιςκϊματοσ. υμπεραςματικά ςυνάγεται ότι θ οικονομικι 

κρίςθ που ζπλθξε τθν χϊρα μασ επιδεινοφμενθ ςυνεχϊσ, οι προπεριγραφόμενεσ εργαςίεσ 

και θ μείωςθ προςωπικοφ ςτο ... αποτελοφν μεταβολι περιςτατικϊν και ςαφϊσ δεν 

μποροφςαν εξ αρχισ και δθ κατά το χρόνο ςφναψθσ τθσ επίδικθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ να 

προβλεφκοφν ζτςι ϊςτε θ παροχι μασ να παρίςταται ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ 

ιδιαίτερα επαχκισ. ε κάκε περίπτωςθ τα ανωτζρω πραγματικά γεγονότα ςθμαίνουν 

πρακτικά ότι θ κατανάλωςθ και θ κίνθςθ του αναψυκτθρίου μασ είναι κατά πολφ μειωμζνεσ 

ςε ςχζςθ με τθν κατανάλωςθ και τθν κίνθςθ που προβλζφκθκαν κατά τθν κατάρτιςθ τθσ 

ζνδικθσ μίςκωςθσ και αποτζλεςαν δικαιοπρακτικό κεμζλιο αυτισ και του κακοριςμοφ του 

μιςκϊματοσ. Άμεςο αποτζλεςμα αυτισ τθσ μείωςθσ ςτθν κατανάλωςθ και ςτθν κίνθςθ του 

ενδίκου αναψυκτθρίου, λόγω των απρόοπτων ωσ άνω εξελίξεων είναι ότι θ εταιρία μασ 

αδυνατεί πλζον να αντεπεξζλκει ςτα βαςικά ζξοδα διατιρθςθσ τθσ αςκοφμενθσ 

επιχείρθςισ τθσ ςτο μίςκιο. υνακόλουκα, θ εταιρία μασ αδυνατεί να καταβάλει το 

ςυμφωνθκζν ιςχφον κατά τθν άςκθςθ τθσ αγωγισ μίςκωμα, φψουσ 4.550 ευρϊ πλζον του 

αναλογοφντοσ τζλουσ χαρτοςιμου. Σο μίςκωμα αυτό αποδεικνφεται πλζον δυςβάςτακτο 

για τθν εταιρία μασ, ενϊ είναι προφανϊσ δυςανάλογο με τθν περιοριςμζνθ πλζον κίνθςθ 

του ενδίκου μιςκίου. Η μεταβολι αυτι των ςυνκθκϊν ζχει προςλάβει τον χαρακτιρα τθσ 

μόνιμθσ μεταβολισ των ςυνκθκϊν, που επιλκε κατά το χρονικό διάςτθμα από τθ ςφναψθ 

τθσ ζνδικθσ μίςκωςθσ και τον αρχικό ςυμβατικό προςδιοριςμό του μιςκϊματοσ, ζωσ τον 

χρόνο άςκθςθσ τθσ υπό κρίςθ αγωγισ. Αποτελεί ουςιϊδθ απόκλιςθ (μείωςθ) κατά τον 

χρόνο άςκθςθσ τθσ αγωγισ, ανάμεςα ςτο μίςκωμα που κα ιταν το επιβαλλόμενο με βάςθ 

τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ και το αρχικά ςυνομολογθμζνο και ιδθ 

καταβαλλόμενο μίςκωμα, ςε τρόπο ϊςτε θ διατιρθςθ αυτοφ να επιφζρει ηθμία ςτθν 

εταιρία μασ, θ οποία υπερβαίνει τον αναλαμβανόμενο με τον αρχικό οριςμό του 

μιςκϊματοσ κίνδυνο. Η μεταβολι αυτι ςυνδζεται αιτιωδϊσ με τθν ουςιϊδθ απόκλιςθ του 

μιςκϊματοσ. Μεταξφ του οφειλομζνου ςιμερα μιςκϊματοσ και εκείνου που μπορεί υπό τισ 

ανωτζρω ςυνκικεσ να επιτευχκεί υπό κακεςτϊσ ελεφκερθσ μίςκωςθσ, υπάρχει ςθμαντικι 

διαφορά...". Με βάςθ αυτά, γίνεται φανερό ότι το ανϊτατο μίςκωμα που κα μποροφςε να 

αποφζρει το μίςκιο, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν, ανερχόταν ςτο ποςό των 2.275 ευρϊ ανά μινα και, ςυνεπϊσ, 

ςυντρζχει νόμιμθ περίπτωςθ προςφυγισ ςτο δικαςτιριο, ϊςτε, με εφαρμογι τθσ 

διορκωτικισ ριτρασ του άρκρου 388 ΑΚ, να αναπροςδιοριςτεί θ εκ μζρουσ του εκπλθρωτζα 



παροχι (το μίςκωμα) ςτο μζτρο που από τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν υπαγορεφεται να προςδιοριςτεί, ϊςτε να ανταποκρίνεται ςτισ 

κρατοφςεσ ςυνκικεσ κατά το χρόνο εκείνον εκπλιρωςθσ τθσ παροχισ του. Δικαιοφται, 

λοιπόν, ςφμφωνα με τθ διάταξθ του άρκρου αυτοφ (388 ΑΚ), προσ εξιςορρόπθςθ τθσ 

προαναφερόμενθσ ηθμίασ του, να ηθτιςει δικαςτικά τθν αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ 

ςτο κατά τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ προςικον ποςό των 2.275 ευρϊ το μινα. 

Διαφορετικά, επικουρικά, ςε περίπτωςθ που το δικαςτιριο ικελε κρίνει ότι δεν ςυντρζχει 

περίπτωςθ εφαρμογισ του άρκρου 388 ΑΚ, πρζπει να μειωκεί το εν λόγω μίςκωμα, 

ςφμφωνα με το άρκρο 288 ΑΚ, διότι, κατά τα προεκτικζμενα, επιλκε αδιαμφιςβιτθτα τόςο 

ουςιϊδθσ μείωςθ τθσ εμπορικισ αξίασ του μιςκίου, ϊςτε υπό τισ ςυγκεκριμζνεσ ςυνκικεσ θ 

εμμονι του εναγόμενου εκμιςκωτι (αναιρεςιβλιτου) ςτθν καταβολι του ςυμφωνθμζνου 

μιςκϊματοσ να είναι αντίκετθ προσ τθν ευκφτθτα και τθν εντιμότθτα που απαιτείται ςτισ 

ςυναλλαγζσ, οπότε επιβάλλεται, ςφμφωνα με τθν καλι πίςτθ και τα ςυναλλακτικά ικθ, να 

γίνει αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ ςτο επίπεδο εκείνο, το οποίο αίρει τθ δυςαναλογία 

των εκατζρωκεν παροχϊν και αποκακιςτά τθν καλι πίςτθ που ζχει διαταραχκεί, ιτοι 

επιβάλλεται θ αναπροςαρμογι του μιςκϊματοσ από το ποςό των 4.550 ευρϊ το μινα ςτο 

ποςό των 2.275 ευρϊ που κα μποροφςε να επιτευχκεί. Κατόπιν τοφτων, ο αναιρεςείων 

ηιτθςε να αναπροςαρμοςτεί, κατ' άρκρ. 388 ΑΚ, αλλιϊσ, κατ' άρκρ. 288 του ίδιου Κϊδικα, 

το μθνιαίο μίςκωμα, από τθν επίδοςθ τθσ αγωγισ, ςτο ποςό των 2.275 ευρϊ. Με αυτό το 

περιεχόμενο και αίτθμα θ αγωγι είναι απαράδεκτθ και απορριπτζα εξαιτίασ τθσ αοριςτίασ 

του δικογράφου τθσ ωσ προσ τθν κφρια, από το άρκρο 388 ΑΚ, βάςθ τθσ, όπωσ ορκά 

αξιολογικθκε με τθν προςβαλλόμενθ 1619/2015 απόφαςθ του Μονομελοφσ Εφετείου 

Θεςςαλονίκθσ, ειδικισ διαδικαςίασ των άρκρων 647 επ. ΚΠολΔ (όπωσ ίςχυαν), θ οποία, 

δεχόμενθ τθν από 12-6-2013 ζφεςθ του αναιρεςιβλιτου και εξαφανίηοντασ (ωσ προσ τον 

αναιρεςείοντα) τθν πρωτόδικθ 7193/2013 απόφαςθ του Μονομελοφσ Πρωτοδικείου 

Θεςςαλονίκθσ που είχε κρίνει διαφορετικά, απζρριψε τθν αγωγι για τθν προεκτικζμενθ 

αιτία, κακόςον, ςφμφωνα με όςα αναπτφχκθκαν ςτθν αρχι τθσ παροφςασ ςκζψθσ, δεν 

εκτίκενται ςτο δικόγραφό τθσ όλα εκείνα τα αναγκαία για τθ κεμελίωςι τθσ ςτο άρκρο 388 

ΑΚ ςτοιχεία Ειδικότερα: Εκτόσ από τθν απλι επανάλθψθ τθσ διατφπωςθσ του νόμου (ΑΚ 

388), δεν γίνεται μνεία ς' αυτιν των περιςτατικϊν ςτα οποία -ρθτά ι ςιωπθρά- οι 

ςυμβαλλόμενοι ςτιριξαν τθ ςφναψθ τθσ επίδικθσ ςφμβαςθσ μίςκωςθσ του καταςτιματοσ - 

αναψυκτθρίου ςτθ Θεςςαλονίκθ και ςτθ μθ μεταβολι των οποίων πρζπει να απζβλεψαν 

αυτοί, υπό τθν ζννοια ότι, αν τθν προζβλεπαν, δεν κα κατάρτιηαν τθ ςφμβαςθ, οφτε και 

περιζχονται περιςτατικά αναγόμενα ςτθν οικονομικι κατάςταςθ των μερϊν και, ειδικά, του 

αναιρεςιβλιτου, τθν εξυπθρετοφμενθ ανάγκθ αυτϊν με τθ ςφμβαςθ και τισ υποχρεϊςεισ 

τουσ προσ τρίτουσ, ϊςτε να δφναται να κρικεί θ επζλευςθ ι μθ τθσ επικαλοφμενθσ 

μεταβολισ και να ςυγκρικοφν ςτο ςφνολό τουσ θ παροχι και θ αντιπαροχι και να καταςτεί 

ζτςι δυνατι θ περαιτζρω κρίςθ αν οι ςυνζπειεσ για τον ενάγοντα - αναιρεςείοντα μιςκωτι 

ζγιναν πράγματι δυςβάςτακτεσ και υπερβαίνουν τον κίνδυνο που κατά τισ ςυνθκιςμζνεσ 

ςυνκικεσ αυτόσ ανζλαβε. Η εν λόγω αοριςτία δεν καλφπτεται με τθν παράκεςθ ςτθν αγωγι 

τθσ προσ το χειρότερο εξζλιξθσ τθσ αςκοφμενθσ ςτο μίςκιο επιχείρθςθσ του ενάγοντοσ 

μιςκωτι με τθν επίκλθςθ ότι "...ο κφκλοσ εργαςιϊν μασ... βαςίηεται αποκλειςτικά ςχεδόν 

ςτουσ λιγοςτοφσ εργαηομζνουσ του ..., ςτουσ οποίουσ οι τιμζσ πϊλθςθσ είναι τιμζσ κόςτουσ 

και οι θμεριςιεσ ειςπράξεισ δφςκολα ξεπερνοφν τα διακόςια ευρϊ..." και ότι "... θ 



κατανάλωςθ και θ κίνθςθ του αναψυκτθρίου μασ είναι κατά πολφ μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με 

τθν κατανάλωςθ και τθν κίνθςθ που προβλζφκθκαν κατά τθν κατάρτιςθ τθσ ζνδικθσ 

μίςκωςθσ και αποτζλεςαν δικαιοπρακτικό κεμζλιο αυτισ και του κακοριςμοφ του 

μιςκϊματοσ...", ζτςι ϊςτε, μόνθ αυτι, να δφναται να επιςφρει τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ 

του άρκρου 388 ΑΚ, πολφ περιςςότερο που δεν διαλαμβάνεται, κατά ςυγκεκριμζνο τρόπο, 

θ ςθμαντικι μείωςθ των ειςπράξεων του ενάγοντοσ (πτϊςθ του "τηίρου" του) με τθν 

αναφορά των προςδιοριςτικϊν ςτοιχείων του κφκλου εργαςιϊν ("τηίρου") του 

καταςτιματόσ του και ιδίωσ των ςυγκεκριμζνων ςτοιχείων τθσ κατανάλωςθσ του 

καταςτιματόσ του, ςε ςχζςθ με τθ, μθ μνθμονευόμενθ επίςθσ, κατανάλωςθ του 

προθγοφμενου χρονικοφ διαςτιματοσ, όταν δθλαδι λειτοφργθςε θ μίςκωςθ πριν ςυμβοφν 

τα επικαλοφμενα απ' αυτόν περιςτατικά. Κατά ςυνζπεια, είναι αβάςιμοσ ο ςχετικόσ πρϊτοσ 

λόγοσ τθσ αναίρεςθσ, από το άρκρο 559 αρικμ. 8 εδάφ. β' ΚΠολΔ, με τον οποίο ο 

αναιρεςείων υποςτθρίηει τα αντίκετα και, ςυγκεκριμζνα, ότι από τα ςτοιχεία που 

παρακζτει ςτθν αγωγι του "ςυνάγεται εξ αντιδιαςτολισ" τόςο ποία είναι τα περιςτατικά 

εκείνα ςτα οποία ςτθρίχκθκε για τθ ςφναψθ τθσ μίςκωςθσ, ιτοι το ςτακερό κζρδοσ που 

ανζμενε να αποκομίηει από τουσ εργαηόμενουσ που απαςχολοφςε το ... κατά τθ ςφναψθ τθσ 

μίςκωςθσ και από τουσ επιςκζπτεσ αυτοφ ςε πλιρθ λειτουργία και επαρκϊσ ςτελεχωμζνου, 

όςο και θ ηθμία (ειςπράξεισ μόλισ διακοςίων ευρϊ θμερθςίωσ) που ζχει υποςτεί από τθν 

ανατροπι - μεταβολι των ςυνκθκϊν, οι οποίεσ ςυνζτρεχαν κατά τθν κατάρτιςθ τθσ 

μιςκωτικισ ςφμβαςθσ. Όμωσ, θ αγωγι είναι οριςμζνθ, ωσ προσ τθν επικουρικι βάςθ τθσ 

από το άρκρο 288 ΑΚ που επιςθμαίνεται ότι, ωσ κανόνασ αναγκαςτικοφ δικαίου, από τον 

οποίο δεν επιτρζπεται θ εκ των προτζρων παραίτθςθ, εφαρμόηεται ςτθν ερευνϊμενθ 

υπόκεςθ (βλ. και άρκρ. 79 παρ. 2 ν. 3996/2011 και 44 π.δ. 34/1995), παρά τθ διάταξθ του 

άρκρου 40 παρ. 1 εδάφ. η' του π.δ. 715/1979 "Περί τρόπου ενεργείασ υπό των ΝΠΔΔ 

προμθκειϊν, μιςκϊςεων και εκμιςκϊςεων εν γζνει..." (που εκδόκθκε κατ' εξουςιοδότθςθ 

τθσ διάταξθσ του άρκρου 43 παρ. 4 του ν.δ. 496/1974 "Περί λογιςτικοφ των ΝΠΔΔ"), ςτθν 

οποία ορίηεται ότι: "1. Ο διαγωνιςμόσ ενεργείται κατόπιν διακθρφξεωσ του διοικοφντοσ το 

ΝΠΔΔ ςυλλογικοφ οργάνου, ιτισ περιζχει τ' ακόλουκα ςτοιχεία... η) τον όρον ότι ο μιςκωτισ 

δεν δικαιοφται εισ μείωςιν του μιςκϊματοσ από τθσ κατακυρϊςεωσ τθσ μιςκϊςεωσ και 

εφεξισ" (ΑΠ 762/2015, ΑΠ 304-305/2014, ΑΠ 194-195/2010). Ειδικότερα, το Εφετείο 

απζρριψε τθν αγωγι και ωσ προσ τθν επικουρικι βάςθ τθσ (που, μετά τθν παραδοχι, εν 

μζρει, τθσ κφριασ βάςθσ, δεν είχε ερευνθκεί πρωτοδίκωσ) ωσ απαράδεκτθ, εξαιτίασ τθσ 

αοριςτίασ τθσ, με τθν αιτιολογία, όπωσ, κατά πιςτι αντιγραφι, αναγράφεται ςτθν 

πλθττόμενθ απόφαςι του, ότι "...α) δεν αναφζρει τθ μιςκωτικι αξία ςυγκεκριμζνων 

όμορων και ομοειδϊν με το μίςκιο ακινιτων (εμβαδόν, κζςθ, χριςθ, καταβαλλόμενο 

μίςκωμα και για ποίο χρονικό διάςτθμα), από τθν εκτίμθςθ των οποίων κα μποροφςε το 

δικαςτιριο να ςχθματίςει δικανικι πεποίκθςθ για το αν το προτεινόμενο από τον ενάγοντα 

χρθματικό αντάλλαγμα αντιςτακμίηει, κατά τισ αρχζσ τθσ καλισ πίςτθσ και των χρθςτϊν 

ςυναλλακτικϊν θκϊν, τθ μιςκωτικι αξία του επίδικου μίςκιου ακινιτου, β) δεν αναφζρει 

κατά τρόπο ςυγκεκριμζνο τθ ςθμαντικι μείωςθ του ειςοδιματοσ, τα προςδιοριςτικά 

ςτοιχεία του τηίρου του καταςτιματόσ του και το ποςοςτό πτϊςθσ αυτοφ, κακϊσ και 

ςυγκεκριμζνα ςτοιχεία τθσ κατανάλωςθσ του καταςτιματοσ, ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ 

περίοδο ι τθν κατανάλωςθ που προβλζφκθκε από τα μζρθ κατά τθν κατάρτιςθ τθσ 

ςφμβαςθσ, γ) δεν αναφζρει τα προςδιοριςτικά ςτοιχεία τθσ ςθμαντικισ μείωςθσ τθσ 



μιςκωτικισ αξίασ του μίςκιου ακινιτου και ποία είναι αυτι, κακϊσ και τθ ηθμία του...". 

Ωςτόςο, θ αγωγι, κατά τθν επικουρικι βάςθ τθσ, περιζχει όλα τα πραγματικά περιςτατικά, 

τα οποία, ςφμφωνα με όςα αναπτφχκθκαν προθγουμζνωσ, είναι αναγκαία για τθ νομικι 

κεμελίωςι τθσ, χωρίσ να απαιτείται, για τθν πλθρότθτα του δικογράφου τθσ, να 

αναφζρονται α) θ μιςκωτικι αξία ςυγκεκριμζνων όμορων και ομοειδϊν με το μίςκιο 

ακινιτων και β) αναλυτικά οικονομικά ςτοιχεία, ενδεικτικά τθσ μείωςθσ του κφκλου 

εργαςιϊν ("τηίρου") του μίςκιου αναψυκτθρίου του αναιρεςείοντοσ, δεδομζνου ότι όλα 

αυτά αποτελοφν αντικείμενο απόδειξθσ (ΑΠ 893/2010, ΑΠ 850/2010, βλ., πάντωσ, και ΑΠ 

1556/2014, ΑΠ 1731/2013). Ωσ εκ τοφτου, το Εφετείο που ζκρινε, εςφαλμζνα, ότι για το 

οριςμζνο τθσ αγωγισ ιταν αναγκαίο να παρατίκενται τα προαναφερόμενα ςυγκεκριμζνα 

πραγματικά περιςτατικά, πζραν εκείνων που εκτίκενται ς' αυτι, από τα οποία κα 

προκφπτει θ πραγματικι μιςκωτικι αξία του μιςκίου και, ςυνακόλουκα, θ διαφορά μεταξφ 

του καταβαλλόμενου μιςκϊματοσ και του "ελεφκερου", παρά το νόμο, δζχκθκε ότι θ ζνδικθ 

αγωγι ιταν αόριςτθ, απορρίπτοντάσ τθν, κατόπιν τοφτου, ωσ απαράδεκτθ. Ζτςι, με τθν 

κρίςθ του αυτι, προζβθ ςε παρά το νόμο κιρυξθ απαραδζκτου, υποπίπτοντασ ςτθν 

πλθμμζλεια από το άρκρο 559 αρικμ. 14 ΚΠολΔ (όχι και από τον αρικμό 1), αφοφ δζχκθκε, 

εςφαλμζνα, ότι δεν εκτίκενται ςτθν αγωγι όλα τα ςτοιχεία που απαιτοφνται, κατά το νόμο, 

για τθ ςτιριξθ του αιτιματοσ τθσ αγωγισ, ωσ προσ τθν επικουρικι βάςθ τθσ από το άρκρο 

288 ΑΚ. 

υνεπϊσ, οι ςχετικοί πρϊτοσ, κατά το δεφτερο ςκζλοσ του και δεφτεροσ (εκτιμϊμενοσ από 

τον αρικμό 14 του άρκρου 559 ΚΠολΔ) λόγοι τθσ αναίρεςθσ, με τουσ οποίουσ ο 

αναιρεςείων προςάπτει ςτθν αναιρεςιβαλλόμενθ απόφαςθ τισ πλθμμζλειεσ αυτζσ, είναι 

βάςιμοι. 

Μετά από αυτά, αφοφ θ κρινόμενθ αίτθςθ αναίρεςθσ γίνει δεκτι, κατά παραδοχι ωσ 

βάςιμων των παραπάνω λόγων τθσ, πρζπει να αναιρεκεί θ πλθττόμενθ απόφαςθ ωσ προσ 

τουσ διαδίκουσ και το κεφάλαιο που προαναφζρκθκαν και να παραπεμφκεί θ υπόκεςθ, 

κατά το αναιροφμενο μζροσ τθσ, για περαιτζρω εκδίκαςθ ςτο ίδιο δικαςτιριο, αφοφ είναι 

δυνατι θ ςφνκεςι του από άλλο δικαςτι, εκτόσ από εκείνον που δίκαςε προθγουμζνωσ 

(άρκρ. 580 παρ. 3 ΚΠολΔ), ενϊ πρζπει να διαταχκεί θ επιςτροφι του παραβόλου, που ζχει 

κατακζςει ο αναιρεςείων, ς' αυτόν (άρκρο 495 παρ. 4 εδάφ. ε' του ΚΠολΔ, όπωσ ίςχυε και 

εφαρμόηεται ςτθν παροφςα υπόκεςθ πριν αντικαταςτακεί με το άρκρο 1 άρκρο τρίτο του 

ν. 4335/2015 που ιςχφει, κατ' άρκρ. 1 άρκρο ζνατο παρ. 2 και 4 αυτοφ, για τα ζνδικα μζςα 

που κατατίκενται από 1-1-2016). Σζλοσ, θ δικαςτικι δαπάνθ μεταξφ των διαδίκων πρζπει 

να ςυμψθφιςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 22 παρ. 2 εδάφ. β' ν. 3693/1957 (που διατθρικθκε 

ςε ιςχφ με το άρκρο 52 αρικμ. 18 ΕιςΝΚΠολΔ), το οποίο εφαρμόηεται και ςτθν προκείμενθ 

περίπτωςθ, κατ' άρκρ. 1, 7 και 17 ν. 736/1977, όπωσ θ παράγραφοσ 7 αντικαταςτάκθκε με 

το άρκρ. 12 παρ. 4 ν. 3711/2008, 28 παρ. 4 (και 5) ν. 2579/1998.  

 

ΓΙΑ ΣΟΤ ΛΟΓΟΤ ΑΤΣΟΤ  

 

Αναιρεί τθ 1619/2015 απόφαςθ του Μονομελοφσ Εφετείου Θεςςαλονίκθσ, ωσ προσ τουσ 

διαδίκουσ και το κεφάλαιο που αναφζρονται ςτο ςκεπτικό τθσ παροφςασ. 

Παραπζμπει τθν υπόκεςθ, κατά το αναιροφμενο μζροσ τθσ, για περαιτζρω εκδίκαςθ ςτο 

Μονομελζσ Εφετείο Θεςςαλονίκθσ, το οποίο κα ςυγκροτθκεί από άλλο δικαςτι, πλθν 



αυτοφ που εξζδωςε τθν πιο πάνω απόφαςθ. 

Διατάηει τθν επιςτροφι ςτον αναιρεςείοντα του παραβόλου που ζχει κατακζςει. Και 

υμψθφίηει τθ δικαςτικι δαπάνθ μεταξφ των διαδίκων.  

ΚΡΙΘΗΚΕ και αποφαςίςκθκε ςτθν Ακινα ςτισ 12 Ιανουαρίου 2018. 

ΔΗΜΟΙΕΤΘΗΚΕ ςτθν Ακινα ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ ςτο ακροατιριό του ςτισ 22 

Ιανουαρίου 2018. 

Η ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ Ο ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

 


