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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17 
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα 

 Τηλ.: 213 20 63 776 
          213 20 63 538 
Συνεδρίαση 76η 

Απόφαση υπ’ αριθ. 3715/2018 
Στην Αθήνα, σήμερα στις 11-12-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ, στο Κατάστημα της 
Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από 
την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 245456 πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα 
μέλη της, στις 06-12-2018. 

 
Θέμα 58ο  

Εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της 
υπ’αρ.4933/2018 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά 
 
Παρόντες: 
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Στεργίου Ιωάννα  
 Σαπουνά Αγγελική  
 Τζίβα Αιμιλία  
 Βρύνα Φωτεινή  

Τα αναπληρωματικά μέλη: 
 Λεβέντη Αγγελική 
 Μεταξά Ειρήνη 
 Χριστάκη Μαρια  
 Πελέκης Ζαχαρίας  

Απόντες:  
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.: 

 Αλεξίου Αθανάσιος 
 Δημάκος Δημήτριος   
 Μπαλάφας Γεώργιος  
 Καράμπελας Κωνσταντίνος 
 Μπαλού Αλεξάνδρα 
  Αδαμοπούλου Αικατερίνη 

 
Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Αθηνά 
Δημητροπούλου. 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος ενημερώνει τα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής για την υπ αριθμ πρωτ: 1084/05-12-2018 εισήγηση του Γραφείου 
Νομοθετικού Συντονισμού και Δικαστικών Υποθέσεων ΠΕ Πειραιά και Νήσων στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
 
Στις 21.9.2017 κατατέθηκε και στις 25.9.2018 επιδόθηκε η από 20.9.2017 αγωγή του ενάγοντα 
Αντώνιου Γκαβούνα κατά της Περιφέρειας Αττικής, κατά τη διαδικασία των περιουσιακών - 
μισθωτικών διαφορών, με αριθμό κατάθεσης 9880/4863/2017 με δικάσιμο την 30η.11.2017 με την 
οποία ζητούσε να καταδικαστεί η Περιφέρεια Αττικής να του καταβάλει: 
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(α) 20.700€ για αποζημίωση χρήσης, αντίστοιχη με τα μισθώματα των μηνών από Ιανουάριο έως 
Σεπτέμβριο 2017, (β) 13.806€ ως διαφυγόν κέρδος, το οποίο θα αποκόμιζε κατά τη συνήθη πορεία 
των πραγμάτων, εάν μίσθωνε τα αναφερόμενα στην αγωγή του ακίνητα, σε τρίτους, ήτοι τη 
διαφορά που θα αποκόμιζε ανάμεσα στο ποσό των 2.300€ που είχε συμφωνήσει ως μίσθωμα με 
την εναγομένη και το ποσό των 3.834€ στην οποία προσδιορίζει την μισθωτική αξία των ακινήτων 
του αυτών, την μισθωτική αξία των οποίων προσδιορίζει στα 9€ ανά τμ, (γ) να αναγνωριστεί ότι η 
εναγομένη οφείλει να του καταβάλει μηνιαίως από 1.10.2017 και για όσο χρόνο κάνει χρήση των 
ακινήτων του, το συνολικό ποσό των 3.834€ και (δ) να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή 
και να καταδικαστεί η Περιφέρεια Αττικής στη δικαστική του δαπάνη. 
Επί της ως άνω αγωγής εκδόθηκε η υπ’αρ.4933/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Πειραιά κατά τη διαδικασία των Περιουσιακών – Μισθωτικών Διαφορών, η οποία δέχθηκε εν μέρει 
την αγωγή του ενάγοντα κ.Γκαβούνα και (α) υποχρεώνει (καταψηφιστικό μέρος) την Περιφέρεια 
Αττικής να του καταβάλει το ποσό των 20.700€ ως αποζημίωση για τη χρήση των οριζόντιων 
ιδιοκτησιών του, που βρίσκονται σε πολυκατοικία κείμενη στην οδό Ελ.Βενιζέλου αρ.35 στον 
Πειραιά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο 
και Σεπτέμβριο του έτους 2017 νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της   αγωγής και μέχρι 
την πλήρη εξόφληση και (β) αναγνωρίζει (αναγνωριστικό μέρος) να του καταβάλει το συνολικό 
ποσό των 4.600€ ως αποζημίωση για τη χρήση των οριζοντίων ιδιοκτησιών του  για τους μήνες 
Οκτώβριο, Νοέμβριο του έτους 2017 νομιμοτόκως από την επομένη της επίδοσης της αγωγής και 
μέχρι την πλήρη εξόφληση. Τέλος συμψηφίζει τα δικαστικά έξοδα. 
Περαιτέρω, ο ενάγων ισχυρίστηκε με το δικόγραφο του ότι με τα από 7.5.1998, 14.11.1997 και 
17.2.2005 ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης, η Νομαρχία Πειραιά , της οποίας καθολική διάδοχος 
είναι η Περιφέρεια Αττικής, μίσθωσε από τη δικαιοπάροχο του Λίνα Λέκκου: (α) 7 γραφεία του 3ου 
ορόφου συνολικής επιφάνειας 330τμ, (β) 1 γραφείο 6ου ορόφου , συνολικής επιφάνειας 65τμ και  
(γ) 1 γραφείο 7ου ορόφου συνολικής επιφάνειας 31τμ, που βρίσκονται άπαντα σε πολυκατοικία 
κείμενη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου αρ.35 στον Πειραιά, προκειμένου να στεγαστεί η 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά. Τα άνω συμφωνητικά είχαν τριετή διάρκεια και 
παρατάθηκαν διαδοχικά.  Ο ενάγων απέκτησε την αποκλειστική και πλήρη κυριότητα των ανωτέρω 
μίσθιων δυνάμει δωρεάς εν ζωή που έγινε από την δικαιοπάροχο Λίνα Λέκκου. Συνολικό μίσθωμα 
για όλες τις ανωτέρω ιδιοκτησίες κατόπιν αναπροσαρμογών, συμφωνήθηκε το ποσό των 2.300€, 
καταβλητέου στο τέλος κάθε τριμήνου. 
Η ως άνω απόφαση επικαλείται τα άρθρα 601 ΑΚ που εφαρμόζεται κατά τη ρητή διάταξη αυτού και 
στο ΠΔ 34/1995 «Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων» σύμφωνα με το 
οποίο «ο μισθωτής για όσο χρόνο παρακρατεί το μίσθιο μετά τη λήξη της μίσθωσης, οφείλει ως 
αποζημίωση το συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς αυτό να αποκλείει δικαίωμα του εκμισθωτή να 
απαιτήσει και άλλη περαιτέρω ζημία». Εξειδικεύοντας η απόφαση κρίνει κατ’ εφαρμογή της ως άνω 
διάταξης, ότι ο εκμισθωτής μετά τη λήξη της μισθώσεως δικαιούται αποζημίωση, ίση προς το 
συμφωνημένο μίσθωμα, χωρίς να είναι υποχρεωμένος να αποδείξει το ποσό της ζημίας. Η 
παραπάνω αποζημίωση ( η οποία δεν έχει χαρακτήρα μισθώματος και για την καταβολή της δεν 
υφίσταται εκ του νόμου δήλη ημέρα, ώστε με την παρέλευση της να καθίσταται ο οφειλέτης 
μισθωτής που παρακρατεί το μίσθιο υπερήμερος κατά το αρ.341 εδ.α ΑΚ και να υποχρεούται από 
τότε στην καταβολή τόκων υπερημερίας βλ.ΑΠ 565/1996 ΕλλΔνη 38.106) οφείλεται κατά τους 
όρους οφειλής του μισθώματος (ΑΚ 595) δηλαδή με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις αυτού. 
Συνεπώς, για μελλοντικό χρόνο δεν είναι δυνατή η διεκδίκηση της εν λόγω αποζημίωσης. 
Επίσης, η ως άνω απόφαση επικαλείται ότι η αρμόδια υπηρεσία παρά το αρ.30 του ν.4447/2016 
δεν τήρησε την αποκλειστική προθεσμία των 2 μηνών και δεν ολοκλήρωσε διαπραγμάτευση για 
την υπογραφή νέων μισθωτηρίων, αλλά παράλληλα έκανε ακώλυτη χρήση των μίσθιων ακινήτων 
παράνομα, χωρίς να καταβάλει αποζημίωση χρήσης, με αποτέλεσμα να οφείλεται στον ενάγοντα 
αποζημίωση χρήσης για 9 μήνες ήτοι 20.700€, ισόποση των αντίστοιχων μισθωμάτων, που θα 
οφείλονταν εάν η μίσθωση ήταν εν ισχύ (από Ιανουάριο έως Σεπτέμβριο 2017). 
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Ως προς τα  αιτήματα (β) και (γ) του ενάγοντος περί καταβολής διαφυγόντος κέρδους 13.806€, 
απορρίφθηκαν λόγω αοριστίας. Επίσης, απορρίφθηκε το αίτημα καταβολής τόκου από την 
υπερημερία καταβολής διότι η αποζημίωση χρήσης δεν είναι μίσθωμα και δεν υπάρχει δήλη ημέρα 
καταβολής καθώς και το αίτημα της κήρυξης της απόφασης ως προσωρινά εκτελεστής. 
Πέραν της ένστασης αοριστίας που προβάλλαμε (η οποία έγινε δεκτή, κατά τα ανωτέρω, από το 
δικάσαν δικαστήριο), η Περιφέρεια Αττικής πρόβαλε την ένσταση  της καταχρηστικής άσκησης 
δικαιώματος (281 ΑΚ) και συγκεκριμένα ότι η μη καταβολή της οφειλόμενης αποζημίωσης χρήσης 
δεν οφείλεται σε αδικοπραξία των υπηρεσιών της, αλλά σε άρνηση του ενάγοντος να προσκομίσει 
την απαιτούμενη φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, καθιστάμενης έτσι αδύνατης της 
πληρωμής της οφειλόμενης αποζημίωσης. Η ένσταση μας αυτή απορρίφθηκε διότι σύμφωνα με το 
δικάσαν δικαστήριο κρίθηκε ότι συνιστά άρνηση της γένεσης του δικαιώματος του ενάγοντος δηλ. 
άρνηση των τυπικών προϋποθέσεων για την πληρωμή της αποζημίωσης χρήσης. Εντούτοις, το 
δικαστήριο είχε  ήδη δεχθεί ότι η συγκεκριμένη διαφορά  είναι γεγενημένη ως υπαγόμενη στις 
μισθωτικές διατάξεις του ΑΚ 601 και ως εκ τούτου σε κάθε περίπτωση οφείλεται αποζημίωση 
χρήσης για την χρήση των προαναφερόμενων μίσθιων. O ανωτέρω ισχυρισμός μας αιτιολόγησε 
μόνο την εκ μέρους μας ανυπαρξία δόλου και την μη ύπαρξη αδικοπραξίας και άρα ότι δεν 
υφίσταται περίπτωση προσωρινής εκτελεστότητας της αποφάσεως, αλλά και διαφυγόντων 
κερδών. 
Ως εκ τούτου και από την μερική αποδοχή των επιχειρημάτων μας, αλλά και της φύσεως της 
ανωτέρω μισθωτικής διαφοράς που υπάγεται στο αρ.601ΑΚ,  από τις προσαγόμενες απόψεις της 
αρμόδιας υπηρεσίας καθώς και τη νομολογία των δικαστηρίων, θεωρούμε ότι δεν υφίστανται 
βάσιμοι λόγοι για την άσκηση εφέσεως (η οποία θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα της 
υπ’αρ.4933/2018 απόφασης  μέχρι την τελεσιδικία της), ενώ πιθανή άσκηση της θα επιβαρύνει την 
Περιφέρεια Αττικής με επιπλέον τόκους (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΦΕΣΗΣ Η 13Η.12.2018). 
 
Ως εκ τούτου εισηγούμαστε για την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της υπ’αρ.4933/2018 
αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της 
η Οικονομική Επιτροπή 

κατά πλειοψηφία αποφασίζει 
 

Την μη άσκηση ενδίκων μέσων κατά της  υπ’ αριθ. υπ’αρ.4933/2018 αποφάσεως του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Πειραιά. 
 
 

 Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα Φωτ. Βρύνα δηλώνει λευκό. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος 
 
 

 
 
 
 
 

Καραμάνος Χρήστος 

Τα Μέλη  
Στεργίου Ιωάννα  
Σαπουνά Αγγελική  
Τζίβα Αιμιλία  
Βρύνα Φωτεινή  
Λεβέντη Αγγελική 
Μεταξά Ειρήνη 
Χριστάκη Μαρια  
Πελέκης Ζαχαρίας  
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