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ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑ/\ΔΙΘΕΑΣ

Αποτελοýμενο απü τον ΕιρηνοδßJ<η ΚαλλιθÝαò

ΑλÝ§ανδρο Ρφ και την ΓραμματÝα αυτοý ΠαρασκευÞ

Μαραγκοý.

Συνεδρßασε δημüσια στο ακροατÞριü του

Μαρτßου 2Ο13, για να δι:<Üσει την υπüθεση μεταψ:

Αθηνþν, που εκπροσωπÞθηκε απü την πληρε§ουσια

τηò, ΕλÝνη Μεζßνη.

κατοßκου Παλαιοý ΦαλÞρου, που εκπροσωπÞθηκε

πληρε§ουσιο δικηγüρο του, Γεþργιο ΚουφογιÜ*η.

αιò 2Ι

κατοßκου

δικηγüρο

Iαπο τον

Η ενÜγουσα με την απü 16-1Ι-2Ο72 αγωγÞ τÞò, που

απευθýνεται στο ΔικαστÞριο αυτü, η οποßα Ýχει κατατεθεß στο

ΔικαστÞριο αυτü με αριθμü LB3/2oI2, βlτησε να γßνει δετ<τÞ

για üσουò λüγουò αναφÝρονται σ'αυτÞ.

ΚατÜ την εκφþνηση τηò υπüθεσηò και την συβlτηση που

Ýγινε στο ακροατηριο, οι πληρε§οýσιοι δικηγüροι τφν διαδßκων
' :: j

ανÝπτυ§αν τουò ισχυρισμουò τουò, αναφÝρθηκαν στιò Ýγγραφεò

προτÜσειò τουò και βlτησqν τ'αναφερüμενα στα πρατ<τικÜ.



Στην κρινüμενη αγωγÞ η ενÜγουσα εκθÝτει üτι με

σýμβαση επαγγελματικÞò μßσθωσηò μßσθωσε απü τον

εναγüμενο Ýνα ημιυπüγειο κατÜστημα, üπωò παραδετ<τÜ κατ'

Üρθρο 224 Κ.Πολ.Δ. διορθþθηκε η αγωγÞ στο σημεßο τηò αυτü,

που περιγρÜφεται σ' αυτÞ για να το χρησψοποιÞσει

αποκλεισòικÜ ωò επιχεßρηση δερματοστι§ßαò, ¼τι το μηνιαßο

μßσθωμα τηò μßσθωσηò που Üρχισε την 11-8-2Ο 11 ορßσθηκε

σΕο ποσü των 55Ο Ευρþ. ¼ττ μετÜ την παραχþρηση τηò

χρÞσηò του μισθßου σ' αυτÞ διαπßστωσε üτι δεν μποροýσε να

εκδοθεß Üδεια λειτουργßαò τηò επιχεßρησÞò τηò και ενþ κατÜ

την συνωμολüγηση τηò σýμβασηò την εßχε διαβεβαιþσει περß

του ανΠθÝτου. Για το λüγο αυτü την 23_9_2οΙ1 με ε§þδικο

κατÞγγεþε τη μßσθωση- ΖητεΙ να υποχρεωθεß ο εναγüμενοò να

τηò καταβÜλει το ποσü των 6,933,52 Ευρþ για αποζημßωσÞ

τηò για τιò δαπÜνεò στιò οποßεò προÝβη κατÜ τη διÜρκεια τηò

μßσθωσηò και για χρηματικÞ τηò ικανοποßηση λüγω ηθικÞò

βλüβηò απü την αντισυμβατυ<Þ συμπεριφορÜ του εναγομÝνου,

Η αγωγÞ, για το αντικεßμενο τηò οποßαò καταβλÞθηκε το

προσÞκον τÝλοò δικαστικοý ενσÞμου με τιò υπÝρ τρßτων

προσαυ§Þσειò (βλ. το υπ,αριΘ. 1320566Β τýπου Β, διττλüΤυπο

εßσπραξηò τηò αρμüδιαò Δ.Ο,Υ,), παραδετ<ιÜ και αρμüδια

(αρθρα]r4παρ.ιβΚαι29παρ.lΚ.Πολ.Δ.)εισÜγεταιγια

συβιτησησtοπαρüνΔικαστÞριοκατÜτηνειδικÞδιαδικασßα

τωνÜρθρων647επ.Κ.Πολ.Δ..Εßναινüμιμηο-òηριζüμενησßιò

διατÜ§ειòτωνÜρθρων574,575,577,5Β5,584,587Α.Κ..Το

αßτημα για καταβολÞ ποσοý= 15ο Ευρþ για ανακαßνιση του



ß2" φýλlο τηò υπ' αριΘ. 473l2Ο13 qπüφαση του
Ειρηνοδικεßου ΚgλλιQÝαò

μισθßου πρÝπει ν' απορριφθεß ωS απαρÜδεκτο, καθþ5 εßναι

αüριστο, αφοý δεν ε§ειδικεýεται στην αγωγÞ σε τι συνßσταται η

ανακαßνιση. ΤÝλοò, το αßτημα για επιδßκαση χρηματικÞò

ικανοποßησηS λüγω ηθικÞò βλÜβηs ποσοý 5"ΟΟΟ Ευρþ εßναι

νομικÜ αβÜσιμο καθþò αυτÞ, κατ'Üρθρο 2gg Α.Κ.,

επιδικÜζεται μüνο σΕιS περιπτþσειS που ορßζει ο νüμοò και
τÝτοια δεν εßναι η αντισι-ιμβατυ<Þ συμπεριφορÜ του

εναγομÝνου που επικαλεßται η ενÜγουσα για θεμελßωσÞ τηò.

ΠεραιτÝρω η αγωγÞ πρÝπει να ερευνηθεß ,S προò την

ουσιαστικÞ τηò βασιμüτητα.

Απü τιò Ýνορκεò καταθÝσειò των μαρτυρων, τα Ýγγραφα

που προσκομßζουν Και επιιζο-λοýνται οι διÜδικοι Και την εν

γÝνει διαδικασßα αποδεßχτηκαν τα παρακÜτω πραγματικÜ

περισταιικÜ: Με σýμβαση επαγγελματικÞò μßσθωσηò μετα§υ
των διαδßκων την 11-8-2Ο11 η ενÜγουσα μßσθωσε απü τον

εναγüμενο Ýνα ημιυπüγειο κατÜστημα 45 τετραγωνικþν

μÝτρων που βρßσκεται στη ΝÝα Σμýρνη και επß τηS οδοý

Ελευθερßου ΒενιζÝλου αριΘ. 67, προκειμÝνου να το

χρησιμοποιÞσει ωò επιχεßρηση δερματοστιξßαò. Η μßσθωση
ορßσθηκε να αρχßσει την 11-Β-2Ο11 και το μßσθωμα στο ποσü

ιων 55Ο Ευρþ πλÝον χαρτοσÞμου. ΚατÜ τη σlJνομολüγηση τη5

μßσθωσηS ο εναγüμενοò διαβεβαßωσε την ενÜγουσα üτι μπορεt
να λειτουργÞσει το μßσθιο για το σκοπü που εκμισθþθηκε.

¼ταν üμωò η ενÜγουσα απευθυνθηκε στιò αρμüδιεò αρχÝò για



την Ýκδοση τηò σχετικÞò Üδειαò διαπßστωσε üτι δεν μποροýσε

το μßσθιο να χρησιμοποιηθεß για τη συμφωνηθεßσα ΧρÞση,

αυτü εßχε χρÞση αποθÞ«ηò, ΠαρÜ τιò οχλÞσειò τηò ενÜγουσαò

στον εναγüμενο να προβεß στιò αναγκαßεò ενÝργειεò για την

τροποποßηοη τηò οικοδομικÞò Üδειαò þστε' να μπορεß να

εκδοθεß η Üδεια για τη λειτουργßα τηò επιχεßρησηò αυτüò δεν

το Ýπρα§ε. 'Ετσι λüγω του πραγματικοý ελαττþματοò του

μισθßου που καθιστοýσε αγÝφικτη e§ αρΧÞò τη ΧρÞση του η

ενÜγουσα κατÞγγειλε την 23-9-2ΟLt με την απü 19-9-2011

εξþδικη καταγγελßα τηò τη μßσθωση τ<αι αυτÞ απü το χρονι:<ü

αυτü σημεßο λýθηκε και δικαιοýται η ενÜγουσα την ανüρθωση

κÜθε θετικÞò και αποθετικÞò ζημßοò μÝχρι τη λýση τηò

μßσθωσηò. Ειδικüτερα δικαιοýται να τηò επιο-ιρÝψει ο

εναγüμενοò το μßσθωμα του μηνüò Αυγοýστου 2Ο 1 1 που του

κατÝβαλε, ποσοý 55Ο Ευρþ, την επιστροφÞ ποσοý 1,1ΟΟ

Ευρþ ωò δοθεßσα απü αυιÞ (ενÜγουσα) εγγυηση καθþò και το

ποσüτων133,52ΕυρþπουσυνßσταταισtηδαπÜνη

ηλει<τροδüτησηò και κατανÜλωσηò ρεýματοò απü την 11-Β-

2Ο11 Ýωò τη λÞξη τηò μßσθωσηò με την Üνω καταγγελßα,

ΣυνολικÜ οι απαιτÞσειò τηò ενÜγουσαò ανÝρΧονται στο ποσü

των 1 .7Β3,52 ευρþ (550 + 1,100 + 133,52),

ΜετÜ τα ει<ιεθÝντα πρÝπει να γßνει δει<τÞ εν μÝρει η

αγωγÞ και ωò ουσιαστικÜ βÜσψη 1ζαι να κηρυχθεß προσωρινÜ

ει<τελεστÞ η απüφαση καθþò το ΔικαστÞριο κρßνει üτι η

καθυστÝρηση στην ει<ιÝλεσÞ τηò μπορεß να προκαλÝσει

σημαντικÞ βιμß« στην ενÜγουσα, ΤÝλοò μÝροò τηò δικαστικÞò

δαπÜνηò τηò ενÜγουσαò βαρýνει τον εναγüμενο (Üρθρο 178



παρ. 1 Κ.Πολ.Δ.).

Για τουò λüγουò αυτοýò

ΔικÜζει αντψωλßα των διαδßκων.

ΔÝχεται εν μÝρει την αγωγÞ.

Υποχρεþνει τον εναγüμενο να καταβÜλει
το ποσü των 1.783,52 ευρþ με το νüμιμο
επßδοση τηò αγωγÞò.

Κηρýσσει την απüφαση προσωρινÜ ει<τελεαÞ.

ΚαταδικÜζει τον εναγüμενο στην καταβολÞ μÝρουò τηò
δικαστικÞò δαπÜνηò τηò ενÜγουσαò τ<αι την ορßζει στο ποσü
των εκατü (10Ο) ευρþ.

στην ενÜγουσα

τüκο απü την

Κρßθηκε, αποφασßσεηκε

ΚαλλιθÝα και στο ακροατÞριο

Ιουνßου 2ΟΙ3 σε Ýτ<τατ<τη και
Δικαòιτηρßου τοýτου.

και δημοσιεýθηκε στην

του Ειρηνοδικεßου στιò 2Β

δημüσια συνεδρßαση του

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΙΙ{WΙΑΤΕΑΣ


