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Περίληψη 
 
Μίσθωση ακινήτου - Η άσκηση αγωγής απόδοσης της χρήσης μισθίου ακινήτου δεν 
δημιουργεί εκκρεμοδικία που να εμποδίζει την υποβολή αίτησης για έκδοση διαταγής 
απόδοσης - Πιστοποιητικό Δ.Ο.Υ. για έκδοση διαταγής απόδοσης. 
 
Απόσπασμα 
 
Σύμφωνα με το άρθ. 10 § 1 περ. α' ν. 2523/1997 και 88 § 1 ν. 2238/1994, όσοι 
αποκτούν εισόδημα από ακίνητα, στερούνται το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγή 
εξώσεως στα ακίνητα για τα οποία δεν έχουν δηλωθεί τα μισθώματα. Τα δικαστήρια 
απέχουν να δικάσουν αγωγή απόδοσης μισθίου, αν δεν προσκομισθεί πιστοποιητικό 
της αρμόδιας Δ.Ο.Υ., από το οποίο να προκύπτει ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα της 
τελευταίας διετίας πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης (άρθ. 81 § 3 κώδικα 
φορολογίας εισοδήματος - κυρ. ν. 2238/1994 - όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 26 § 1 
ν. 3220/2004). Έτσι είναι απαράδεκτη η συζήτηση της αγωγής απόδοσης, αν δεν 
προσκομίσθηκε βεβαίωση του οικονομικού εφόρου (ΕφΑθ 8790/87 ΕλΔ 29/566). Η 
απαίτηση του νόμου για προσκόμιση του πιστοποιητικού αυτού δεν αντικαθίσταται 
με την επίδοση της αγωγής απόδοσης στον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. 
Εξάλλου, αν δεν προσκομισθεί το πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ., ο δικαστής μπορεί 
σύμφωνα με την διάταξη του άρθ. 227 ΚΠολΔ να καλέσει το διάδικο να το 
προσκομίσει τάσσοντας εύλογη προθεσμία. Περαιτέρω, από τις διατάξεις των άρθ. 
662Α έως 662Η ΚΠολΔ (διαταγή απόδοσης μισθίου), σε συνδυασμό και με όσα 
προαναφέρθηκαν, προκύπτει ότι στην αίτηση του εκμισθωτή για την έκδοση διαταγής 
απόδοσης μισθίου, επισυνάπτονται το μισθωτήριο, η έκθεση επιδόσεως της εγγραφής 
όχλησης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο (662Γ § 3 εδ. α' ΚΠολΔ). Έτσι, πρέπει να 
επισυνάπτεται και το κατ' άρθ. 81 § 3 ν. 2238/1994 πιστοποιητικό του οικονομικού 
εφόρου ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα των δύο τελευταίων ετών πριν από την 
εκδίκαση της υπόθεσης (I. Κατράς, Πανδέκτης Μισθώσεων, έκδ. 2009, § 250). Να 
σημειωθεί, ότι για την υποβολή της δήλωσης των μισθωμάτων είναι αδιάφορο αν τα 
μισθώματα εισπράχθηκαν (ΕφΑθ 6584/1990 ΕλΔ 32/1665). 
Στην προκειμένη περίπτωση, από όλα τα έγγραφα, που οι διάδικοι επικαλούνται και 
προσκομίζουν, αποδείχθησαν τα ακόλουθα περιστατικά: Με το από 1.7.1998 ιδιωτικό 
συμφωνητικό μίσθωσης καταστήματος, η καθής η ανακοπή εκμίσθωσε στην 
ανακόπτουσα ένα υπόγειο χώρο συνολικής επιφάνειας 430 τ.μ., που βρίσκεται στις 
Αχαρνές Αττικής και σε κτήριο επί της οδού Αριστοτέλους 313, με αρχικό μίσθωμα 
150.000 δρχ. ή 440 ευρώ και πενταετή διάρκεια, αρξαμένη την 1.7.1998 και λήγουσα 
την 30.6.2003, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τη μισθώτρια για τις ανάγκες της 
επιχείρησης της (εμπόριο οικιακών ειδών). Προ της λήξεώς της, η ως άνω μίσθωση 
ανανεώθηκε με το από 28.4.2002 μισθωτήριο συμφωνητικό και ορίσθηκε να 
διαρκέσει για άλλα εννέα έτη, ενώ το μίσθωμα συμφωνήθηκε να ανέρχεται σε 450 
ευρώ μηνιαίως. Επίσης με το από 30.4.2001 ιδιωτικό συμφωνητικό επαγγελματικής 
μίσθωσης, η καθής εκμίσθωσε στην ανακόπτουσα ένα ισόγειο χώρο επιφανείας 256 
τ.μ. σε πολυώροφη οικοδομή, που βρίσκεται στην οδό Αριστοτέλους αριθ. 313, στις 
Αχαρνές Αττικής, αντί μηνιαίου μισθώματος 160.000 δρχ. ή 469,50 ευρώ με εξαετή 
διάρκεια, προκειμένου η ανακόπτουσα -μισθώτρια να τον χρησιμοποιήσει ως χώρο 
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γραφείου και έκθεσης της επιχείρησης της. Με την ανακοπτόμενη υπ' αρ. 696/2004 
διαταγή απόδοσης χρήσης μισθίου του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, που επιδόθηκε στην ανακόπτουσα την 21.12.2004, η τελευταία διατάχθηκε 
να αποδώσει στην καθής η ανακοπή-εκμισθώτρια, τη χρήση των ανωτέρω δύο 
μισθίων ακινήτων λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων. Η καθής με την 
από 27.10.2004 αίτηση της για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής πληρωμής 
προσκόμισε ενώπιον του Δικαστή του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, το υπ' αρ. 
3709/11.2.2004 πιστοποιητικό της Δ.Ο.Υ. ΦΑΒΕ Αθηνών για δηλωθέντα μισθώματα 
από τα δύο προαναφερόμενα επίδικα μίσθια ακίνητα. Στο πιστοποιητικό αυτό 
βεβαιώνεται ότι δηλώθηκαν: α) για το οικονομικό έτος 2001 (διαχείριση έτους 2000) 
τα μισθώματα του υπογείου μισθίου των 430 τ.μ., β) για το οικονομικό έτος 2002 
(διαχείριση έτους 2001): 1) Τα μισθώματα του υπογείου μίσθιου των 430 τ.μ. και 2) 
τα μισθώματα του ισόγειου μισθίου καταστήματος, γ) για το οικονομικό έτος 2003 
(διαχείριση έτους 2002), τα μισθώματα του ισόγειου μισθίου καταστήματος. Δεν 
φέρονται όμως ως δηλωθέντα 1) τα μισθώματα του υπογείου μισθίου χώρου των 430 
τ.μ. των οικονομικών ετών 2003 και 2004 (διαχειριστικά έτη 2002 και 2003) και 2) τα 
μισθώματα του ισόγειου μισθίου καταστήματος του οικονομικού έτους 2004 
(διαχειριστικό έτος 2003), δεδομένου ότι από την ημερομηνία της αίτησης για την 
έκδοση διαταγής απόδοσης και την ημερομηνία της έκδοσης της ένδικης υπ' αρ. 
696/2004 διαταγής απόδοσης των ως άνω μίσθιων, που είναι 27.10.2004 και 
26.11.2004 αντίστοιχα, προκύπτει άτι έπρεπε να είχαν δηλωθεί τα μισθώματα των 
οικονομικών ετών 2003 και 2004 (διαχειριστικά έτη 2002 και 2003). Ως εκ τούτου, 
για την έκδοση της ανακοπτόμενης διαταγής απόδοσης της χρήσεως μισθίου δεν έχει 
προσκομισθεί το κατ' άρθ. 81 § 3 ν. 2238/1994 πιστοποιητικό του οικονομικού 
εφόρου, ότι δηλώθηκαν τα μισθώματα από τις επίδικες μισθωτικές συμβάσεις για την 
τελευταία διετία πριν από την εκδίκαση της υπόθεσης. Το παρόν Δικαστήριο κάλεσε 
τη διάδικο να το προσκομίσει, τάσσοντάς της εύλογη προθεσμία (άρθ. 227 ΚΠολΔ), 
όπως προκύπτει και από την επισημείωση της Γραμματέως επί του φακέλου της 
δικογραφίας, πλην όμως η υπόχρεη διάδικος (καθής η ανακοπή-εκμισθώτρια) δεν το 
προσκόμισε. Γι αυτό και πρέπει να γίνει δεκτός ο σχετικός λόγος ανακοπής ως και 
κατ' ουσίαν βάσιμος. 
Να σημειωθεί ότι ο λόγος ανακοπής, με τον οποίο η ανακόπτουσα ισχυρίζεται ότι εν 
προκειμένω να υφίσταται εκκρεμοδικία, καθόσον πριν από την υποβολή της σχετικής 
αιτήσεως της καθής, επί της οποίας εκδόθηκε η προσβαλλόμενη διαταγή απόδοσης 
της χρήσεως των επίδικων μισθίων, αυτή (καθής) είχε ασκήσει εναντίον της 
(ανακόπτουσας) και α) την από 12.1.2004 αγωγή της ενώπιον του Ειρηνοδικείου 
Αθηνών και β) την από 12.1.2004 αγωγή της ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών, περί απόδοσης της χρήσεως των επίδικων μισθίων, λόγω καθυστέρησης 
μισθωμάτων, για το αυτό χρονικό διάστημα οι οποίες προσδιορίσθηκαν να 
συζητηθούν η μεν πρώτη την 16.3.04, οπότε και αναβλήθηκε για την 18.5.2004, η δε 
δεύτερη κατά την 13.2.2004 οπότε ματαιώθηκε η συζήτηση της, και έκτοτε αυτές 
εκκρεμούν και συνεπώς απαραδέκτως εκδόθηκε η ως άνω προσβαλλόμενη διαταγή 
απόδοσης χρήσης των μισθίων, κρίνεται απορριπτέος, καθότι η άσκηση αγωγής 
απόδοσης δεν δημιουργεί εκκρεμοδικία που να εμποδίζει την υποβολή αίτησης για 
έκδοση διαταγής απόδοσης της χρήσεως μισθίου (βλ. Ποδηματά σε 
Κεραμέα/Κονδύλη/Νίκα: ΕρμΚΠολΔ, άρθ. 626, αρ. 7, αντίθετη άποψη Παπαδάκης: 
Διαταγές, αριθ. 70-71). 
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