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Αριθμός 61/2015 

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΡΑΚΗΣ 

Συγκροτήθηκε από την Δικαστή Δήμητρα Σίσκου, Εφέτη και από τον Γραμματέα Κυριάκο Γκάζο. 

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 6 Φεβρουαρίου 2015, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ: 

ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ - ΕΝΑΓΟΜΕΝΩΝ: 1)  ......................... , κατοίκου Ντύσσελντορφ Γερμανίας και 

2)  .................. , κατοίκου Μεταμόρφωσης Αττικής, οι οποίοι παραστάθηκαν στο Δικαστήριο, διό του 

πληρεξούσιου δικηγόρου τους Ηλία Μπαχάρη του Δ.Σ. Καβάλας, ο οποίος κατέθεσε έγγραφες προτάσεις. 

 
ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ - ΕΝΑΓΟΝΤΩΝ: 1)  ........................ συζ ...................... , κατοίκου Ν. Ηρακλείτσας 

Καβάλας και 2)  .................... , κατοίκου Καβάλας, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από τον πληρεξούσιο 

δικηγόρο τους Θεόδωρου Λάμψια του Δ.Σ. Καβάλας, με δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ , ο οποίος κατέθεσε 

έγγραφες προτάσεις. 

Οι ενάγοντες με την από 13-6-2012 (αριθμό έκθεσης κατάθεσης 57/13-6-2012) αγωγή τους, με αντικείμενο την 

καταβολή αναγκαίων κοινόχρηστων δαπανών σε συνιδιοκτήτη, προς το Μονομελές Πρωτοδικείο Καβάλας, ζήτησαν 

να γίνουν δεκτά, όσα αναφέρονται σ' αυτήν. 

Το παραπάνω Δικαστήριο, με την υπ' αριθμ. 113/2013 οριστική απόφαση του, δέχθηκε κατά ένα μέρος την αγωγή. 

Την απόφαση αυτή προσέβαλαν οι εναγόμενοι με την από 13-2-2014 (αριθμ. έκθ. κατάθ. 32/14-2-2014) έφεση 

τους, για την οποία ορίσθηκε αρχικά δικάσιμος η 21-11-2014 και μετά από αναβολή η αναφερόμενη στην αρχή της 

παρούσας, κατά την οποία και έγινε η συζήτηση της υπόθεσης. 

Κατά την εκφώνηση της υπόθεσης, στη σειρά της από το σχετικό πινάκιο, ο πληρεξούσιος δικηγόρος των 

εκκαλούντων, αναφέρθηκε στις έγγραφες προτάσεις του και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σ' αυτές, ο 

δε πληρεξούσιος δικηγόρος των εφεσίβλητων, κατόπιν μονομερούς δήλωσης του, που έγινε, σύμφωνα με το άρθρο 

242 παρ. 2 ΚΠολΔ, δεν παραστάθηκε στο ακροατήριο, αλλά προκατέθεσε εμπρόθεσμα τις έγγραφες προτάσεις του. 

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 

Η υπό κρίση έφεση των ηττηθέντων εναγομένων, κατά της υπ' αριθ. 113/2013 οριστικής αποφάσεως του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, που εκδόθηκε, κατά την ειδική διαδικασία επιλύσεως των διαφορών μεταξύ 

ιδιοκτητών ιδιοκτησίας κατ' ορόφους, ασκήθηκε εμπρόθεσμα με νομότυπη κατάθεση του σχετικού δικογράφου στη 

γραμματεία του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου (άρθρα 495 επ., 511 επ. ΚΠολΔ). Συνεπώς είναι παραδεκτή και πρέπει 

να ακολουθήσει η ουσιαστική έρευνα των λόγων της κατά την ίδια διαδικασία. 

Οι ενάγοντες (ήδη εφεσίβλητοι) με την από 13-6-2012 αγωγή τους, την οποία απηύθυναν ενώπιον του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας, εξέθεσαν ότι αυτοί και οι εναγόμενοι είναι ιδιοκτήτες των αναφερόμενων σ' 

αυτήν οριζόντιων ιδιοκτησιών της περιγραφόμενης οικοδομής - καπναποθήκης, η οποία έχει υπαχθεί στις διατάξεις 

του ν. 3741/1929, αλλά στερείται κανονισμού διοικήσεως της. Οτι 

η οικοδομή με την υπ' αριθμ. 11/2010 έκθεση της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας και την αναθεωρητική αυτής 

κρίθηκε επικίνδυνη από στατικής και δομικής άποψης και ότι επιτάσσονταν στους κυρίους αυτής μέτρα για την 

αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες ήταν τεχνικώς επισκευάσιμες. Οτι αναγκαίως ανατέθηκε η σύνταξη των σχετικών 

μελετών και η εκτέλεση των αναλυτικώς σ' αυτή σε αρμόδιους, μηχανικό και εργολάβο οικοδομών, προς άρση της 

επικινδυνότητας της οικοδομής και ότι, για το σκοπό αυτό, η συνιδιοκτησία πραγματοποίησε τις αναφερόμενες, 

επίσης σ' αυτή αναλυτικά για κάθε εργασία, δαπάνες, οι οποίες ήταν αναγκαίες. Οτι η συνολική δαπάνη 

επιμερίσθηκε αναλογικά μεταξύ όλων των συνιδιοκτητών της οικοδομής με βάση την αξία της κάθε οριζόντιας 

ιδιοκτησίας επί του όλου οικοπέδου και ότι οι εναγόμενοι αρνήθηκαν να καταβάλουν την, σε αυτούς, αναλογούσα 

επιμεριοτικώς δαπάνη, ανερχόμενη στο ποσό των 50.149,54 ευρώ. Βάσει αυτών, αναφέροντας ότι το συνολικό 

ποσό, που αντιστοιχεί στους εναγόμενους ανέρχεται στο ύψος των 37.614,00 ευρώ, ζήτησαν να υποχρεωθεί ο 

κάθε εναγόμενος να καταβάλει σε καθένα από τους εναγόντες το ποσό των 9.403,50 ευρώ, με τον νόμιμο τόκο από 

την επίδοση της αγωγής. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, δικάζοντας κατά την ειδική διαδικασία επιλύσεως των 

διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών, που απορρέουν από την σχέση της οροφοκτησίας, έκρινε νόμιμη την αγωγή και την 

δέχθηκε κατά ένα μέρος και ως ουσιαστικά βάσιμη και ειδικότερα υποχρέωσε καθένα από τους εναγομένους να 

καταβάλει σε κάθε ενάγοντα το ποσό των εννέα χιλιάδων ογδόντα εννέα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ 

(9.089,58 €) με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Κατά της αποφάσεως αυτής άσκησαν έφεση οι εναγόμενοι και 

παραπονούνται για κακή εφαρμογή του νόμου και εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων, ζητώντας να εξαφανισθεί 

η προσβαλλόμενη απόφαση και να απορριφθεί η αγωγή. 

Από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 παρ. 1, 3 παρ. 1, 5 εδ. α, 7 παρ. 1, 8 και 13 του ν. 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας 

κατ' ορόφους", που διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την εισαγωγή του Αστικού Κώδικα με το άρθρο 54 του 

Εισαγωγικού Νόμου αυτού και 111 του ΑΚ, συνάγεται ότι, επί οριζόντιας ιδιοκτησίας ιδρύεται κυρίως μεν χωριστή 

κυριότητα σε όροφο οικοδομής ή διαμέρισμα ορόφου, παρεπομένως δε και αναγκαστική συγκυριότητα, που 

αποκτάται αυτοδικαίως, κατ" ανάλογη μερίδα, στα μέρη του όλου ακινήτου, που χρησιμεύουν σε κοινή απ* όλους 

τους οροφοκτήτες χρήση. Μεταξύ των μερών αυτών περιλαμβάνονται, κατά ενδεικτική στις διατάξεις αυτές 



  

απαρίθμηση, το έδαφος, τα θεμέλια, οι πρωτότοιχοι, η στέγη, οι καπνοδόχοι, οι αυλές, τα φρεάτια ανελκυστήρων, 

οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης, το κλιμακοστάσιο. Εξάλλου κατά τη διάταξη του άρθρου 5 εδαφ. β '  και γ '  

του ίδιου νόμου, κοινά βάρη, στα οποία υποχρεούνται να συνεισφέρουν όλοι οι συνιδιοκτήτες, θεωρούνται η 

συντήρηση και επισκευή των κοινών μερών του ακινήτου, που ανήκουν στην συγκυριότητα όλων. Ως επισκευή του 

κοινού θεωρείται η επιδιόρθωση και αποκατάσταση της ζημίας ή φθοράς του κοινού πράγματος, η οποία (φθορά) 

προέρχεται είτε από την πάροδο του χρόνου είτε από τη συνήθη χρήση του πράγματος είτε από τυχαία 

χειροτέρευση αυτού, όχι όμως και από υπαιτιότητα κάποιου συνιδιοκτήτη, η οποία έχει ως στόχο την επαναφορά 

του πράγματος στην προηγούμενη κατάσταση του. Ως συντήρηση του κοινού θεωρείται η διατήρηση του 

πράγματος σε τέτοια κατάσταση, ώστε αυτό, κάθε στιγμή να εκπληρώνει τον, από την κατασκευή του, προορισμό 

του, ο οποίος ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συνιδιοκτησίας. Ως μεταβολή του κοινού ή προσθήκη σ' αυτό νοείται 

η βελτίωση του, για την πλέον αποδοτική του χρήση, υπέρ όλων των συνιδιοκτητών και για το γενικό όφελος όλης 

της συνιδιοκτησίας (ΑΠ 835/1998 ΝοΒ 2000-31, Εφθεσ 1909/2004 Αρμ. 2005-231,Φ. Τσετσέκου, Οριζόντια και 

κάθετη ιδιοκτησία, έκδοση Γ ' ,  σελ. 208-211). Είναι προφανές, ότι η ύπαρξη των προϋποθέσεων, για την ανάγκη 

της επισκευής ή συντήρησης του κοινού πράγματος είναι ορατή και ευδιάκριτη, ενώ η ύπαρξη των προϋποθέσεων, 

για το επιτρεπτό μεταβολών ή προσθηκών στο κοινό είναι ζήτημα πραγματικό και συνδέεται με την κάθε επιμέρους 

περίπτωση. Η εκτέλεση των εργασιών, που αποσκοπούν στην επισκευή, συντήρηση, βελτίωση του κοινού και 

προσθήκη σ' αυτό έχει ως συνέπεια τη δημιουργία κάποιας δαπάνης και την υποχρέωση των συνιδιοκτητών να 

συμμετάσχουν στη δαπάνη αυτή, όπως έχουν (συνήθως συμβατική) υποχρέωση να συμμετάσχουν και σε 

οποιαδήποτε άλλη δαπάνη, που έχει σχέση με τη λειτουργία της οικοδομής (ΕφΑΘ 349/2006 ΕΔικΠολυκ 

2006/267). Οι ανωτέρω δαπάνες, στις οποίες ο ιδιοκτήτης κάθε οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι υποχρεωμένος να 

συμβάλλει, κατά το ποσοστό συμμετοχής της ιδιοκτησίας του σ' αυτές, μπορούν να γίνουν από έναν ή 

περισσότερους συνιδιοκτήτες και χωρίς ακόμη απόφαση της γενικής συνέλευσης, όταν είναι αναγκαίες, για την 

διατήρηση της κοινής οικοδομής κατάλληλης προς εκπλήρωση του προορισμού της και προς αποτροπή αμέσου 

κινδύνου καταστροφής ή βλάβης των κοινών μερών και εγκαταστάσεων της (βλ. ΕΦΑΟ 1313/2007 Δ/νη 

2007/929, ΕφΠατρ 247/2004 Αχαϊκή Νομ. 2005/659). Η υποχρέωση κάθε συνιδιοκτήτη, για συνεισφορά στα κοινά 

βάρη είναι ανεξάρτητη από τη χρησιμοποίηση ή όχι του κοινού πράγματος, από καθέναν απχ αυτούς (εκτός 

αντίθετης νόμιμης και έγκυρης συμβατικής δέσμευσης), διότι η υποχρέωση αυτή προέρχεται από τη συνιδιοκτησία 

του κοινού και μόνον από το γεγονός, ότι το κοινό πράγμα χρησιμεύει, από τον προορισμό του, για την 

εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών, ανεξάρτητα εάν από λόγους υποκειμενικούς χρησιμοποιείται ή όχι αυτό από 

όλους ή από μερικούς απ' αυτούς (Εφ.Οεσσαλ 1909/2004 Αρμ 2005/231). Η αξίωση του συγκυρίου - κοινωνού, 

κατά των λοιπών συγκυρίων να απαιτήσει τις δαπάνες, που κατέβαλε για το κοινό πράγμα, εφόσον αυτές έγιναν με 

τις προϋποθέσεις του άρθρου 788 παρ. 2 ΑΚ (επικείμενος κίνδυνος βλάβης του κοινού) θεμελιώνεται στις 

προαναφερόμενες διατάξεις της οροφοκτησίας και αυτές του άρθρου 794 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται 

συμπληρωματικά στην οροφοκτησία (βλ. Π. Κωνσταντοπούλου, ό.π., σελ. 280, Καυκά Ενοχ. Δίκ., άρθρο 794 ΑΚ, 

ΕΦΑΘ 7721/2006 Δ/νη 2007/930, ΕφΘεσ 1909/2004 Αρμ. 2005/231). Συνεπώς, σύμφωνα με τις προηγούμενες 

νομικές σκέψεις, το Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, το οποίο δέχθηκε ότι, υπό τα εκτιθέμενα στην αγωγή πραγματικά 

περιστατικά, πρόκειται περί αγωγής συνιδιοκτήτη οικοδομής υπαγόμενης στο καθεστώς του Ν. 3741/1929 κατά 

συνιδιοκτητών αυτοτελών διαιρεμένων ιδιοκτησιών, προς καταβολή της συμμετοχής τους στα κοινά βάρη, που 

έγιναν λόγω επικείμενου κίνδυνου βλάβης του κοινού, η οποία είναι νόμιμη, στηριζόμενη επί των διατάξεων των 

άρθρων 2 παρ. 1, 3 παρ. 2, 4, 5 και 13 του ν. 3741/29 και αυτές του άρθρου 794 ΑΚ, το οποίο εφαρμόζεται 

συμπληρωματικά στην οροφοκτησία, ορθά τις ως άνω διατάξεις ερμήνευσε και εφάρμοσε και δέχτηκε και αυτό, ότι 

η αγωγή είναι νόμιμη και τα όσα αντίθετα υποστηρίζουν οι εκκαλούντες - εναγόμενοι με το πρώτο σκέλος του 

τρίτου λόγου της έφεσης τους είναι αβάσιμα. 

Περαιτέρω το άρθρο 17 παρ. 3 ΚΠολΔ δεν καθορίζει το τοπικά αρμόδιο δικαστήριο, σε αντίθεση με το καταργηθέν 

άρθρο 11 του Ν. 3741/1929, το οποίο όριζε, ότι αρμόδιο ήταν το δικαστήριο του τόπου του ακινήτου. Εχει 

υποστηριχθεί η άποψη, ότι για τον καθορισμό του τοπικά αρμοδίου δικαστηρίου θα εφαρμοσθούν τα άρθρα 22 - 41 

ΚΠολΔ (βλ. Π. Κωνσταντόπουλος, η οροφοκτησία εν Ελλάδι, 1974, σελ. 456). Κατά την ορθότερη, κατά το παρόν 

δικαστήριο, γνώμη, η κατά τόπο αρμοδιότητα προσδιορίζεται από την διάταξη του άρθρου 29 ΚπολΔ, κατά την 

οποία αρμόδιο δικαστήριο κατά τόπο είναι το μονομελές πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το 

ακίνητο, που έχει υπαχθεί στην οριζόντια ιδιοκτησία (Π. Τζίφρας, ΕΕΝ. 1974, σελ. 146, Χρ. Κανέλλος, η 

οροφοκτησία, 1985, σελ. 164, Απ. Γεωργιάδης, ΝοΒ 1985, σελ. 391, Φ. Τσετσέκος, οριζόντια και κάθετη 

ιδιοκτησία, 2002, σελ. 244). Κατ' ακολουθία τούτων εφόσον η επίδικη διαφορά αφορά αξίωση των συγκυρίων - 

κοινωνών, κατά των λοιπών συγκυρίων να απαιτήσουν τις δαπάνες που κατέβαλαν, για την κοινή οικοδομή, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 3741/1929 "περί ιδιοκτησίας κατ" ορόφους", αποκλειστικά αυτή 

υπάγεται στη δωσιδικία του ακινήτου, δηλαδή το κατά τόπο αρμόδιο δικαστήριο να δικάσει τη διαφορά είναι εκείνο 

στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το επίδικο ακίνητο (στη συγκεκριμένη περίπτωση το Μονομελές Πρωτοδικείο 

Καβάλας), όπως ορθά αποφάνθηκε και το πρωτόδικο δικαστήριο με την εκκαλουμένη απόφαση του. ΓΓ αυτό η 

ένσταση των εναγομένων, την οποία επαναφέρουν με τον πρώτο λόγο της εφέσεως τους, ότι το πρωτόδικο 

δικαστήριο ήταν τοπικά αναρμόδιο να εκδικάσει την αγωγή, πρέπει να απορριφθεί και, ακολούθως, ο προκείμενος 

λόγος της έφεσης. 

Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, οι ενάγοντες συνιδιοκτήτες της περιγραφόμενης και σε καθεστώς οροφοκτησίας 

υπαγόμενης οικοδομής, με την υπό κρίση αγωγή τους, ζήτησαν να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι επίσης 

συνιδιοκτήτες αυτής, υπό τη νομική αιτιολογία της επιβαλλόμενης στις κοινές δαπάνες συνεισφοράς τους, να 

καταβάλλουν την από μέρους τους καταβληθείσα δαπάνη εκτέλεσης αναγκαίων εργασιών κοινού της οικοδομής, 

όπως αυτές κατά είδος, έκταση και αντίστοιχη χρηματική δαπάνη στο οικείο δικόγραφο λεπτομερώς παρατίθενται, 

σύμφωνα με το εκτιθέμενο ποσοστό, της ως οροφοκτητών συνιδιοκτησίας τους επί της οικοδομής. Η αγωγή τους, 

έτσι όπως είναι διατυπωμένη, είναι πλήρως ορισμένη, αφού περιέχονται σ' αυτή όλα τα πραγματικά γεγονότα, τα 

οποία, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν εκτενέστερα στην προηγούμενη νομική σκέψη αυτής της απόφασης, είναι 

απαραίτητα για να τη θεμελιώσουν και να δικαιολογήσουν την άσκηση της, ώστε να επιδέχεται δικαστική εκτίμηση. 

Πιο συγκεκριμένα, αναφέρονται οι δαπάνες κατχ είδος και ποσό και επιπλέον το ποσοστό της συμμετοχής καθεμιάς 

οριζόντιας ιδιοκτησίας στις δαπάνες, για την αποκατάσταση των βλαβών που έγιναν, για την αποτροπή επικειμένου 

κινδύνου. Οι εναγόμενοι ισχυρίσθηκαν ενώπιον του πρωτοβαθμίου δικαστηρίου, ότι η αγωγή είναι αόριστη κυρίως 



  

γιατί οι ενάγοντες δεν αναφέρουν έναντι ποίων παροχών υπηρεσιών καταλογίζονται οι αντίστοιχες αμοιβές, που 

αναφέρονται στις υπ' αριθμ. 122/2011 και 135/2011 αποδείξεις του πολιτικού 

μηχανικού ...................... Τα στοιχεία όμως αυτά δεν αποτελούν στοιχεία της βάσεως της αγωγής 

(μπορούσαν οι ενάγοντες να τα παραλείψουν εντελώς), αλλά αφορούν την ουσιαστική βασιμότητα του εν λόγω 

κονδυλίου. Επρεπε λοιπόν η περί αοριστίας ένσταση της να απορριφθεί ως αβάσιμη. Το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, 

που την απέρριψε με τις ίδιες αιτιολογίες, ορθά έκρινε και γι' αυτό ο δεύτερος λόγος της εφέσεως, με τον οποίο οι 

εναγόμενοι και ήδη εκκαλούντες υποστηρίζουν τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμος. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 249 ΚΠολΔ, αν η διάγνωση της διαφοράς εξαρτάται ολικά ή εν μέρει 

από την ύπαρξη ή ανυπαρξία μιας έννομης σχέσης ή την ακυρότητα ή τη διάρρηξη μιας δικαιοπραξίας, που συνιστά 

αντικείμενο άλλης δίκης εκκρεμούς σε πολιτικό ή διοικητικό δικαστήριο ή από ζήτημα, που πρόκειται να κριθεί ή 

κρίνεται από διοικητική αρχή, το δικαστήριο μπορεί αυτεπαγγέλτως ή ύστερα από αίτηση διαδίκου να διατάξει την 

αναβολή της συζήτησης, εωσότου περατωθεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα η άλλη δίκη ή εωσότου εκδοθεί από τη 

διοικητική αρχή απόφαση, που δεν θα μπορεί να προσβληθεί. Από τη διατύπωση και την έννοια της πιο πάνω 

διάταξης, η οποία εφαρμογή έχει και στο δευτεροβάθμιο δικαστήριο, προκύπτει ότι εναπόκειται στην κυριαρχική 

εξουσία του δικαστηρίου να διατάξει την αναβολή ή, κατ* ακριβολογία, την αναστολή της δίκης ή να χωρήσει 

περαιτέρω στην έρευνα της διαφοράς, όταν για το ίδιο θέμα υφίσταται άλλη πολιτική δίκη εκκρεμής ενώπιον του 

ίδιου ή άλλου δικαστηρίου, μεταξύ των ίδιων ή διαφόρων προσώπων, για το σκοπό εναρμόνισης της δικαστικής 

κρίσης, σχετικώς προς το ίδιο ζήτημα ή από 

άλλο λόγο, που αφορά την ορθή εκτίμηση της διαφοράς, που εκκρεμεί στο δικαστήριο (ΕφΠειρ. 166/2011 ΠειρΝομ 

2011/390). Τέλος, λόγοι έφεσης, κατά την έννοια του άρθρου 520 του Κ.Πολ.Δ., που απαιτεί με ποινή ακυρότητας 

την ύπαρξη αυτών στο δικόγραφο της έφεσης, μπορούν να αποτελέσουν παράπονα κατά της εκκαλουμένης 

απόφασης, που αναφέρονται είτε σε παραδρομές του εκκαλούντος, είτε σε νομικά ή πραγματικά σφάλματα του 

Δικαστή. Τα τελευταία μπορεί να είναι παραβιάσεις δικονομικών κανόνων, εσφαλμένη ερμηνεία ή εφαρμογή 

ουσιαστικού νόμου, εσφαλμένη εκτίμηση των αποδείξεων ή εγκατάλειψη αίτησης αδίκαστης. Ετσι, η απόρριψη του 

αιτήματος, για αναβολή της συζήτησης, κατά το άρθρο 249 του Κ.Πολ.Δ., δεν αποτελεί σφάλμα δεκτικό έφεσης, 

διότι η αναβολή απόκειται στην κρίση του Δικαστηρίου (ΑΠ 522/2012, ΕφΘεσ. 457/2011, ΕφΛαμ 56/2013 ΤΝΠ 

Νόμος). Με τον δεύτερο λόγο της έφεσης τους οι εκκαλούντες -εναγόμενοι πλήττουν την εκκαλουμένη απόφαση, 

ισχυριζόμενοι, ότι το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έσφαλε, απορρίπτοντας το αίτημα τους για αναβολή της δίκης, κατ' 

άρθρον 249 του Κ.Πολ.Δ., μέχρι να εκδοθεί απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, επί της από 

18-11-2011 αίτησης 

ακύρωσης αυτών, με την οποία ζήτησαν την ακύρωση της υπ' αριθμ ................... /9-11-2011 οικοδομικής 

άδειας, που εκδόθηκε από το τμήμα ελέγχου και έκδοσης οικοδομικών αδειών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του 

Δήμου Καβάλας. Ο λόγος αυτός της έφεσης πρέπει, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ως άνω νομική σκέψη, να 

απορριφθεί ως απαράδεκτος. Από τις καταθέσεις των μαρτύρων αποδείξεως και ανταποδείξεως στο ακροατήριο του 

πρωτοβαθμίου δικαστηρίου (βλ. πρακτικά συνεδριάσεως), καθώς και από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα, που οι εν 

λόγω διάδικοι νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν, με τις ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου προτάσεις τους 

(βλ. και ΟλΑΠ 14/2005, ΟλΑΠ 9/2000 στη ΤΝΠ Νόμος), για μερικά από τα οποία γίνεται ειδική αναφορά πιο κάτω, 

χωρίς όμως, να έχει παραληφθεί κανένα, για την ουσιαστική διάγνωση της παρούσας διαφοράς, μεταξύ των 

οποίων (εγγράφων) περιλαμβάνονται και τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν παραδεκτά, για πρώτη 

φορά, στην παρούσα, κατ" έφεση, δίκη οι εφεσίβλητοι, κατ' άρθρο 529 του ΚΠολΔ (ΑΠ 731/2014 ΤΝΠ Νόμος) 

μεταξύ δε αυτών η με αριθμ. 1338/10-12-2014 

εξώδικη πραγματογνωμοσύνη, που διενέργησε η αρχιτέκτων - μηχανικός .............................. , με την 

εντολή του TEE ΑΝ. Μακεδονίας και με την επιμέλεια των εναγόντων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Οι διάδικοι είναι 

ιδιοκτήτες αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών επί μιας παλαιάς τετραώροφης 

καπναποθήκης με δίρριχτη στέγη, που βρίσκεται επί της οδού ............................. αριθμός ... στην 

Ελευθερούπολη Καβάλας, εμβαδού κατά τους τίτλους κτήσεως 501 τ.μ. και κατά τις κτηματολογικές εγγραφές 467 

τ.μ. Η οικοδομή αυτή διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3741/1929 και των άρθρων 1002, 1117 ΑΚ, σύμφωνα με την 

υπ' αριθ. 550/1999 σύσταση οροφοκτησίας της συμβολαιογράφου Καβάλας Χρυσάνθης Καλλιοπίτσα, που νόμιμα 

μεταγράφηκε στα βιβλία μεταγραφών του 

Υποθηκοφυλακείου Παγγαίου στον τόμο .... με αριθμό .............. Συγκεκριμένα οι ενάγοντες με το με 

αριθμό ........ /2002 συμβόλαιο διανομής κοινής περιουσίας της εν λόγω συμβολαιογράφου, που έχει 

μεταγραφεί νόμιμα, κατέστησαν συγκύριοι κατά ποσοστό 50% εξ αδιαιρέτου ο καθένας στους εξής χώρους της 

οικοδομής: α] του πρώτου ορόφου, εκτάσεως 351,90 τ.μ., με ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο 229,5%ο και 

β] σε μέρος του υπογείου ορόφου, εκτάσεως 69,58 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας στο οικόπεδο 20,5%ο, επί μιας 

παλαιάς τετραώροφης μεθ' υπογείου καπναποθήκης στην Ελευθερούπολη Καβάλας. Οι εναγόμενοι, επί της ίδιας 

οικοδομής - καπναποθήκης έχουν τη συγκυριότητα, κατά ποσοστό 50%, εξ αδιαιρέτου ο καθένας, α] σε ολόκληρο 

τον ισόγειο όροφο της οικοδομής, εκτάσεως 324,35 τ.μ., με ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο 211,5%ο, β] 

στο δεύτερο όροφο, εκτάσεως 351,90 τ.μ., με ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο 229,5%ο, γ] στον τρίτο 

όροφο εκτάσεως 351,90 τ.μ., με ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο 229,5%ο και δ] σε μέρος του υπογείου 

ορόφου εκτάσεως 208,77 τ.μ., με ποσοστό συγκυριότητας στο οικόπεδο 

79,5%. Η συγκυριότητα περιήλθε σε αυτούς δυνάμει του υπν αρ ................. /2006 συμβολαίου γονικής 

παροχής της συμβολαιογράφου Καβάλας ......................... , το οποίο έχει καταχωρηθεί νόμιμα στο 

Κτηματολογικό Γραφείο Παγγαίου με αριθμό καταχώρισης 321/27-2- 2006. Τα παραπάνω επιμέρους ακίνητα των 

εναγομένων έχουν ΚΑΕΚ 210183716002/0/3, 210183716002/0/5, 210183716002/0/6 και 210183716002/0/1 

αντιστοίχως. Ολα τα πιο πάνω περιστατικά συνομολογούνται από τα διάδικα μέρη, αποδεικνύονται δε και από τα 

σχετικά έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία, που επικαλούνται με επίκληση τους, ήτοι από τη συστατική της 

οροφοκτησίας πράξη σε συνδυασμό με τους τίτλους κυριότητας. Η ως άνω αποθήκη είναι πολύ παλιά, αφού 

κατασκευάστηκε περί την δεκαετία 1895-1905 και ήδη από το έτος 1985 (βλ. το με αριθμό πρωτοκόλλου 

Φ14.463/4/οικ.Β.387306/27-11-1985 έγγραφο του τεχνικού τμήματος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της 

Νομαρχίας Καβάλας) αναφερόταν ότι το κτίριο εγκυμονεί κινδύνους και είναι αμφίβολης αντοχής ως κτίσμα. Στην 

καπναποθήκη αυτή διατηρούσαν οι εφεσίβλητοι από το έτος 1977 έως το έτος 2002 βιοτεχνική 

επιχείρηση με την μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και την επωνυμία « ............................... ». 

Περαιτέρω αποδείχτηκε, ότι με την με αριθμό 11/10-05- 2010 Εκθεση Επικινδύνου υπαλλήλων του Τμήματος 

Ελέγχου Κατασκευών της Πολεοδομίας Καβάλας, η οικοδομή χαρακτηρίστηκε ότι εμπίπτει στις διατάξεις του 



  

άρθρου 1 παρ. 2 του ΠΔ 13/22-4-1929 «Περί επικίνδυνων οικοδομών» και είναι επικίνδυνη από άποψη δομική και 

στατική. Ειδικότερα κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε από το αρμόδιο τεχνικό κλιμάκιο της ως άνω υπηρεσίας, 

διαπιστώθηκε ότι: «Το κτίσμα παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης. Η στέγη έχει καταρρεύσει σε μεγάλο τμήμα 

αφήνοντας τμήμα του κτίσματος ασκεπές, γεγονός που επιτείνει τη διάβρωση του εσωτερικού του κτιρίου, λόγω 

της έκθεσης του στα καιρικά φαινόμενα. Η φέρουσα λιθοδομή είναι σε καλή κατάσταση, δεν παρουσιάζει 

ρηγματώσεις ούτε αποδιοργάνωση, παρά μόνο τοπικά σε ορισμένα σημεία. Στον εσωτερικό φέροντα οργανισμό του 

κτιρίου, που αποτελείται από ξύλινα δομικά στοιχεία, παρατηρείται σε αρκετά σημεία διάβρωση των στοιχείων 

αυτών, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η στατική επάρκεια του κτιρίου. Στις όψεις του κτιρίου παρατηρούνται 

πτώσεις σοβάδων». Κατόπιν των ανωτέρω, με την ανωτέρω έκθεση επιτάσσονται μέτρα, για την αποκατάσταση 

φθορών, οι οποίες είναι τεχνικώς επισκευάσιμες και συγκεκριμένα επιβάλλει στους κυρίους αυτής: α) την εντός 10 

ημερών, από την κοινοποίηση της εκθέσεως επικινδύνου, λήψη προστατευτικών μέτρων (τοποθέτηση ταινιών 

απαγόρευσης, πινακίδων κ.λ.π.), β) την εντός 10 ημερών καθαίρεση των επικίνδυνων τμημάτων των 

επιχρισμάτων στις όψεις του κτιρίου και των σχιστοπλακών της στέγης, που προεξείχαν από το περίγραμμα του 

κτιρίου και γ) ζήτησε νε γίνει επισκευή και αποκατάσταση των όψεων, καθώς και τοπικό αρμολόγημα στη φέρουσα 

τοιχοποιία, να αντικατασταθούν τοπικά τα ξύλινα στοιχεία του εσωτερικού φέροντα οργανισμού σε όσα σημεία 

απαιτείται και να αντικατασταθεί η στέγη. Ακολούθως έγινε δεκτή η υπ' αρ. 4873/25-5-2010 ένσταση κατά της ως 

άνω έκθεση αυτοψίας της συνιδιοκτήτριας δεύτερης 

εναγόμενης ..................... και κατόπιν νέας αυτοψίας την 11-11-2010 συντάχθηκε η με αριθμό 

πρωτοκόλλου 4873/22-11-2010 Α '  αναθεωρητική της 11/2010 έκθεσης επικίνδυνου, η οποία κατά τις κρίσιμες 

παρατηρήσεις και προτάσεις της δέχθηκε ότι «Το παραπάνω κτίσμα συμπεριλαμβάνεται σε χάρτη με κτίρια 

προτεινόμενα από το Υπουργείο Μακεδονίας και Θράκης για διατήρηση. Η περιμετρική λιθοδομή βρίσκεται σε καλή 

κατάσταση, δεν έχει υποστεί αποδιοργάνωση της δομής της, ούτε διαπιστώθηκε απόκλιση από την κατακόρυφο. 

Στον υπόγειο χώρο τα ξύλινα φέροντα στοιχεία, υποστυλώματα και δοκοί, δεν έχουν υποστεί διάβρωση ή άλλη 

φθορά και είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς να προκαλούν προβλήματα στη στατική επάρκεια του κτιρίου, ότι σε 

όλες τις άλλες στάθμες τα στοιχεία (δοκοί, υποστυλώματα και πατώματα) είναι σε καλή κατάσταση. Σε όλες τις 

άλλες στάθμες δεν παρατηρήθηκαν καθιζήσεις, στρεβλώσεις ή άλλου τύπου διάβρωση, που να θεωρηθεί, ότι 

προκαλεί μείωση της στατικής ικανότητας του κτιρίου. Απεναντίας, όμως παρατηρεί, ότι τα ξύλα της στέγης σε 

πολλά σημεία έχουν σαπίσει και σε επιφάνεια 15,0 χ 4,0 μ. περίπου στην πρόσοψη του κτιρίου έχουν καταστραφεί 

ολοσχερώς και έχουν καταπέσει στο εσωτερικό του. Στην θέση αυτή έχει καταστραφεί και η εσωτερική σκάλα 

εσωτερικής επικοινωνίας των ορόφων, λόγω της έκθεσης της στις καιρικές συνθήκες, μετά την πτώση της στέγης. 

Ακόμα και σε αυτή την θέση, όπου το κτίριο είναι εκτεθειμένο η λιθοδομή είναι σε πολύ καλή κατάσταση, 

εξαιρούμενης μιας κατακόρυφης ρωγμής μήκους 1 μ. περίπου, που εντοπίζεται στο εσωτερικό της αριστερής 

γωνίας του κτιρίου, η οποία έχει εύρος της τάξης του 1 εκ. περίπου. Καταλήγοντας η αναθεωρητική έκθεση 

διαπιστώνει και πάλι τον κίνδυνο και επιτάσσει την επιβολή μέτρων, για την άρση του, η οποία περιλαμβάνει 

αποκατάσταση της ξύλινης σκάλας, της στέγης και τοπικό αρμολόγημα της λιθοδομής, όπου απαιτείται μετά την 

υποβολή εντός δύο (2) μηνών σχετικής μελέτης και την έκδοση της οικοδομικής άδειας με την επισήμανση οι 

εργασίες να εκτελεστούν υπεύθυνα υπό την επίβλεψη αρμόδιου μηχανικού μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών. Με 

την έκθεση αυτή το κτίριο δεν κρίνεται «επικινδύνως ετοιμόρροπο και κατεδαφιοτέο», αλλά επιτάσσονται μέτρα 

στους κυρίους του, για την συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών, οι οποίες είναι τεχνικώς επισκευάσιμες. Η πράξη 

αυτή χαρακτηρισμού οικοδομής ως επικινδύνου, είναι ειδικά αιτιολογημένη ως προς τις ελλείψεις ή βλάβες του 

κτηρίου που διαπιστώθηκαν από τα τεχνικά όργανα και τους λόγους που στηρίζουν την κρίση, για την ύπαρξη 

σαφών ενδείξεων κινδύνου (βλ ΣτΕ 3145/2006 ΤΝΠ Νόμος). Ακόμη να σημειωθεί, ότι η διαδικασία για τον κίνδυνο 

τερματίζεται με την έκδοση της, επί της ένστασης αυτής, απόφασης αναθεώρησης, η οποία είναι και τελική, μη 

υποκείμενη ούτε σε αίτηση θεραπείας (χαριστική ή ιεραρχική) ούτε στην προσφυγή του άρθ. 8 του ν. 3200/55 (βλ 

ΣΤΕ 4790/1986 ΤΝΠ Νόμος) και συνεπώς αβάσιμα ισχυρίζονται οι εκκαλούντες - εναγόμενοι, ότι συντρέχει 

παράλειψη των διοικητικών οργάνων να αποφανθούν επί της με αριθμό πρωτοκόλλου 10/8/4/128/07-12-2010 

ένστασης τους, με την οποία ζήτησαν την ανάκληση της ως άνω αναθεώρησης, ώστε να κριθεί «επικινδύνως 

ετοιμόρροπο». Εξάλλου οι ενάγοντες ήδη είχαν προβεί στη σύνταξη της από 20-7-2010 εξώδικης πρόσκλησης - 

γνωστοποίησης προς τους εναγόμενους, η οποία επιδόθηκε σε αυτούς την 18-8-2010 (βλ. τις υπ' αρ. 

10794/18-8-2010 και 3838Δ/18-8-2010 εκθέσεις επίδοσης των δικαστικών επιμελητών των Πρωτοδικείων 

Θεσσαλονίκης και Αθήνας, Θωμά Ν. Παραπούρα και Ιωάννη Δ. Κουτσιβίτη, αντιστοίχως), με την οποία τους 

καλούσαν να προσέλθουν σε κοινές συζητήσεις, προκειμένου να αναθέσουν από κοινού σε πολιτικό μηχανικό 

κοινής επιλογής τις εργασίες έκδοσης οικοδομικής άδειας και επίβλεψης των εργασιών επισκευής του κτιρίου και να 

επιλέξουν το συνεργείο, που θα εκτελέσει τις παραπάνω εργασίες. Οι εναγόμενοι, παρόλο που σύμφωνα με το νόμο 

(άρθρο 5 εδαφ. γ '  ν. 3741/1929), στον οποίο ρητά παραπέμπει η πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, όπως 

εκτενέστερα έγινε λόγος στη νομική σκέψη αυτής της απόφασης, είχαν υποχρέωση, λόγω του κατεπείγοντος, σε 

συνεννόηση και με τους ενάγοντες, να προβούν στις αναγκαίες επιτασσόμενες ενέργειες, για την αποκατάσταση 

των ως άνω κοινόκτητων μερών, αρνήθηκαν την υποχρέωση τους. Αντιθέτως, προέβησαν σε δωρεάν παραχώρηση 

της χρήσης του ισογείου ορόφου της καπναποθήκης στο συνδυασμό του τότε υποψήφιου δημάρχου 

Ελευθερούπολης ..................... , με την επωνυμία « ...................... » έως την 7-11-2010, ημέρα των 

δημοτικών εκλογών, συναφθέντος σχετικώς του από 5-10-2010 ιδιωτικού συμφωνητικού δωρεάν παραχώρησης 

χρήσης. Να λεχθεί, ότι οι ενάγοντες είχαν ήδη αναθέσει στον Πολιτικό 

Μηχανικό .................... τη μελέτη και την επίβλεψη των επιτασσόμενων εργασιών, ενώ προέβησαν 

την 4-9-2010 και σε συμφωνία με το συνεργείο επισκευών του ............................... Ο ως άνω πολιτικός 

μηχανικός προέβη στην έκδοση άδειας επισκευών και σε απογραφή του έργου στο ΙΚΑ την 16-8-2010. Το 

παραπάνω συνεργείο πραγματοποίησε α) καθαίρεση των επικινδύνων τμημάτων της όψης 

ολόκληρης της τετραώροφης οικοδομής επί εκτάσεως 150 τ.μ. και β) καθαίρεση των πλακών (σχιστόλιθων) της 

στέγης, που προεξείχαν και αποκομιδή των μπάζων σε φορτηγό αυτοκίνητο. Για τις εργασίες αυτές οι ενάγοντες 

κατέβαλαν το ποσό των 984,00 ευρώ, εκδοθέντος του υπ' αρ. 13/4-9-2010 τιμολογίου παροχής υπηρεσιών του 

εργολάβου οικοδομών. Επιπλέον, για τις παραπάνω εργασίες καταβλήθηκε εκ μέρους των εναγόντων το ποσό των 

222,38 ευρώ στο ΙΚΑ, εκδοθέντος του υπ' αρ. 523/28-9- 2010 παραστατικού του ως άνω ασφαλιστικού 

οργανισμού, για την απασχόληση τριών εργαζομένων και την πραγματοποίηση εκ μέρους τους τεσσάρων 

ημερομισθίων. Στην συνέχεια οι εναγόμενοι, οι οποίοι και διαθέτουν το προβλεπόμενο από το νόμο (άρθρο 1 παρ. 

1 ν. 1562/1985) ποσοστό συνιδιοκτησίας (πλέον του 65%), βάσει του οποίου νομιμοποιούνταν να ζητήσουν από 

το Δικαστήριο άδεια για ανοικοδόμηση του ακινήτου τους προκειμένου να αξιοποιηθεί το ακίνητο, ζήτησαν με την 



  

από 23-11-2010 και με αριθμό κατάθεσης 212/2010 αγωγή τους από το δικαστήριο (Μονομελούς Πρωτοδικείο 

Καβάλας) άδεια (ανοικοδόμησης), για την ανέγερση νέας πολυώροφης οικοδομής, με τις σύγχρονες τεχνολογικές 

εξελίξεις, η οποία θα λειτουργούσε ως εμπορικό κέντρο, λαμβανομένου υπόψη και της καίριας θέσης στην οποία 

βρίσκεται το ακίνητο, εντός της πόλης της Ελευθερούπολης. Επί της αγωγής αυτής εκδόθηκε από το παραπάνω 

δικαστήριο πολύ αργότερα η υπ* αριθμ. 33/26-6-2012 απόφαση του με την οποία έκανε δεκτή αυτή. Στην 

συνέχεια αποδείχθηκε, ότι οι ενάγοντες υπέβαλαν την με αρ. πρωτ. 569/21-2-2011 αίτηση, για να χαρακτηριστεί 

το κτίριο της καπναποθήκης διατηρητέο. Ακολούθησε η σύνταξη της από 20-6-2011 αιτιολογικής έκθεσης της 

Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας και Θράκης, συνταχθέντος του υπ' αρ. πρωτ. 569/6-7-2011 εγγράφου της, η 

οποία λάμβανε σύμφωνη θέση με την αίτηση των εναγόντων. Κατά της παραπάνω από 20-6-2011 αιτιολογικής 

έκθεσης ασκήθηκε η υπν αρ. πρωτ. Γ.Γ.Μ.Θ 2682/23-8- 2011 προσφυγή από πλευράς εναγομένων, επί της οποίας 

αρχικά υφίστατο πρόταση απόρριψης της από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Υποδομών της Γενικής Γραμματείας 

Μακεδονίας και Θράκης και (η οποία) τελικώς απορρίφθηκε με την υπ' αρ. 4046/23-2- 2012 απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Συνακόλουθα, με την ως άνω απόφαση χαρακτηρίστηκε 

ως διατηρητέα η καπναποθήκη, που βρίσκεται στην Ελευθερούπολη Ν. Καβάλας, επί της 

οδού .................... αρ. ..., για λόγους, μεταξύ άλλων, που αφορούσαν τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό 

και μορφολογικό χαρακτήρα του κτιρίου, ως κτιρίου της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, το ότι αποτελεί 

χαρακτηριστικό δείγμα της αρχιτεκτονικής των καπναποθηκών, με ιστορική, κοινωνική και αισθητική αξία, αλλά και 

το ότι συνδέεται με την ιστορική φάση της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης της πόλης της Ελευθερούπολης και 

της περιοχής της Καβάλας, στην οποία άκμαζε το καπνεμπόριο στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. 

Παράλληλα, με την ως άνω απόφαση ορίστηκε ότι α) απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των 

επιμέρους αρχιτεκτονικών ή διακοσμητικών στοιχείων του και γενικά κάθε επέμβαση, που θίγει τον αρχιτεκτονικό 

χαρακτήρα και αλλοιώνει τη μορφή του, β) επιβάλλεται η αποκατάσταση της στέγης, το τοπικό αρμολόγημα της 

λιθοδομής, όπου απαιτείται και η αφαίρεση της λιθόκτιστης μεταγενέστερης επένδυσης του ισογείου, ενώ 

καθορίστηκαν και οι επιτρεπτές εργασίες. Προγενέστερα και δη δυνάμει της υπ' αρ. 2618/16-9-2011 απόφασης του 

ο Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ενέκρινε τη μελέτη αντικατάστασης της στέγης (ως 

προς το υλικό επικάλυψης της στέγης), η οποία μπορούσε να γίνει είτε με σχιστόπλακες είτε με κεραμίδια και την 

αποκατάσταση του εσωτερικού ξύλινου κλιμακοστασίου, προκειμένου να αρθεί η επικινδυνότητα του κτιρίου της 

καπναποθήκης. Ενόψει της εμμονής των εναγομένων να μη συμβάλλουν στην υποχρεωτική αποκατάσταση των ως 

άνω κοινόκτητων μερών της οικοδομής, βάσει της πιο πάνω αναθεωρητικής εκθέσεως επικινδυνότητας της 

οικοδομής, οι ενάγοντες στην εναντϊωση αυτή 

αναγκάστηκαν να προβούν στην ανάθεση, στον πολιτικό μηχανικό .............................. , της εκπόνησης 

μελέτης, για την αντικατάσταση ολόκληρης της στέγης, η οποία περιλάμβανε α) την καθαίρεση των 

αποσαρθρωμένων σχιστολιθικών πλακών 30 τ.μ. και την αντικατάσταση τους από κεραμίδια γαλλικού τύπου, β) 

την καθαίρεση και αντικατάσταση του ξύλινου σκελετού της στέγης και του σανιδώματος αυτής, εμβαδού 430 τ.μ., 

γ) την αποξήλωση και αντικατάσταση της επένδυσης του τρίτου ορόφου από πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης, 

εμβαδού 323,38 τ.μ. και δ) την αποξήλωση και αντικατάσταση του ξύλινου σκελετού ψευδοροφής του τρίτου 

ορόφου, εμβαδού 323,38 τ.μ. Στην συνέχεια αυτού και με την από 28-9-2011 αίτηση τους, ζήτησαν να τους 

χορηγηθεί άδεια αντικαταστάσεως της στέγης και του εσωτερικού κλιμακοστασίου του προαναφερόμενου 

ακινήτου. Με βάση την αίτηση αυτή και τα συνυποβληθέντα στοιχεία και αφού η σχετική μελέτη εγκρίθηκε από την 

οικεία Επιτροπή Αρχιτεκτονικού ελέγχου και τη Γενική Γραμματεία Μακεδονίας - Θράκης, ενόψει του ότι το κτίριο 

έχει προταθεί για διατήρηση από την Επιχείρηση Πολεοδομικής 

Ανασυγκρότησης, εκδόθηκε η υπ' αριθ ............... /9-11-2011 οικοδομική άδεια από το αρμόδιο Τμήμα 

Ελέγχου και Εκδοσης οικοδομικών αδειών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καβάλας, με την οποία 

επετράπη η αντικατάσταση της στέγης και του εσωτερικού κλιμακοστασίου της εν λόγω οικοδομής. Κατά της 

προδιαληφθείσας οικοδομικής άδειας ασκήθηκε εκ μέρους των εναγομένων, την 18-11-2011 (αρ. εκθ. κατ. 

329/18-11-2011), αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, με την οποία προβάλλουν, ότι 

η επίμαχη άδεια εκδόθηκε μη νομίμως, χωρίς την συναίνεση τους και πάντως κατ' αυτούς, για εργασίες μη 

αναγκαίες. Επιπροσθέτως, οι εναγόμενοι κατέθεσαν και την από 18-11-2011 αίτηση αναστολής εκτέλεσης της 

οικοδομικής άδειας, που εκδόθηκε από το Τμήμα Ελέγχου και Εκδοσης Οικοδομικών Αδειών της Διεύθυνσης 

Πολεοδομίας του Δήμου Καβάλας. Επί της αιτήσεως αυτής εκδόθηκε η υπ' αρ. 20/2012 απόφαση 

του Διοικητικού Εφετείου Κομοτηνής, η οποία την απέρριψε, αξιολογώντας ως μη βάσιμη την ευδοκίμηση των 

λόγων της ασκηθείσης αίτησης ακύρωσης. Την 28-11-2011 υπογράφηκε μεταξύ 

των εναγόντων και του Πολιτικού Μηχανικού  .........................  ιδιωτικό συμφωνητικό υπερεργολαβίας, 

στο οποίο συμπεριλήφθησαν αναλυτικώς οι εργασίες που απαιτούνταν, για την συμμόρφωση των συγκυρίων του 

κτιρίου της καπναποθήκης, στις υποδείξεις της υπ' αρ. 11/2010 Α '  Αναθεωρητικής έκθεσης επικινδύνου, αλλά και 

στις παρατηρήσεις της υπ' αρ. 569/6-7-2011 αιτιολογικής έκθεσης της Γενικής Γραμματείας Μακεδονίας και 

Θράκης, η οποία χαρακτήρισε ως διατηρητέα την εν λόγω καπναποθήκη. Επίσης, με το ως άνω συμφωνητικό 

συμφωνήθηκε, ότι το κόστος των εργασιών θα ανερχόταν στο ποσό των 27.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ύψους 

6.210,00 ευρώ, ήτοι συνολικά στο ποσό των 33.210,00 ευρώ. Ειδικότερα, για την εκτέλεση του έργου τηρήθηκαν 

τρεις (3) λογαριασμοί. Ο πρώτος λογαριασμός αφορούσε την αντικατάσταση της στέγης της τετραώροφης 

καπναποθήκης και περιλάμβανε ως επιμέρους εργασίες περιφράξεις σιδηρές σωληνωτές, επένδυση πρόσοψης 

περιφράξεων εργοταξίου, καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες, καθαίρεση φέροντος οργανισμού 

ξύλινης στέγης και καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου. Το σύνολο του λογαριασμού αυτού ανερχόταν στο ποσό 

των 7.379,61 ευρώ, για τον οποίο εκδόθηκε το υπ' αρ. 

9/8-12-2011 τιμολόγιο εκτέλεσης έργου του πολιτικού μηχανικού ............................... Ο δεύτερος από 

αυτούς αφορούσε εργασίες, όπως μεταφορά υλικών και προϊόντων καθαιρέσεως με τα χέρια, φορτοεκφόρτωση διά 

χειρός προϊόντων καθαιρέσεως σε αυτοκίνητο, καθαρή μεταφορά προϊόντων καθαιρέσεως με αυτοκίνητο, ζευκτά 

στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας, τεγίδωση στέγης από ξυλεία πριστή, σανίδωμα στέγης με τάβλες 

πάχους 1,5 cm. Το σύνολο του λογαριασμού ανερχόταν στο ποσό των 14.761,10 ευρώ και εκδόθηκε το υπ' αρ. 

10/14-12-2011 τιμολόγιο εκτέλεσης έργου του ως άνω πολιτικού μηχανικού. Ο τρίτος λογαριασμός αφορούσε 

εργασίες, όπως επίστρωση με ελαοτομερή υδρατμοπερατή μεμβράνη, επιτεγίδωση στέγης για κεραμίδια γαλλικού 

τύπου, επικεράμωση με κεραμίδια γαλλικού τύπου. Το σύνολο αυτού ανερχόταν στο ποσό των 11.069,23 ευρώ, 

για το οποίο εκδόθηκε το υπ' αρ. 11/23-12-2011 τιμολόγιο εκτέλεσης έργου του ιδίου πολιτικού μηχανικού. 

Παράλληλα, καταβλήθηκε εκ μέρους των εναγόντων στο ΙΚΑ, για αγορά ενσήμων 87 ημερών, για την απασχόληση 

εργατών και την εκτέλεση ημερομισθίων, το ποσό των 4.776,64 ευρώ, όπως προκύπτει από τις Αναλυτικές 



  

Περιοδικές Δηλώσεις Οικοδομοτεχνικού Εργου (ΑΠΔΧ 915/12-12-2011 ύψους 296,62 ευρώ, 53/10- 1-2011 

ύψους 4.300,27 ευρώ, 71/24-1-2012 ύψους 89,87 ευρώ και 147/12-3-2012 ύψους 89,88 ευρώ). Επιπροσθέτως, 

οι ενάγοντες κατέβαλαν στο Δήμο Παγγαίου το ποσό των 68,00 ευρώ ως κόστος για την περίφραξη τμήματος 

πεζοδρομίου, κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκατάστασης της σκεπής, βάσει της με αριθμό 67/2011 

αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Παγγαίου. Επιπλέον, οι ενάγοντες κατέβαλαν 

α) για αμοιβή του πολιτικού μηχανικού .......................... , για την έκδοση οικοδομικής άδειας 

αντικατάστασης στέγης και εσωτερικού κλιμακοστασίου, τα ποσά των 8.458,22 ευρώ και 622,37 ευρώ, όπως 

προκύπτει από τις υπ' αρ. 122/30-5-2011 και 135/27-10-2011 αποδείξεις παροχής 

υπηρεσιών του τελευταίου, β) για αμοιβή του τοπογράφου ............................. σύνταξης τοπογραφικού 

διαγράμματος το ποσό των 289,86 ευρώ, όπως προκύπτει από την υπ' αρ. 339/17-5-2011 απόδειξη παροχής 

υπηρεσιών, γ) για καταβολή τέλους άδειας οικοδομών στο Δήμο Παγγαίου το ποσό των 118,19 ευρώ, όπως 

προκύπτει από το υπ' αρ. 725/30-5-2011 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου Παγγαίου, δ) για την έκδοση 

οικοδομικής άδειας στη ΔΟΥ Ελευθερούπολης, το ποσό των 543,17 ευρώ, σύμφωνα με το υπ' αρ. 1930/30-5-2011 

παραστατικό της ανωτέρω ΔΟΥ, ε) για έξοδα υποβολής φακέλου, κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας στη 

Διεύθυνση Πολεοδομίας Καβάλας τα ποσά των 206,29 και 35,46 ευρώ στο ΤΣΜΕΔΕ, όπως προκύπτει από τα υπ' αρ. 

165 και 166/27-5-2011 παραστατικά της ΕΤΕ. Συνολικά το κόστος των παραπάνω εργασιών ανήλθε στο ποσό των 

(984,00 + 222,38 + 7.379,61 + 14.761,11 + 11.069,24 + 4.776,64 + 68,00 + 8.458,22 + 622,37 + 289,86 + 

118,19 + 543,17 + 206,29 + 35,46 =) 49.534,54 ευρώ. Οι δαπάνες αυτές υπάγονται στην κατηγορία των 

αναγκαίων δαπανών, καθόσον πραγματοποιήθηκαν για τη διόρθωση και την αποφυγή αμέσου κινδύνου βλάβης ή 

χειροτέρευσης του κοινών μερών του κτιρίου της καπναποθήκης και διατήρησης, του κατάλληλου για την 

εκπλήρωση του σκοπού του, λαμβανομένου υπόψη, ότι πρόκειται περί παλαιότατου κτιρίου, στο οποίο δεν είχε 

πραγματοποιηθεί καμία συντήρηση και το οποίο σημειωτέον έχει πλέον κηρυχθεί διατηρητέο. Ανταποκρίνονται καθ' 

ύψος στη φύση και στην έκταση των συγκεκριμένων εργασιών και των προς αποδεικτική υποστήριξη τούτων 

προσκομιζομένων αποδείξεων - τιμολογίων εκτέλεσης έργου και της έγγραφης συμφωνίας υπερεργολαβίας και δεν 

κρίνονται υπερβολικές, ως προς την εμφανιζόμενη με αυτές, αντίστοιχη χρηματική αξία. Αντικρίζουν το κοινό 

συμφέρον όλων των συνιδιοκτητών και δεν έχουν πολυτελή ή επωφελή χαρακτήρα, ούτε είναι δυσαναλόγως 

επαχθείς. Βαρύνουν δε κάθε συνιδιοκτήτη βάσει της αξίας της διακεκριμένης ιδιοκτησίας του και εν γένει του 

συμφωνηθέντος ατομικού ποσοστού συνιδιοκτησίας επί της όλης οικοδομής. Η υποχρέωση κάθε συνιδιοκτήτη, για 

συνεισφορά στα κοινά βάρη είναι ανεξάρτητη από τη χρησιμοποίηση ή όχι του κοινού πράγματος από καθέναν από 

αυτούς (εκτός αντίθετης νόμιμης και έγκυρης συμβατικής δέσμευσης, που εν προκειμένω δεν προέκυψε), γιατί η 

υποχρέωση αυτή προέρχεται από τη συνιδιοκτησία του κοινού και μόνον από το γεγονός, ότι το κοινό πράγμα 

χρησιμεύει, από τον προορισμό του, για την εξυπηρέτηση των συνιδιοκτητών, ανεξάρτητα εάν από λόγους 

υποκειμενικούς χρησιμοποιείται ή όχι αυτό από όλους ή από μερικούς από αυτούς (βλ. ΕφΘεσ 1909/2004 ΤΝΠ 

Νόμος, I. Κατρά, Πανδέκτης Μισθώσεων και οροφοκτησίας, έκδοση ΣΤ, παρ. 278, σελ. 959 και την παρατιθέμενη 

ειδική βιβλιογραφία και νομολογία). Η αντίθετη θέληση των ως άνω εναγομένων συνιδιοκτητών αντιβαίνει στο 

νόμο, διότι σύμφωνα με τη 

διάταξη του άρθρου 5 εδ β' ν. 3741/1929, η ως συγκυρίου των κοινών ιδιότητα τους, εξαναγκάζει αυτούς στην ως 

άνω επί των κοινοχρήστων δαπανών, συνεισφορά (ΕφΘ 693/1993, ΕφΘ 549/1984 ΤΝΠ Νόμος). Η εκκαλουμένη, 

επομένως, απόφαση, που έκρινε ότι οι δαπάνες, στις οποίες υποβλήθηκαν οι ενάγοντες συνιδιοκτήτες ήταν από 

εκείνες, που αναφέρονται στη συντήρηση και επισκευή των κοινοχρήστων και κοινοκτήτων πραγμάτων, και είχαν 

δημιουργηθεί από επικείμενο κίνδυνο, προς συντήρηση του κοινού, ορθά τις αποδείξεις εκτίμησε και γΓ αυτό ο 

αντίθετος λόγος της εφέσεως των εναγομένων είναι αβάσιμος και απορριπτέος. Οι δε αιτιάσεις των εναγομένων, 

περί εσφαλμένης αντικατάστασης της στέγης εμβαδού 370,27 τ.μ., τη στιγμή που το πρόβλημα σε αυτήν, βάσει της 

Α '  αναθεωρητικής έκθεσης επικινδύνου της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Καβάλας περιοριζόταν σε έκταση 

μόλις 60 τ.μ., δεν είναι βάσιμες, διότι η τέτοια αντικατάσταση έγινε με κυρίως τεχνικά κριτήρια, που αφορούσαν 

την δομική λειτουργία του όλου κτιρίου (βλ. την με αριθμ. 1338/10-12-2014 εξώδικη πραγματογνωμοσύνη της 

αρχιτέκτονος - 

μηχανικού .................... ). Περαιτέρω, απορριπτέος τυγχάνει και ο ισχυρισμός των εναγομένων, ότι η 

εκτέλεση των δαπανών αυτών έγιναν για δυσανάλογα δαπανηρή συντήρηση του κτιρίου, ενώ θα μπορούσαν οι 

δαπάνες αντικατάστασης της στέγης να περιοριστούν στο ποσό των 11.070,00 ευρώ. 

Η από 28-9-2013 τεχνική έκθεση του πολιτικού μηχανικού ............................ , την οποία προσκομίζουν οι 

εναγόμενοι, προς επίρρωση του ισχυρισμού αυτού, δεν οδηγεί σε αντίθετο συμπέρασμα, διότι το αναφερόμενο 

αυτό κόστος υπολογίζεται βάσει διαφορετικών τεχνικών εφαρμογών, οι οποίες είναι προφανώς αβάσιμες, λόγω της 

στατιστικής μοναδικότητας που παρουσιάζει το κτίριο και αναιρείται από την ακρίβεια των διαπιστώσεων και 

υπολογισμών της άνω έκθεσης επικινδύνου και την ουσιαστική και τεχνική εκτίμηση των αρμοδίων οργάνων της 

πολεοδομικής αρχής, που ενέκριναν τις σχετικές μελέτες, για την έκδοση της ένδικης άδειας, καθώς και από τις 

παραδοχές της προαναφερόμενης εξώδικης πραγματογνωμοσύνης, η οποία είναι σαφής, αναλυτική, λεπτομερής, 

εμπεριστατωμένη και πλήρως αιτιολογημένη. Επομένως, η ένσταση περί πταίσματος των εναγόντων, από τη 

διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ, που προβλήθηκε στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο από τους εναγόμενους και 

επαναφέρεται και στο δικαστήριο τούτο με την κρινόμενη έφεση τους, κρίνεται αβάσιμη από ουσιαστική άποψη και 

απορριπτέα. Κατόπιν τούτων δεν παρίσταται ανάγκη, για τη διενέργεια τεχνικής πραγματογνωμοσύνης όπως 

ζητούν οι εκκαλούντες, αφού, από τα προσκομισθέντα αποδεικτικά στοιχεία, το δικαστήριο είχε την δυνατότητα 

διαμορφώσεως ασφαλούς δικανικής πεποιθήσεως. Ετσι, με βάση τα ως άνω αποδειχθέντα και ελλείψει 

καταστατικού της οροφοκτησίας και έλλειψης συμφωνίας, περί της αναλογίας συμμετοχής έκαστου ορόφου αυτής 

στις κοινόχρηστες και κοινόκτητες δαπάνες, η συμμετοχή των συγκυρίων στις ως άνω δαπάνες θα προκύψει από 

την αγοραστική αξία έκαστης αυτοτελούς οριζόντιας ιδιοκτησίας. Ειδικότερα, η πραγματική (εμπορική) αξία 

έκαστης οριζόντιας ιδιοκτησίας, κατά το χρόνο πραγματοποίησης των δαπανών, προσδιορίζεται ως εξής: α) Για το 

υπόγειο ακίνητο, εμβαδού 69,58 τ.μ., ιδιοκτησίας των εναγόντων, στο ποσό των 10.000,00 ευρώ, β) για το 

υπόγειο ακίνητο, εμβαδού 208,77 τ.μ., ιδιοκτησίας των εναγομένων, στο ποσό των 25.000,00 ευρώ, γ) για το 

ισόγειο ακίνητο, εμβαδού 324,35 ευρώ, ιδιοκτησίας των εναγομένων, στο ποσό των 100.000,00 ευρώ, δ) για 

ακίνητο πρώτου ορόφου, έκτασης 351,90 τ.μ., ιδιοκτησίας των εναγόντων στο ποσό των 90.000,00 ευρώ, ε) για το 

ακίνητο δευτέρου ορόφου, έκτασης 351,90 τ.μ., ιδιοκτησίας των εναγομένων, στο ποσό των 80.000,00 ευρώ, στ) 

για το ακίνητο τρίτου ορόφου, έκτασης 351,90 ευρώ, ιδιοκτησίας των εναγομένων στο ποσό των 75.000,00 ευρώ. 

Η συνολική δε εμπορική αξία των επιμέρους οριζόντιων ιδιοκτησιών του κτιρίου ανέρχεται στο ποσό των 

380.000,00 ευρώ. Βάσει των ανωτέρω, η αναλογία συμμετοχής έκαστου ορόφου στις κοινόχρηστες και 



  

κοινόκτητες δαπάνες ανέρχονταν α) για το υπόγειο ακίνητο, ιδιοκτησίας των εναγόντων σε ποσοστό 

(10.000/380.000) 26%ο, β) για το υπόγειο ακίνητο, ιδιοκτησίας των εναγομένων, σε ποσοστό (25.000/375.000) 

66%ο, γ) για το ισόγειο ακίνητο, ιδιοκτησίας των εναγομένων, σε ποσοστό (100.000/380.000) 263%ο, δ) για το 

ακίνητο πρώτου ορόφου, ιδιοκτησίας των εναγόντων, σε ποσοστό (90.000/380.000) 237%ο, δ) για το ακίνητο 

δευτέρου ορόφου, ιδιοκτησίας των εναγομένων σε ποσοστό (80.000/380.000) 211%ο, ε) για το ακίνητο τρίτου 

ορόφου, ιδιοκτησίας των εναγομένων σε ποσοστό (75.000/380.000) 197%ο. Οι παραδοχές αυτές της 

εκκαλούμενης δεν πλήττονται με την έφεση. Βάσει των ανωτέρω, το ποσό που αντιστοιχεί στους ενάγοντες, για 

καταβολή αναγκαίων δαπανών ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 13.027,58 ευρώ και το ποσό που αντιστοιχεί 

στους εναγόμενους για καταβολή αναγκαίων δαπανών ανέρχεται στο ποσό των 36.358,35 ευρώ. Επομένως, θα 

πρέπει οι εναγόμενοι να υποχρεωθούν να καταβάλουν στους ενάγοντες το ποσό των (36.358,35 : 2=) 18.179,17 

ευρώ και δη καθένας από αυτούς θα πρέπει να καταβάλει σε κάθε ενάγοντα το ποσό των 9.089,58 ευρώ. Κατόπιν 

τούτων, η υπό κρίση αγωγή θα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να υποχρεωθεί έκαστος εκ των εναγομένων να 

καταβάλει σε κάθε ενάγοντα το ποσό των εννιά χιλιάδων ογδόντα εννιά ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτών του ευρώ 

(9.089,58) με το νόμιμο τόκο. Τα ίδια έκρινε και η εκκαλούμενη απόφαση, έστω και με εν μέρει διαφορετικές 

αιτιολογίες και δέχθηκε αναλόγως την αγωγή. Συνεπώς και το νόμο ορθά εφάρμοσε και τις αποδείξεις σωστά 

εκτίμησε. Πρέπει μόνο να αντικατασταθούν οι αιτιολογίες της. ΓΓ αυτό οι λόγοι της εφέσεως, με τους οποίους οι 

εναγόμενοι υποστηρίζουν τα αντίθετα, πρέπει να απορριφθούν ως ουσιαστικά αβάσιμοι. Εφόσον δεν υπάρχει άλλος 

λόγος, η έφεση πρέπει να απορριφθεί στο σύνολο της. Η δικαστική δαπάνη των εφεσίβλητων, για το δεύτερο βαθμό 

δικαιοδοσίας πρέπει να επιβληθεί σε βάρος των εκκαλούντων, λόγω της ήττας τους (176, 183 ΚΠολΔ), όπως 

ορίζεται στο διατακτικό. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 

ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων. 

ΔΕΧΕΤΑΙ την έφεση από τυπική άποψη, αλλά την 

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ως ουσιαστικά αβάσιμη. 

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τα δικαστικά έξοδα των εφεσίβλητων, για το δεύτερο βαθμό σε βάρος των εκκαλούντων, τα οποία 

ορίζει σε τετρακόσια (400 €) ευρώ. 

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύτηκε στην Κομοτηνή σε έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του 

συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των διαδίκων ή των πληρεξούσιων δικηγόρων τους στις 5 Μαρτίου 2015. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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