
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κύβωση και τρ οποποίηση_της από 14 Νοεμβρίου 1986 
Πράξεως Νοαοίετικόύ Π εριεχοαενου «Επιβολή αγορα- 
νομικού ελέγχου -στις μισίώσεις αστικών ακινήτων τον 
Νομού Μεσσηνία?».

Προς τη Βουλή τ-ων Ελλήνων

Τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση με την υπό ν.ύρωστ 
Πράξη Νομοίετικού Περιεχομένου. για την υπιόολή αγο- 
οανομικού ελέγχου στι; μισίώσεις αστικών ακίνητων τον 
Νομού Μεσσηνίας, εντάσσονται στην αρχή της παιεκόασης
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Ο αγορζνοαικός έλεγχος ία ασκείται με τις διατάξεις 
των επομένων αρίρων.

Άρίρο Λεύτερο.

Με το οεύτεοο άρίρο παρατείνονται αυτοδικαίως με·/?’ 
τη/ κύρωση της παρούσας ατό τη Βουλή. ο; μισίώσει; 
των αστικών ακινήτων τον άρίρου 1. εφόσον ο μισίωτής 
χενσιεοποιούσε το μίσίιο τη 12.9.86 κσ: δεν εναντιώνεται 
στην πασάταση. αδιάφορα. όπως είναι ευνόητο, εάν οι συμόά- 
σειο αυτές είχαν κατά οποιοδήποτε νόμιμο τρόπ: λήξει ή 
λυίεί ή λήγουν μέσα στον σι ο τσιο χρόνο τη; αναγκαστι
κής σαρατάσεώτ τους. Για την ισχύ της διατάξεως αυτής 

βεβαιώνεται ότι κατά τη 12η Σεπτεμβρίου 1980 
;ς χρησιμοποιούσε το μίσίιο (6λ. σχετ κή υύίμ'τη 
πα;ά~οασο 4 του ίδιου άρίρου).

άρίσων 585. 586 και 588 του A. Κ.. ενώ η

σερ'οχη σου σερι/.αμοανον.τα: 
κόλσου (ασό σαραλία ορίων 
σαραλίας ορίων Κοινότητας ί 
και των Κοινοτήτων αυτών) και της γραμμής σου συνδέει 
τα όρια των Κοινοτήτων Δολοί. Αλτομίρας. Πηγαδια. 
Δέντρα. Μονής Διομίβης, Πηγών. Δλαγονίας, Νέουυσαο 
μέχρι ορίων Νομού Λακωνίας, όρια Νομού Λακωνία; μέχρι 
ύφος κοινότητας Πολιανής. Πολιανής. Αγ. Φλώσου. Αρι- 
στοδήμειου. Λνϊρούσας. Βασιλάδας. Λευτοχώρας. Βελίκας. 
Παραλίας Βελίκας.

Η σεριοχή σου σερικλείεται στα σιό σιάνω όοια έχει χα
ρακτηριστεί ασό το ΤΠΕΧΩΔΕ σεισμόσληκτη.

Εξ αιτίας της εξαιρετικά εσείγουσας έκτακτης και 
απρόβλεπτης ανάγκης σου έχει ίημιουργη-Αεί λόγω των 
εκτεταμένων ζημιών σου προκλήίηκαν ασό τους σεισμούς 
στα ακίνητα, της σροανασερόμενης σεριοχής, κα-3ώς και 
της αδυναμίας αμέσου αντιμετωσίσεως της καταστάσεως 
αυτής οια της συνηίους νομοθετικής ρυίμίσεως των συνα- 
σων ίεμάτων. ο:σηγη-5ήκαυ.ε την έκδοση ΠΡΑΞΕΩΣ 
ΝΌΜΟΘΕΤΙΚΟΓ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ!* σύμφωνα με την 
τταρά-ρραοο 1 του χρίσου 44 του Συντάγμα^ις, για τη 
λήψη μέτρων ελέγχου στα μισίώματα των αστικών ακινή
των ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλότητα στις συναλλαγές 
και να ασοτρεσεται η διχεόρφωση στην «αγορά» ίυσανα/ό- 
~ων τιαών σου τις καί ορίζει η έλλειψη σροσοεοόκενης γ·σ 
μισίωση στέγης, με δυσμενείς εσιστώσεις στην οικονομική 
ζωή του Νομού Μεσσηνίας.

Τα λχκίανάαενα α.
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γκης μετά ασό απόφασή του. κατά το άρίρο 6 της παρούσας, 
αρμοδίου δι-καστηρίου.

γ) Της ανοικοίομήσεως του μισίίου, με δεσσιτι του δι
καιώματος εσανεγκαταστάσεως του μισίωτου στα 3/4 της 
προηγούμενης κατεχομένης εκτασεως οσότε το μισδωμα 
ρυίμίζετα: ασό το καί’ ύλη/ αρμόδιο δικαστήριο.

Στην σαρ. 4 του άρίρου αυτού, σαν συνέπεια της σιό πά- 
νω αναγκαστικής σαρατάσεως, προβλέπεται ότι καταργού- 
ντα- -εκκρευ.εί; δίκες για απόδοση μιτ-Siου και δεν εκ.τελον- 
νται τελεσίδικες αποβάσεις. εκτός εάν στηρίζονται σε λό
γους σου έχουν επιφέρει τη λήξη της μισίώσεως αυτοί 
αναγνωρίζονται ασό την παρούσα.

Άρίρο Τρίτο.

Με το άρίρο αυτό, ρυίμίζεται το μισίωμα το οσοιο ία 
πρέπει να καταίάλεται μετά τη 12.9.86. Αυτό απαγοσεύε- 
ται να είναι μεγαλύτερο ασό εκείνο σου καταβαλλόταν τη
12.9.1986. Για το σκοπό αυτό λαμβάνεται πρόνοια, όπως 
οι παραδότες διώκονται τύμβωνα με τον Αγορανομικό 
Κώδικα.

Είναι ευ·/όητο ότι, εν όψη της Συνταγματικής Επιταγής.
-rn = τ r. 7-τ - · r rrc’izcy γίνονται *j.:-

είναι κοινωνικής και οικονομικής βεενήσεως.

ίσια του πληίυσμού από αύέαιτε; μνεία στη

ι βέβαιο ότι είναι τα μόνα που άσκοπη βέ!

ς παρούσες συνίήν.ε; χωρίς να ίι- σιεύσεως τ

προστασίας της ιδιοκτησίας, του Τέλος, ■

η ποινική δίωξη ία αοορσ 
τά τη δημοσίευση της σαρούσας στη/ Εφηκερίδα της Κυ- 

ιρά τχάτα, κρίίηκε σκόπιμο όπως γίνει ρητή 
:αξη χυτή, για να ασοτρχσε! ενδεχόμενη.

Συντάγματος.

Ειδικότερα υπό της κυρουμένης με το άρίρο 1 του Νο- 
μοσχεϊιου Πράξεως Νομ-οίετικού Περιεχομένου ί-εσπί- 
ζοντα: τα χκόλουία:

Άρίρο Πρώτο.

Με τε άρίρο χυτό ίεσσίζεται ο Λγορανομικός έλεγχος 
στις μισίωσεις των αστικών ΧΑΐνήτων σου ευσίσκονται στην 
"£?’·?Τί του Νομού Μεσσηνίας, τα opta της οποίας σοοα- 
ναρερα:εε κα: χρησρμοσοιούνται ως κατοικίες, γραβεία,
καταστήματα και γενικά ως χώροι ασκήσεως κάίε μορφής 
εσιχειρησεως ή επαγγέλματος ή ως χώροι παροχής κοινω
νικών ή άλλων κοινέ βελών υπηρεσιών, καίώς και οι μισίώ- 
σεις αστικό)·/ x/.ινήτων στις οποίες μισίωτές είναι το Δη
μόσιο ή Ν.Π.ΔΑ.

καση των παραπάνω παραβάσεων να χωρήσει μετά την 
κύρωση της Πράξεως αυτής ασό τη Βουλή. Στη συνέχεια, 
ορίζεται η διαδικασία προσδιορισμού του μισίώματος αυτού 
για όλο το χρόνο σου συνεχίζεται η αναγκαστική παρατάση 
των μισίώσεων αυτών.

Ο μισίωτής δε ία καταβάλει μισίωμα για ακίνητο σου 
έχε: κρι-ίε! ασό τις αρμόδιες σολεοδομικές αρχές ως μη 
δυνάμενο να χρησιμοποιηθεί.

Τέλος με το ίδιο άρίρο ρυίμίζεται το μίσίωμα ακι
νήτων που μισίώνοντα: για πρώτη φορά. Αυτό πρέπει \α 
χντ-στοιχε! εποισδήπστε ,με το καταβαλλόμενο κατά τη
12.9.1986 στα παρακείμενα ακίνητα ίδιου προορισμού, χρή- 
σεως κα: κατηγορίας.

Οι Οικονομικοί Έφοροι οποχρεούνται στη χορήγηση αντι
γράφων μισίωτηρίων συμβολαίων και βεβαιώσεων για το
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r«τβίβΛΚίενο μίσδωαα γεα δεχαστεχή χρήση στους ενδ:3- 
ρε;όμενους. μετά αχό υτοδολή υχεύδυνης δηλώσεως.

Άρδρο Τέταρτο.

Στο τέταρτο άρδρο χναφέρετχ: η νχοχρέωση τα.' εχμε- 
βν&ωτοό να ίχεσχε-υάσε: το αχενττο μέχρ: χα: too χσσού του 
οανείου *οι> δα χορηγεί! για το «.ατό αυτό.

Άρδρο Πέμχτο.

Με το χέυε-το άρδρο χρούλέχεταε η οχύρωση χάδε συμοω- 
ν;α: η οχοία στερεί οττό το μεσδωτή τα δεχχεώματα χου του 
—χρέχε: η χαρουσα Πραεςη.

Άρδρο Έχτο.

Στο έχτο άρδρο ορίζεται το αρμόδεο Δεχαστήρεο γ:α. την ε- 
χίλυση χάδε δεχφορας γ·α τα αστεχά αχενητα του χροχύχτε: 
ατό την εφαρμογή της χαρούσας δεατάξεως.

'Αρύρο Έδδομο.

Με το άρδρο αυτή χχτχργείτα: οχοεαδήχοτε είτε γενετή 
είτε ε',δετή δεαταξη ττου χερεέχε: δεαφορετεχή ρύδμεση σε δέ- 
αατα του ρυδυεεζοντχε ατό την χαρούσα Πράξη.

Η τροτοτοίηαη της Νομοδετεχής Πραξεως του χερελαμ- 
δανετα: στο άρδρο 2 του χυρωτεχού αυτής Νομοσχεδίου ν.α- 
τέστε: οτνεζγχαεα γ:α την τροστασία των Ενοεχεαστών λόγω 
των υχ αρχόντων χροδλημάτων στέγης στη σ*/σμόχλην.τη χε- 
φεοχή της Μεσηνίας. ταρατεενοντας το χρόνο χαραμονής 
αυτών στα αχενητα του είχαν μεσδώσεε.

Ε'δεχότερα: υτό της ταραγράρου 1 του άαδου 2 σχοσχο- 
τεεταε η δεεύρονση του χρόνου ταραμονής του Ενοεν.εοτστού στο 
αχενητο του μεσδώνε: με ταράτοεστε των μεσδώσεων των αστε- 
Χ.ών αχενήτων μεέχρε την 31.12.1988. εφόσον ο μεσδωτής χοη- 
σηταοτοεοόσε το μισό:ο χατά τη 12 Σεχτεμδρίου 1986 χαε δεν 
εναντεώνεταε στην ταράταση. ώστε να δοδε: η δυνατότητα α- 
ντεμετωτέσεως των χροδλημάτων του δ ημ: ου ργήδτη/.αν αχό 
του; σεεσμοός στην τερεοχή της Μεσσηνίας στον τομέα της 
στέγης.

Άρδρο Όγδοο.

Με το όγδοο αρδοο ορίζετα: ότε η εσχύ: της ταροόσας Ποά· 
ξεως δ’ αρχίσεε ατό της δημοσεεόσεώς της στην Εοημερεδα 
τη; Κυόερνήσεως.

Η ταοούσα Πράξη Νομοδετιχοΰ Περεεχομένου δα χυρω- 
δεί με Νόμο, σύμφωνα με το άρδρο 44 ταρ. 1 ταυ Συντάγμα
τος.

Αδήνα. 18 Δεχεμδρίσυ 1986 

Ο: Υχουργο:
Δεχαεοσΰνης Ευετοαεου

Α. ΚΑΚΑΑΜΑΝΉΣ Ε. ΣΑΡΑΝΤΤΤΙΤΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΤ

Γύρω;η χαε τρσχςχοίηση της ατό 14 Νοευυόρίου 1980 Πρά-
ξεω; Νσμοδετεχού Περιεχομένου «Ετ'δολή σγορανομεχού
ελέγχου στες μεσδώσεες αστεχών αεα.ενήτων του Νοαού Μεσ-
στy.zd).

Άρδρο 1.

Κυρούταε. ατό τότε του ίσχυσε, η ατό 14 Νοεμϊρίευ 1986 
"I αάξη Νουεοδετεχού Π ε; «χαμένου (ΦΈΚ 175'·. η οχεία 
χεε ως αχολύδως:

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΠνΟΤ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΧι >Υ

Ιερε ετείολή; αγορανομεχού ελέγχου στες μ·σδώσε·.ς αττε-
7.ών ατενή των του Νομού Μεσσηνίας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υτέεόη:
1. Τες δεατάξεε; της ταραγράφου 1 του άρδρου 44 του 

υντάγματος.

2. Την εξαερετεχά εχεεγοεισα. έχταχτη χαε ατρύόλεττη 
ανάγχη χου έχε: δηεεεουργηδε! εξ αετίας των εκτεταμένε!//·/ 
ζημεών, ττου χροχλήδηχαν αχό τους εσχυροΰς σεισμού; στα 
αχίνηετα του Νομού Μεσσηνίας αχό τες 13 ΣεττευΑριο. 1986 
χαε μετά.

3. Τον χεδανό χίνδυνο της οενόδο-υ των τιμών των μεσδω- 
μάτων. λόγω της χρίσεως στέγη; του έχεε χροχύε!·:· χαε 
τον ε/φεστώμενο χίνδυνο να χροχληδοΰν αχρόΐλεχτε; δυσυεε- 
νείς ετεττώσεες στην οεχονομεχή ζωή του Νομού Μεσσηνίας 
χαε των οεχονομεχά τρος αυτόν σετ/δεομένων δεαμερεομάτε,'/ν 
της Π ελοχοννήσου.

4. Την αταραίτητη αν άγχη δημιουργίας όρων χαε συν- 
δηχών ομαλής δεαμορερώσεως των τεμών των μεσδωυ,άτων 
στα ατχενητα γενεχ,ά της τερεσέρεεας του Νομού Μεσσηνίας.

6. Την εξαεσετεχ.ά ετεεγοοσα ανάγ/.η χροστασία; του χλη- 
δυτμού αχό αδέτμετες αταετήσεες γεα εέσχραξη υχερόολεχών 
μετδωμτέτων-'χαε την χρος τούτο εχεδαλλόμενη δ-εστεση α- 
γορετνομεχού ελέγχου στα μεσδώματα αστεν.ών αχενήτων τρος 
ετσοτροτή χερδοοχ-οτεχών ενεργειών σε δάρος των χατοίχων 
της χαραχάνω χερεοχής.

6. Την αδυναμία αμέσου αντεμετεοχίτεως της ίν.ταχτης 
χατάσταση; χου έχεε δεαμορφωδεί. δεα της συνήδους νορ,ο- 
δετεχής ρυδμίσεω; των συναφών δεμάτων, με χρόταση του 
Υχουργεχ,ού Σετμδουλίου,

Αχοφασεζοεεμι 

Άρδρο Πρώτο.

Οε μεσδώσεε-ς των αστεχών αχενήτων τα οχοία ευρίσχο- 
ντα: στην χερεοχή του Νομού Μεσσηνίας, χου ορεοδετείτα: 
αχό χαραλία Καλαμάτας, αχό όρεο Κοενότητα; Βελόχας 
μεέχρε όρεα Κοενότητας Κετρεών συιιχερελαμδανουένοεν χαε 
των Κοενοτήτων αυτών χαε της γραμμής χου συνδέεε τα ό
ρεα των Κοενοτήτων Κάτω Δολοε. Αλτομερας. Πηγάδεα. 
Δένδρα. Μονή; Δεομήδης, Πηγών. Αλαγονεας. Νέδσυσας. 
μέχρ: ορίων Νομού Λαχωνίας. ορίων Νσμού Λαχωνεσ; μέ
χρι ύεΐεος Κοενότητας Π αλεσεής, Π αλεανής. Αγίου Φλώ
ρου. ΑυεστοΕηΜίεου. Ανδραύσας. Β^λάίας. Λευτοχώεας. 
Βελίχας. Παραλία Βολεχας χαε τα οχοία χρησεμοχοεούνταε 
ως χατοεχ.ίες, γραφεία, χαταστήματα χαε γενεχά ως χώρο: 
χαρσχή; χοενωνεχ.ών ή άΐ.λων χοενοβελών υχηρεσεών. χα- 
δώ; χαε οε μεσδώσεες αστεχών αχενήτων στες Ο"ο::ς με- 
σδωτέ; εενα: το δηαόσεο ή Ν.Π.Δ.Δ. τελούν υτό αγορα'.'ρ.νεχό 
έλεγχο χου ασχείτα: σεάμφωνα με τες δεατάξεες των εχρεί- 
νων άρδρων.

Άρδρο Δεύτερο.

1. Οε μεσδώσεες των αστεχών ετχενήτων του χαοηγουμένου 
άσδοου χαρατείνονταε αυτοδΓχαίως μέχρ-ε την κύρωση της 
χαρούσα; :τχό "η Βουλή, εφόσον ο μκτδωτής χατά τη 
12η Σεχτεμδρίου 1986 χρησεμοχοεούσε το μεσδευ χα: δεν 
εναντεώνεταε στην χαράταση.

2. Η χαρεέτχση του χρόνου τη; μεσδώσεως δεν χαραχωλύε: 
τη·/ υχό σου μσδωτού άαχηση ταυ δεχρευώυ αχός χαταγγελίας 
της συυ.δασέως οά-/ συντρέχουν οε χροϋχοδέσε:; των ά:δρων 
685. 586 χα; 588 του Αστεχού Κώδεχα.

3. Καταγγελία της συμδάσεως ·νχό του εχμεαδωτού μχαε/c: 
να γένεε αόν: στες αχόλουδε; χερεχτώσε-.ς:

α: Γεα τους λόγους χου χ/αφέρου·/ τα αρλσα 594 χ.αε 
597 ταυ Αστεχού Κώδτχσ χαε γεα ολεχή ή εια,σεεχή ·υχσ/:σδω- 
ση χου χραγιΐιατοχοεήδηχτ χατα χαραδαση αχαγορευτεχου ο
ρού της μεαδωτεχής σ-υμδασεως.

Έαασυογή εχί του χροχεεμένου έχε: χα: η διάταξη του άρ 
δρου 661 του Κώδεχα Πολετεχής Δεχονομίας.

δ' Γεα λόγου; εδεοχατοτχτχεω; του εχμεσδεοτού χα: τη; 
ο'χσγένεεάς του·, σε χερίχτωση αχοδεδε-γχένης εχείγσυσα; 
ανάγχη; ουεΤα ttv αεχοαστ του χα,τα το χαδιού 6 της χ·αροε>- 
σα; ·χε;υ.σδίου δ-εχαστηρίου.

ν'! Γεα ανοεχ.οδόυτστ, του μεσδίεο.· αχό τον εχαεσδωτή ή 
τον χύρεο του μεσδεου. χου έχε: λάδε: τη σχετεχή οεχοδομεχή 
έδ'εεα. Στην χερίχτωση αυτή, χροχεεμένου μεν γυα ειεσ-δώσεε:


