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Διαπραγμάτευση συμβολαίου μίσθωσης εμπορικού καταστήματος 
 
Ιστορικό : Τό κατάστημα ήταν μισθωμένο για 9 έτη στη εταιρεία Α (ενοικιαστής) και 
το συμβόλαιο πλησιάζε στη λήξη του. Ο ενοικιαστής χρησιμοποιούσε το ½ του 
καταστήματος και το υπόλοιπο δεν ήταν διαμορφωμένο. Η συνεργασία ιδιοκτητών 
και ενοικιαστή ήταν άριστη. Οι ιδιοκτήτες ζήτησαν από τον ενοικιαστή να 
διαπραγματευτούν νέο συμβόλαιο μίσθωσης. Ο ενοικιαστής απέφυγε να δώσει 
ξεκάθαρη απάντηση. Οι ιδιοκτήτες διερεύνησαν την αγορά και διαπίστωσαν ότι οι 
ενδιαφερόμενοι  για την μίσθωση του καταστήματος έθεταν ως προυπόθεση για να 
προχωρήσουν σε συζητήσεις την αποχώρηση του ενοικιαστή. Ο ενοικιαστής 
απέφευγε να αποκαλύψει τις θέσεις του. Μετά από 3 μήνες ανέφερε στους ιδιοκτήτες 
ότι μια  γνωστή εταιρεία Β ενδιαφέρεται για την μίσθωση του καταστήματος.Οι 
ιδιοκτήτες πληροφορήθηκαν ότι πρόκειται για φερέγγυα εταρεία με πολυετή 
παρουσία στο κλάδο της και αποφάσισαν να συναντηθούν με τους εκπροσώπους της.  
 
Περιγραφή : Στη συνάντηση παρευρέθηκαν δύο εκπρόσωποι της εταιρείας Β και 
τρείς εκπρόσωποι των ιδιοκτητών. Από τη πλευρά της εταιρείας Β εμφανίστηκε ο 
διευθύνων σύμβουλος (ΔΣ) που ήταν και ένας από τους βασικούς μετόχους της 
εταιρείας καθώς και ένας κύριος (Α) που παρουσιάστηκε ως στενός φίλος των 
βασικών μετόχων της εταιρείας. Οι εκπρόσωποι της εταιρείας ήταν πρόσχαροι, 
ευγενικοί, καλοντυμένοι, και έκαναν εξαιρετική εντύπωση στους ιδιοκτήτες.  
Ο ΔΣ έκανε μια σύντομη παρουσίαση της εταιρείας τονίζοντας τα πλεονεκήματά της 
και εξήγησε τους λόγους για τους οποίους ενδιαφέρονταν για το ακίνητο των 
ιδιοκτητών. Επίσης ενημέρωσε τους ιδιοκτήτες ότι ο ενοικιαστής είχε συμφωνήσει να 
αποχωρήσει. Στη συνέχεια ανέφερε το ποσό ενοικίου και αέρα που ήταν 
διατεθειμένοι να καταβάλλουν και τόνισε ότι η πρόταση τους ήταν πολύ ελκυστική 
για τα δεδομένα της αγοράς. Οι ιδιοκτήτες εξεπλάγησαν. Το προτεινόμενο ποσό 
ενοικίου και αέρα ήταν αρκετά μεγαλύτερο από αυτό που προσδοκούσαν.  ¨Ηταν 
τέτοια η έκπληξή τους που ζήτησαν απο τον ΔΣ να επαναλάβει την πρότασή του. Ως 
φυσικό επακόλουθο συμφώνησαν άμεσα. Στη συνέχεια οι ιδιοκτήτες μετά από 
ερώτηση του ΔΣ πρότειναν ώς ετήσια αύξηση του ενοικίου τον πληθωρισμό συν 3 
μονάδες. Ο πληθωρισμός εκείνη τη περίοδο ήταν 7%. Ο Δ.Σ αντιπρότεινε ως ετήσια 
αύξηση το 20% του πληθωρισμού. Εκείνη τη στιγμή παρενέβει ο κύριος Α λέγοντας 
ότι η πρόταση του ΔΣ είναι καθιερωμένη πρακτική στις μισθώσεις ακινήτων. Επίσης 
υπενθύμισε στους ιδιοκτήτες ότι είχαν στα χέρια τους μια πολύ συμφέρουσα 
συμφωνία για το ενοικίο και τον αέρα.  Οι ιδιοκτήτες συμφώνησαν με την πρόταση 
του ΔΣ. Τέλος ο ΔΣ ζήτησε περίοδο χάριτος 2 μηνών με το επιχείρημα ότι ήταν 
αναγκασμένος να επενδύσει χρήματα και χρόνο για να διαμορφώσει το κατάστημα. 
Οι ιδιοκτήτες ΑΡΧΙΚΑ αρνήθηκαν και δεν ένέδωσαν στίς πιέσεις που δέχτηκαν 
τονίζοντας τη υποχώρηση που έκαναν στο θέμα της ετήσιας αύξησης του ενοικίου.   



ΤΕΛΙΚΑ, τα δύο μέρη υπέγραψαν 9ετές συμβόλαιο μίσθωσης. 
 
Αποτελέσματα: Μετά απο οκτώ μήνες, διαπίστωσαν ότι παρόμοιο κατάστημα ίδιων 
τετραγωνικών στη ίδια περιοχή ενοικιάστηκε για 20 έτη με 40% υψηλότερο ενοίκιο, 
55% υψηλότερο αέρα και ετήσια αύξηση ενοικίου της τάξεως = πληθωρισμός + 1,5 
% μονάδα. Σήμερα για το κατάστημα των ιδιοκτητών προσφέρεται υπερδιπλάσιο 
ενοίκιο από αυτό που καταβάλλει η εταιρία Β.   
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