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Β΄ ΣΕΙΡΑ 

Η ανώνυμη εταιρεία Κ, ιδιοκτήτρια βιομηχανικού οικοπέδου, τον Μάρτιο του 2009 ανέθεσε 

στην κατασκευαστική εταιρεία Ε τη μελέτη και κατασκευή εργοστασίου συσκευασίας και 

αποθήκευσης τροφίμων (το Έργο) συνολικής επενδυτικής δαπάνης 1.000.000 €. Στο 

αντικείμενο του Έργου περιλαμβάνεται και η κατασκευή εντός του εργοστασίου δύο 

αποθηκευτικών – ψυκτικών χώρων κατάλληλων για τη διατήρηση τροφίμων. 

Τον Δεκέμβριο 2009 και ενώ η κατασκευή του εργοστασίου είχε εισέλθει στην τελευταία 

φάση αποπεράτωσής της, η Κ συμφώνησε με την ανώνυμη εταιρεία Μ να της εκμισθώσει το 

εργοστάσιο έναντι ορισμένου μηνιαίου μισθώματος. Με την αποπεράτωση του εργοστασίου 

συμφωνήθηκε ότι θα παραχωρηθεί και η χρήση του στη Μ. Σε όρο του μισθωτηρίου η Κ 

δηλώνει ότι οι δύο ψυκτικοί χώροι του εργοστασίου είναι κατάλληλοι για τη διατήρηση 

τροφίμων. 

Τον Φεβρουάριο του 2010 ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Έργου από την Ε και η Κ 

παρέδωσε τη χρήση του εργοστασίου στη Μ. 

Τον Απρίλιο του ίδιου έτους παρατηρήθηκαν μεταβολές στη θερμοκρασία των 

αποθηκευτικών ψυκτικών χώρων του εργοστασίου άνω των προβλεπόμενων ορίων. Η Κ 

μετέφερε τις διαμαρτυρίες της Μ στην Ε και ζήτησε άμεση αποκατάσταση του προβλήματος. 

Τα συνεργεία της Ε επισκέφθηκαν τους ψυκτικούς χώρους του εργοστασίου, έκαναν 

επισκευαστικές εργασίες ολίγων ωρών και απεχώρησαν με τη διαβεβαίωση ότι το πρόβλημα 

είχε λυθεί. Μέχρι τον Ιούλιο 2010 οι ψυκτικοί χώροι λειτούργησαν με μικροπροβλήματα 

θερμοκρασίας. Μια νύχτα του Ιουλίου ο φύλακας του εργοστασίου παρατήρησε αιφνίδια και 

ανεξέλεγκτη άνοδο θερμοκρασίας, η οποία είχε ως αποτέλεσμα να αχρηστευθούν πολλοί 

τόνοι φρέσκου τυριού και κρέατος που ήταν εκεί αποθηκευμένοι, πριν η Μ προλάβει να 

οργανώσει τη μεταφορά τους σε άλλη κοντινή αποθήκη που διατηρούσε στην περιοχή. 

Ειδικοί πραγματογνώμονες εκτιμούν τη ζημία της Μ από αχρηστευθέντα τρόφιμα στο ποσό 

των 600.000 €. 

Μετά το συμβάν αυτό ειδικοί πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ότι υπήρχε σφάλμα στη 

μελέτη κατασκευής των ψυκτικών χώρων, ότι χρειαζόταν επανασχεδιασμός της 

ηλεκτρομηχανολογικής λειτουργίας τους και κατασκευαστικές παρεμβάσεις συνολικής 

δαπάνης 300.000 € για την οριστική επίλυση του προβλήματος. Η Μ έλαβε γνώση του 

πορίσματος της πραγματογνωμοσύνης αμέσως μετά τη σύνταξή της. Ερωτάται: 

1. Είχε η Κ κατά τον χρόνο του συμβάντος δικαίωμα να απαιτήσει από την Ε την οριστική 

επίλυση του προβλήματος των ψυκτικών χώρων; 

2. Είχε η Μ κατά τον χρόνο του συμβάντος δικαίωμα να μην καταβάλει το μίσθωμα; 

3. Είχε η Μ κατά τον χρόνο του συμβάντος δικαίωμα να απαιτήσει από την Κ την 

αποκατάσταση της ζημίας της για την καταστροφή τροφίμων αξίας 600.000 €; 



4. Αν υποτεθεί ότι η Μ δεν ήγειρε κατά της Κ την υπό το ερώτημα 3 αξίωση, μπορεί σήμερα 

να απαιτήσει από την Ε να της καταβάλει την αξία των καταστραφέντων τροφίμων; 

Οι απαντήσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες.  
Απαγορεύεται η χρήση σχολιασμένου ΑΚ. 

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


