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Β΄ Σειρά
Ο  Α,  κύριος  ενός  καταστήματος  σε  εμπορικό  κέντρο,  συμφώνησε  με  ιδιωτικό  συμφωνητικό  που
υπεγράφη στις 10.5.2010 την μίσθωσή του στον Β έναντι μισθώματος 5.000 ευρώ από 1.9.2010, διότι
το κατάστημα ήταν μισθωμένο έως 30.6.2010, ενώ για την περίοδο από 1.7.2010 έως 31.8.2010 θα
γίνονταν έργα ανακαίνισης του καταστήματος που υπήρχε συνεννόηση να αναλάβει η εργοληπτική
εταιρεία Ε. Ο Α ζήτησε ως προκαταβολή 5 μισθώματα και ως άυλη εμπορική αξία («αέρα») 25.000
ευρώ, δηλ. το συνολικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο ο Β κατέβαλε την ημέρα της υπογραφής του
ιδιωτικού συμφωνητικού. Τον Ιούνιο του 2010 ο Γ προσέγγισε τον Α, του πρόσφερε το ποσό των 8.000
ευρώ μηνιαίως ως μίσθωμα για το κατάστημα και υποσχέθηκε ότι θα αναλάβει αυτός τα έξοδα των
έργων ανακαίνισης. Α και Γ συνήψαν την 1.7.2010 σύμβαση μίσθωσης και ο Γ εγκαταστάθηκε αμέσως
στο μίσθιο. Η Ε, η οποία είχε πλέον αναλάβει τα έργα ανακαίνισης έναντι του Γ, αλλά με την εγγύηση
του Α για την εμπρόθεσμη καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος ποσού 30.000 ευρώ από τον Γ,
αφενός μεν καθυστέρησε 20 ημέρες να τα ολοκληρώσει, αφετέρου δε παρέλειψε να μονώσει επαρκώς
τα κουφώματα και με τις πρώτες βροχές εισήλθαν νερά στο κατάστημα που είχαν ως συνέπεια ζημίες
στο  δάπεδο,  στους  τοίχους  και  στα  εμπορεύματα,  συνολικά  εκτιμώμενες  σε  15.000  ευρώ.  Το
κατάστημα έκλεισε επί 10 ημέρες για την αποκατάσταση των ζημιών και ο Γ απώλεσε κέρδη 10.000
ευρώ. Στην προδιατυπωμένη από την Ε σύμβαση με τον Γ υπήρχε όρος περιορισμού της ευθύνης της Ε
κατ’ ανώτατο ποσό 3.000 ευρώ.
Ερωτάται:

1) Είναι  έγκυρη  η  σύμβαση  Α –  Β,  λαμβανομένου  υπόψη  ότι  δεν  παραδόθηκε  η  χρήση  του
πράγματος στον Β, και η σύμβαση Α – Γ, λαμβανομένου υπόψη ότι είχε προηγηθεί η σύμβαση Α
– Β, και γιατί;

2) Αν θεωρηθούν έγκυρες οι ως άνω συμβάσεις μισθώσεως, ποια δικαιώματα έχει ο Β κατά του Α,
επειδή δεν του παραδόθηκε η χρήση του ακινήτου την 1.9.2010;

3) Έχει ο Β κάποια αξίωση κατά του Γ;
4) Ποιά  δικαιώματα  έχει  ο  Γ  κατά  της  Ε  όσον  αφορά  την  καθυστέρηση  και  την  παράλειψη

μόνωσης;
5) Μπορεί ο Γ να επικαλεστεί ακυρότητα της ρήτρας περιορισμού της ευθύνης και με βάση ποιές

διατάξεις;
6) Αν ο Γ, επικαλούμενος τις ως άνω ζημίες του, αρνηθεί να καταβάλει το εργολαβικό αντάλλαγμα,

και η Ε αξιώσει την πληρωμή του από τον Α, μπορεί ο Α να αρνηθεί αυτή την καταβολή; Αν ο Α
καταβάλλει, δικαιούται να αναζητήσει τα καταβληθέντα από τον Γ;


