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ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΣΥΓΚΡοΤΗΘΗΚΕ απü τον ΔικαστÞ ΑναστÜσιο ΔÜτσκο, Πρωτοδßκη, τον
οποßο üρισε η Πρüεδροò Πρωτοδικþν, που διευθýνει το Πρωτοδικεßο Κορßνθου
και τη ΓραμματÝα ΑγγελικÞ ΠαπαΤωÜννου.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ δημüσια στο ακροατÞριο του την
να δικÜσει την υπüθεση μεταξý

5η Οκτωβρßου 2016, για

:

τοΥ ΕΝΑΓΟΝΤΟΣ: ΧαραλÜμπουò Σακελλαρßου, κατοßκου Κορßνθου
(περιοχÞ ΛιβαδÜκι), ο οποßοò παραστÜθηκε μετÜ τηò πληρεξουσßαò του
δικηγüρου Χριστßναò Οικονομοποýλου.

ΤοΥ ΕΝΑΓΟΜΕΝΟΥ: Σωτηρßου Τσαοýση,

κατοßκου Λεχαßου Κορινθßαò,

ο οποßοò παραστÜθηκε μετÜ τηò πληρεξουσßαò του δικηγüρου ΕλÝνηò Μεζßνη.
Η ενÜγων ζητεß να γßνει δεκτÞ η απü 4-07-2014 αγωγÞ του, που

κατατÝθηκε στη Γραμματεßα του Δικαστηρßου τοýτου με αριθμü κατÜθεσηò
477ΤΜ477Ι4-Ο7-2014, προσδιορßσθηκε για τη δικÜσιμο τηò 3.6.20,Ι5, κατÜ την

οποßα η συζÞτησÞ τηò αναβλÞθηκε για τη δικÜσιμο που αναφÝρεται στην αρχÞ
τηò παροýσαò και γρÜφηκε στο πινÜκιο.

ΚΑΤΑ τη συζÞτηση τηò υπüθεσηò, οι πληρεξοýσιοι δικηγüροι

των

διαδßκων ανÝπτυξαν τουò ισχυρισμοýò τουò και ζÞτησαν να γßνουν δεκτÜ üσα
αναφÝρονται στα πρακτικÜ και τιò προτÜσειò που κατÝθεσαν.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗΝ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΙjΚΕ ΣΥΜΦΩhΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ

Απü τον συνδυασμü των διατÜξεων των Üρθρων 106, ºº1 § 2,216 § 1,
335, 337, 338 και 559 αριθ. 'Ι, 8 και º 0 του ΚΠολΔ, προκýπτει üτι ο νομικüò
χαρακτηρισμüò των επικαλουμÝνων περιστατικþν, στα οποßα θεμελιþνεταΙ το
προβαλλüμενο με την αγωγÞ αßτημα, δεν εßναι δεσμευτικüò για το ουσιαστικü
ΔικαστÞριο (πρωτοδικεßο Þ εφετεßο), το οποßο οφεßλει αυτεπαγγÝλτωò να προβεß
στην ορθÞ νομικÞ υπαγωγÞ των εννüμων σχÝσεων που αναδýονται εκ των
επικαλουμÝνων κατÜ τρüπο σαφÞ πραγματικþν περιστατικþν, και üπωò αυτÜ

στη συνÝχεια προκýπτουν κατÜ την ανÝλεγκτη περß τα πρÜγματα κρßση του
Δικαστηρßου απü τιò διεξαχθεßσεò αποδεßξειò, Ýστω και διαφορετικÞ απü εκεßνη
στην οποßα προβαßνει ο ενÜγων, χωρßò αυτü να συνιστÜ ανεπßτρεπτη μεταβολÞ

τηò βÜσηò τηò αγωγÞò, αφοý η βÜση αυτÞ συγκροτεßται απü τα θεμελιοýντα το
αßτημα πραγματικÜ περιστατικÜ και üχι απü τον διδüμενο απü τον ενÜγοντα

νομικü τουò χαρακτηρισμü, αλλÜ και χωρßò, κατÜ τη διαφορετικÞ αυτÞ νομικÞ
εκτßμηση, το ΔικαστÞριο να λαμβÜνει υπüψη πρÜγματα μη προταθÝντα Þ να
λαμβÜνει υπüψη πρÜγματα ωò αληθινÜ, χωρßò απüδειξη Θη 734Ι2011 ΔΕΕ
2012,11S0), ΠεραιτÝρω, η ευθýνη του εργολÜβου απü εΜεßψειò του Ýργου μετÜ
την εκτÝλεσÞ του ρυθμßζεται απü την ΑΚ 689 που ορßζει üτι : «αν το Ýργο που

εκτελÝσθηκε Ýχει ουσιþδη ελαττþματα που το κÜνουν Üχρηστο Þ αν του
λεßπουν συμφωνημÝνεò ιδιüτητεò ο εργοδüτηò Ýχει αντß για τα δικαιþματα του
προηγουμÝνου Üρθρου, το δικαßωμα να υπαναχωρÞσει απü τη σýμβαση. Στην
περßπτωση τηò υπαναχþρησηò Þ μεßωσηò τηò αμοιβÞò εφαρμüζονται αναλüγωò

οι διατÜξειò των ÜρΘ. 541, 546 Ýωò 549, 551 Ýωò 553 που ισχýουν για την
πþληση», Η εφαρμογÞ τηò διατÜξεωò προυποθÝτει, üτι το Ýργο εκτελÝσθηκε,
üχι βÝβαια με την Ýννοια τηò πλÞρουò και προσÞκουσαò εκπληρþσεωò τηò
ενοχÞò του εργολÜβου (αφοý τüτε δεν θα ετßθετο θÝμα ευθýνηò του), αλλÜ με

την Ýννοια τηò αποπερατþσεωò του προπαρασκευαστικοý σταδßου

τηò

εκτελÝσεωò του Ýργου, þστε τοýτο κατÜ το κýριο μÝρουò του να εßναΙ πλÝον
Ýτοιμο και να μη μÝνει στÜδιο εκτελÝσεωò κυρßων εργασιþν. Για την εφαρμογÞ

τηò ΑΚ 688 αρκεß η εκτÝλεση του Ýργου με την παραπÜνω Ýννοια και δεν
χρειÜζεται επιπλÝον και παρÜδοσÞ του, Ο εργοδüτηò μπορεß, εξÜλλου, να
ασκÞσει τα δικαιþματÜ του βÜσει τηò ΑΚ 688 κα] πριν απü το χρüνο
παραδüσεωò του Ýργου εφüσον η εκτÝλεση κατÜ το

ß*
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περατωθεß tβλ σχετ, ΔεληγιÜννη/ΚορνηλÜκη, ü.π. παρ 250 σ. 233] Απü την
ΑΚ 6Β9 σαφþò, περαιτÝρω, προκýπτει, üτι üταν το εκτελεσθÝν Ýργο Ýχει
ουσιþδη ελαττþματα που το καθιστοýν Üχρηστο Þ λεßπουν οι συμφωνημÝνεò
εργοδüτηò αντß για τα δικαιþματα τηò ΑΚ 6ΒΒ (δηλαδÞ
διüρθωση Þ ανÜλογη μεßωση τηò αμοιβÞò) δικαιοýται να υπαναχωρÞσει απü τη
σýμβαση. ΚατÜ την Κρατοýσα στη θεωρßα [βλ σχετ. ΓαζÞ ΕρμΑΚ 335-348 αρ.
74 επ' Μιχαηλßδη _ ΝουÜρο ΕρμΑΚ εισ. ÜρΘ. 374_38Β αρ, 22, 374 αρ, 2,
ιδιüτητεò, τüτε

ο

ΜπαλÞ, ΓενΑρχαß παρ. 139 αρ. 3, ΔεληγιÜννη/ΚορνηλÜκη, οπ. παρ. 235 σ,202!
αλλÜ και στη νομολογßα [βλ. σχετ. ΑΠ 971Ιlθ86 ΝοΒ 1θΒ7, 1223. ΑΠ 689/1977

ιlιοΒ 1978,369. ΑΠ 527Ι1994 ΝοΒ ºθ75,42. ΕφΑθ 35ΒΒ/lθΒ7 ΕλλΔνη 19ΒΒ,
1621, ΕφΑθ 4234Ι19Β6 ΝοΒ 1987, 40 επ. ΕφΑθ 27Β7Ι1986 ΕλλΔνη 1986,
1160] Üποψη, η ευθýνη του εργολÜβου λüγω ελλεßψεων του Ýργου αποκλεßει
την εφαρμογÞ των γενικþν διατÜξεων που ρυθμßζουν την ευθýνη λüγω μη
εκπληρþσεωò. Αυτü σημαßνει, üτι ο εργοδüτηò δεν Ýχει τα δικαιþματα απü τα
Üρθ. 3S0 επ, 3Β3 επ. συνδυασμü με τα Üρθ. 337, 343 παρ. 2,3Β4,3Β6 και 387
ΑΚ για τιò περιπτþσειò τηò αδυναμßαò Þ τηò υπερημερßαò του εργολÜβου
σχετικÜ με τη μη προσÞκουσα εκπλÞρωση τηò παροχÞò του. Ειδικüτερα, απü το
συνδυασμü των διατÜξεων των Üρθρων 6S8 - 690 του Α.Κ., οι οποßεò
καθορßζουν την ευθýνη του εργολÜβου ανÜλογα με τη φýση των ελαττωμÜτων
και ελλεßψεων που φÝρει το Ýργο που εκτελÝστηκε απü αυτüν, προΚýπΤεΙ üτΙ, ο
εργοδüτηò δικαιοýται να απαιτÞσει: α) σε περßπτωση επουσιωδþν
ελαττωμÜτων εßτε τη διüρθωση αυτþν εßτε την ανÜλογη μεßωση τηò αμοιβÞò
(Üρθρο 68Β), β) σε περßπτωση ουσιωδþν ελαττωμÜτων τα οποßα καθιστοýν το
Ýργο Üχρηστο Þ ελλεßψεωò των συνομολογηθεισþν ιδιοτÞτων, εßτε τη διüρθωση
αυτþν, εßτε την ανÜλογη μεßωση τηò αμοιβÞò, εßτε αντß αυτþν την αναστροφÞ
τηò συμβÜσεωò (Üρθρο 689), και γ) σε περßπτωση που οι ελλεßψειò του Ýργου οι
οποßεò ανÜγονται τüσο σε ουσιþδη üσο και σε επουσιþδη ελαττþματα, καθþò

και σε συμφωνημÝνεò ιδιüτητεò, οφεßλονται σε υπαιτιüτητα του εργολÜβου,
δικαιοýται ο εργοδüτηò αντß αναστροφÞò Þ μειþσεωò τηò αμοιβÞò να απαιτÞσει
αποζημßωση για κÜθε ζημιÜ που προÞλθε απü το γεγονüò üτι ο εργολÜβοò
υπαιτßωò δεν ανταποκρßθηκε στιò απü τη σýμβαση υποχρεþσειò του, να
κατασκευÜσει Ýργο, που να φÝρει τιò συμφωνημÝνεò ιδιüτητεò και να μην Ýχει
ελαττþματα (Üρθρο 69Ο Α Κ ΑΠ 15Β7Ι2013 ΧρΙΔ 2014 504) ΔιαγρÜφεται

δηλαδÞ απü τα Üρθρα αυτÜ διαζευκτικÞ συρροÞ περισσüτερων δικαιωμÜτων
υπÝρ του εργοδüτη, η θÝσπιση σε αυτÞ περισσüτερων δικαιωμÜτων Ýγινε με
σκοπü να υπÜρξει πληρÝστερη προστασßα του εργοδüτη απü τιò συνÝπειεò τηò
πλημμελοýò εκτελÝσεωò του Ýργου και να επανÝλθει με την ικανοποßησÞ του,

διαταραχθεßσα ισορροπßα των εκατÝρωθεν παροχþν (αμοιβÞò

η

και

εκτελεσθÝντοò Ýργου) (ΕφΠειρ. 109/2014). Για τη θεμελßωση και το ορισμÝνο τηò

αγωγÞò του εργοδüτη κατÜ του εργολÜβου, με την οποßα επιδιþκεται
αποζημßωση, λüγω ελλεßψεων και κακοτεχνιþν του εκτελεσθÝντοò Ýργου απü
υπαιτιüτητα του τελευταßου, πρÝπει να εκτßθενται σε αυτÞν, εκτüò των Üλλων, οΙ
ελλεßψειò, οι οποßεò θεμελιþνουν, την κατÜ τιò διατÜξειò των Üρθρων 6Βº, 6Β8
και 69Ο ΑΚ προò κρßση καταγüμενη αξßωση του ενÜγοντοò εργοδüτη, (χωρßò να
απαιτεßται επßκληση και τηò υπαιτιüτηταò του εργολÜβου) η ζημßα και ο αιτιþδηò,

μεταξý αυτÞò και των επικαλουμÝνων ελλεßψεων και κακοτεχνιþν του
εκτελεσθÝντοò Ýργου, σýνδεσμοò (ΑΠ 935/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). (βλ ΕφΑθ
52ΒlΙ2ΟΟ2 Ελ.Δνη 44.Β61, ΕφΠειρ 328/2000 Ελ.Δνη 42,1681, ΕφΑθ 2046/1983

Αρμ. ΛΗ'σελ,291). ΕξÜλλου, απü τιò διατÜξειò των Üρθρων 9'14 επ. ΑΚ περß
αδικοπραξιþν προκýπτει, üτι, για να υπÜρξει αδικοπραξßα και υποχρÝωση του
ζημιþσαντοò να αποζημιþσει τον παθüντα και περαιτÝρω να ΙΚανοποΙηθεß η
ηθικÞ βλÜβη του τελευταßου κατÜ το Üρθρο 932 ΑΚ, προýποτßθεται, üτι η ζημßÜ

αποθετικÞ) προκλÞθηκε παρÜ το νüμο (Üρθρο 914 ΑΚ) Þ απü
συμπεριφορÜ αντßθετη προò τα χρηστÜ Þθη (Üρθρο θlθ ΑΚ) απü πρÜξη Þ
(θετικÞ

Þ

παρÜλειψη, η οποßα οφεßλεται σε πταßσμα του δρÜστη, Þτοι σε δüλο Þ αμÝλεια
και üτι υφßσταται αιτιþδηò_σýνδεσμοò μεταξý τηò πρÜξηò Þ παρÜλειψηò τηò
πρÜξηò και τηò ζημßαò ,1ου Ýrrηιιθε. Η ζημßα εßναι παρÜνομη, üταν με την πρÜξη
Þ την παρÜλειψη του υπαιτßου προσβÜλλεται δικαßωμα Þ και απλü συμφÝρον
του παθüντοò προστατευμÝνο απü ορισμÝνη διÜταξη νüμου, η οποßα

παραβιÜστηκε. Μüνη η αθÝτηση προýφιστÜμενηò ενοχÞò δεν συνιστÜ
αδικοπραξßα, Εßναι üμωò δυνατüν μια υπαßτια ζημιογüνοò πρÜξη Þ παρÜλειψη,

με την οποßα παραβιÜζεται η σýμβαση, να θεμελιþνει και ευθýνη απü
αδικοπραξßα. Τοýτο συμβαßνει üταν η ενÝργεια αυτÞ και χωρßò την
προυπÜρχουσα συμβατικÞ σχÝση θα Þταν παρÜνομη, ωò αντßθετη προò το
γενικü καθÞκον, που επιβÜλλει το Üρθρο 914 ΑΚ, να μην προκαλεß κανεßò σε
Üλλον υπαιτßωò ζημßα Þ και αν ακüμα πιο γενικÜ üταν η ενÝργεια χωρßò να
συνιστÜ παρÜβαση συγκεκριμÝνου απαγορευτικοý Þ επιτακτικοý κανüνα
δικαßου, εßναι αντßθετη στο γενικüτερο πνεýμα του Þ στιò επιταγÝò τηò Ýννομηò
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τÜξηò, εφüσον ενÝχει παρÜβαση των γενικþν υποχρεþσεων που επιβÜΜουν
να μην προσβÜλει κανεßò το πρüσωπο Þ τα προστατευüμενα υλικÜ Þ ηθικÜ

αγαθÜ του Üλλου. ΚατÜ συνÝπεια üταν το πταßσμα που επÝφερε τη ζημßα
ταυτßζεται κατÜ το πραγματικü αυτοý περιεχüμενο με την παραβßαση τηò
σýμβασηò Kat τη δημιουργßα τηò παρανομßαò δεν μποροýν να Ýχουν εφαρμογÞ
οι διατÜξειò περß αδικοπραξßαò (ΟλΑΠ 967t1973 ΝοΒ 22 σελ, 505, ΑΠ
112ot2oo5, ΑΠ 212t2οοο ΕΔΠολ 2000 σελ.258 ΑΠ 555/,ι999 ΕλΔνη 4º σελ.
87, ΕφΛαμ 116Ι2Ο10 δημ ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, ΕφΑθ 302/2006 ΔΕΕ 2006 σελ, 513),
Στην προκεßμενη περßπτωση ο ενÜγων με την υπü κρßση αγωγÞ εκθÝτει
üτι ανÝθεσε στον εναγüμενο την εκτÝλεση εργασιþν συντÞρησηò των ψυκτικþν
του. ¼τι το Ýτοò 2008
μηχανημÜΤων τηò ξενοδοχειακÞò του μονÜδαò ιδιοκτησßαò
διαπιστþθηκε, üτι το Ýνα ψυκτικü μηχÜνημα εßχε κακÞ και ανεπαρκÞ απüδοση

Και ασταθÞ λειτουργßα Και τελικÜ τον ιοýλιο του Ýτουò 201,ι διÝκοψε

Την

λειτουργßα του, ¼τι ο εναγüμενοò εßχε εκτελÝσει πλημμελþò το Ýργο συντÞρησηò

του ψυκτικοý μηχανÞματοò, καθþò αποσýνδεσε τον εγκÝφαλο, πρÜγμα που
συνετÝλεσε σΤο να προκληθεß βλÜβη στο ηλεκτρικü σýστημα του ψυΚτιΚοý
που
μηχανÞματοò, αφαßρεσε τα καλýμματα του μηχανÞματοò, γεγονüò

συντÝλεσε στο να προσβÜλλεται το μηχÜνημα απü σκüνη και υγρασßα και Ýθεσε
εκτüò θÝσεωò τιò καλωδιþσειò και τιò ηλεκτρονικÝò διατÜξεΙò με αποΤÝλεσμα να

παýσει πλÝον να λειτουργεß το ωò Üνω μηχÜνημα. ¼τι συνεπεßα τηò ανωτÝρω
πλημμελοýò εκτÝλεσηò του ανατεθÝντοò στον εναγüμενο Ýργο, ο ενÜγων
υπÝστη ζημßα, συνισταμÝνη στα ποσÜ που κατÝβαλε για αγορÜ κομπρεσÝρ και
για την αποκατÜσταση τηò βλÜβηò τηò λειτουργßαò του κλιματιστικοý
συστÞματοò. Με βÜση τα περιστατικÜ αυτÜ ζητÜ να υποχρεωθεß ο εναγüμενοò,
με απüφαση που θα κηρυχθεß προσωρινÜ εκτελεστÞ, να τQυ καταβÜλει

νομιμοτüκωò απü την επομÝνη τηò επßδοσηò τηò αγωγÞò α) ποσü 19.º4º,3
ευρþ ωò αποζημßωση για την ζημßα που υπÝστη και ποσü 3.000,00 ευρþ ωò
χρηματικÞ ικανοποßηση για την ηθικÞ βλÜβη, που υπÝστην. ΤÝλοò, ζητεß να
καταδικασθεß ο εναγüμενοò στην πληρωμÞ των δικαστικþν του εξüδων. Με
αυτü το περιεχüμενο και αßτημα, η αγωγÞ αρμοδßωò εισÜγεται, για να συζητηθεß
ενþπιον του Δικαστηρßου τοýτου (Üρθρ, 7,9,10, 13, 14§2 και 33 ΚΠολΔικ) κατÜ
την προκεßμενη τακτικÞ διαδικασßα και εßναι ορισμÝνη και νüμιμη καθ' ο μÝροò
στηρßζεται στην ενδοσυμβατικÞ ευθýνη του εναγομÝνου (λüγω τηò πλημμελοýò

εκπληρþσεωò τηò παροχÞò του) στηριζüμενη στιò διατÜξειò των Üρθρων, 2ΒΒ,
2g7,2g8,299, 330, 346, 361, 681, 689, 690 ΑΚ, 176 191 παρ. 2, 907, 908 παρ.

1 ΚΠολΔικ, πλην του αιτÞματοò καταβολÞò χρηματικÞò ικανοποßησηò

λüγω

ηθικÞò βλÜβηò ερειδüμενο στην αδικοπρακτικÞ βÜση, το οποßο εßναι μη νüμιμο
και απορριπτÝο, διüτι, τα εκτιθÝμενα στο δικüγραφο πραγματΙΚÜ περΙστατΙκÜ,
συνιστοýν παραβßαση των αμιγþò συμβατικþν υποχρεþσεων του εναγüμενου
και üχι για αδικοπρακτικÞ συμπεριφορÜ, αφοý χωρßò την ýπαρξη τηò σýμβασηò

που καταρτßσθηκε μεταξý των διαδßκων και την παραβßαση των συμβατικþν
υποχρεþσεων εκ μÝρουò του εναγüμενου, η συμπεριφορÜ του τελευταßου δεν
θα Þταν παρÜνομη. ΔηλαδÞ η εκτιθÝμενη συμπεριφορÜ του εναγüμενου δεν
πληροß το πραγματßκü τηò αδικοπραξßαò και δη επιδεικνυüμενη ανεξÜρτητα απü
την Ýνδικη συμβατικÞ σχÝση, ΕξÜλλου, οýτε ο ενÜγων επικαλεßταΙ, πÝραν των
πραγματικþν περιστατικþν που συνιστοýν παραβßαση τηò Ýνδικηò σýμβασηò

Ýργου, Üλλα επιπρüσθετα πραγματικÜ περιστατικÜ (πρÜξειò Þ παραλεßψειò)
που, αυτοτελþò θεωροýμενα, να συνιστοýν αδικοπραξßα εκ μÝρουò του
εναγüμενου, αφοý το επικαλοýμενο πταßσμα του τελευταßου, δεν μπορεß να

νοηθεß Χωρßò Τη σýμβαση Ýργου στα πλαßσια τηò οποßαò ενÞργησε ο
εναγüμενοò και ταυτßζεται κατÜ το πραγματικü του περιεχüμενο με την
παραβßαση τηò σýμβασηò. ΠρÝπει, επομÝνωò, κατÜ το μÝροò που κρßθηκε
νüμιμη να ερευνηθεß περαιτÝρω κατ' ουσßαν δεδομÝνου üτΙ Ýχει καταβληθεß το
απαιτοýμενο τÝλοò δικαστικοý ενσÞμου με τα ανÜλογα ποσοστÜ υπÝρ τρßτων

(βλ το υπ'αριθμ. 13386580 διπλüτυπο εßσπραξηò τηò ΔΟΥ Κορßνθου, στο
οποßο περιλαμβÜνονΤα] τα δικαιþματα υπÝρ του ΤΝ και ΤΑΧΔιΚ).

Απü τιò Ýνορκεò καταθÝσειò των μαρτýρων που εξετÜσθηκαν νομüτυπα
στο ακροατÞριο του Δικαστηρßου τοýτου, οι οποßεò περΙÝΧονΤαΙ στα ταυτÜρΙθμα
τα Ýγγραφα
με την παροýσα πρακτικÜ δημüσιαò συνεδρßασηò, üλα ανεξαιρÝτωò
που οι διÜδικοι επικαλοýνται και προσκομßζουν, απü τα οποßα Üλλα

λαμβÜνονται υπüψη προò Üμεση απüδειξη και Üλλα για τη συναγωγÞ
δικαστικþν τεκμηρßων και τα διδÜγματα τηò κοινÞò πεßραò που λαμβÜνονται

αυτεπαγγÝλτωò υπüψη και χωρßò απüδειξη αποδεικνýονταΙ τα ακüλουθα
πραγματικÜ περιστατικÜ: Ο ενÜγων εßναι ιδιοκτÞτηò τηò ξενοδοχειακÞò μονÜδαò
"CRιSTιNA MARIS", κεßμενηò στο ΛουτρÜκι Κορινθßαò. ΠροκειμÝνου να ΚαλýψεΙ
τιò ανÜγκεò ψýξεωò των χþρων τηò ωò Üνω μονÜδαò του, ιδßωò τουò θερινοýò
μÞνεò, προμηθεýτηκε απü την επιχεßρηση «Γρηγüριοò Βασ. Ανδριανüπουλοò

εμπορßα και επισκευÝò ψυκτικþν & κλιματιστικþν μηχανημÜτων» δýο ψυκτΙκÜ
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μηχανÞματα

- και üχι Ýνα μηχÜνημα, üπωò

ενÜγων - τýπου TRANE CCMH

1

διατεßνεται με την αγωγÞ του ο

'Ι5 Ýκαστο αξßαò 8,000 ευρþ πλÝον

ΦΠΑ 1Β%

(βλ τα μετ' επικλÞσεωò προσκομιζüμενα υπ' αριθμ. 31Ι10.07.2004 τιμολüγιο
πþλησηò αγαθþν και ιlπ' αριθμ, θ7103.06.04 Δελτßο ΑποστολÞζ). Το Ýτοò 2005
μετÜ την λÞξη του χρüνου παροχÞò εγγýησηò των ωò Üνω μηχανημÜτων, ο

ενÜγων ανÝθεσε στον εναγüμενο, ο οποßοò διατηρεß επιχεßρηση με την
επωνυμßα "Korinthian Frigo ΣωτÞριοò Τσαοýσηò" και εξειδικεýεται στην
συντÞρηση μηχανημÜτων ψýξηò και με τον οποßο συνεργÜζονταν, Þδη απü το
Ýτοò 1θθθ σε Üλλη επιχεßρηση που διατηροýσε ο ενÜγων (καφÝ - μπαρ), την
εκτÝλεση εργασιþν συντÞρησηò των ψυκτικþν μηχανημÜτων τηò ωò Üνω

ξενοδοχειακÞò μονÜδαò. Ο εναγüμενοò ανÜλαβε πρÜγματι την εκτÝλÝση των
εργασιþν συντÞρησηò των ωò Üνω μηχανημÜτων και μÝχρ| το Ýτοò 2007 με τιò
επεμβÜσειò και την συντÞρηση που εκτελοýσε τα ωò Üνω μηχανÞματα
λειτουργοýσαν χωρßò ιδιαßτερα προβλÞματα, Την θερνÞ περßοδο του Ýτουò
2007 και ειδικüτερα τον μÞνα Ιοýλιο, παρουσιÜστηκε πρüβλημα λειτουργßαò του

ενüò ψυκτικοý μηχανÞματοò, στο οποßο Ýσπασε ο Ýναò απü τουò δýο
συμπιεστÝò με τουò οποßουò λειτουργεß η μονÜδα, και ο οποßοò
αντικαταστÜθηκε, αφοý πρþτα τον προμηθεýτηκε ο εναγüμενοò κατüπιν
συμφωνßαò των διαδßκων μερþν (βλ. τα μετ' επικλÞσεωò προσκομιζüμενα υπ'
αριθμ. 49,178Ι9,7,2007 τιμολüγιο πþλησηò και υπ' αριθμ. 538/º1,07,2Ο07
δελτßο αποστολÞò). Κατüπιν αυτÞò τηò παρεμβÜσεωò, το ψυκτικü μηχÜνημα
δοýλεψε απρüσκοπτα μÝχρι τον Ιοýλιο του Ýτουò 2011. Η δε κατÜθεση τηò
μÜρτυροò αποδεßξεωò, η οποßα εργαζüταν Þδη απü το Ýτοò 2007 στο ωò Üνω
ξενοδοχεßο και αναφÝρει üτι το Ýτοò 2008 εßχε πρüβλημα το ψυκτικü μηχÜνημα,

δεν κρßνεται πειστικÞ, καθþò απü το ωò Üνω τιμολüγιο προκýπτει

üτι

αντικαταστÜθηκε ο συμπιεστÞò το προηγοýμενο Ýτοò, ενþ απü κανÝνα Üλλο

στοιχεßο δεν προκýπτει δυσλειτουργßα του μηχανÞματοò το Ýτοò 200s,
ΠεραιτÝρω αποδεßχθηκε, üτι το ψυκτικü μηχÜνημα, το οποßο παρουσßασε το ωò
Üνω πρüβλημα, λειτουργοýσε στο Ýπακρο των δυνατοτÞτων του, καθþò
κÜλυπτε χþρο μεγαλýτερο τηò εμβÝλειÜò του, γεγονüò που επιβεβαιþνεται και
απü την κατÜθεση του μÜρτυρα ανταποδεßξεωò, για την αξιοπιστßα του οποßου
δεν Ýχει λüγο να αμφιβÜλλει το ΔικαστÞριο, καθþò Ýχει προσωπικÞ γνþση του
μηχανÞματοò ενüψει τηò ιδιüτηταò του ωò βοηθοý του εναγομÝνου. ΕπιπλÝον

αποδεßχθηκε, üτι το μεταγενÝστερο διÜστημα και μÝχρι τον Ιοýλιο του Ýτουò
2011 το ψυκτικü μηχÜνημα λειτουργοýσε, üπωò επιβεβαιþνεται και απü τουò
δýο μÜρτυρεò ΚΙ üλο αυτü το ΧρονιΚü διÜστημα ΤΙò εργασßεò συντÞρησηò του

απü
μηχανÞματοò συνÝχιζε να τιò εκτελεß ο εναγüμενοò, üπωò συνομολογεßται
αμφüτερουò τουò διαδßκουò και αποδεικνýεται απü τα σΧετΙΚÜ τΙμολüγΙα, Χωρßò
να σημειþνεται κανÝνα ιδιαßτερο πρüβλημα λειτουργßαò πÝρα απ' üσα

προκýπτουν απü τη συνηθισμÝνη χρÞση του μηχανÞματοò, δοθÝντοò δε üτι
κÜλυπτε και χþρο μεγαλýτερο τηò εμβÝλειÜò του, Τον Ιοýλιο του Ýτουò 2011

που υφßσταντο υψηλÝò για την εποχÞ θερμοκρασßεò και το ψυκτικü μηχÜνημα
καταπονοýταν, καθüτι λειτουργοýσε ασταμÜτητα και Ýψυχε μεγαλýτερο χþρο
τηò εμβÝλειÜò του, Ýσπασε ο συμπιεστÞò που εßχε αντικατασταθεß το ΚαλΟΚαßρΙ

του 2007 αλλÜ ΚΙ ο δεýτεροò που διÝθετε το μηΧÜνημα, Για τον λüγο αυΤü
αποφασßσθηκε απü τον ενÜγοντα, κατüπιν προτÜσεωò του εναγüμενου να
αντικατασταθοýν αμφüτεροι οι συμπιεστÝò προκεlμÝνου να επαναλειτουργÞσει
Το ψυΚτΙΚü μηχÜνημα. ο εναγüμενοò, σε υλοποßηση των ανωτÝρω προÝβη στην

προμÞθεια κι αντlκατÜσταση των συμπιεστþν, üπωò αμφüτερα τα μÝρη
συνομολογοýν, ¸κτοτε, λειτοýργησε το ψυΚτικü μηχÜνημα γΙα λßγεò ημÝρεò,
αλλÜ εξαιτßαò Üλλου διÜφορου λüγου, Þτοι Τηò διÜρρηξηò του εναλλÜΚτη

θερμüτητοò, που προκλÞθηκε απü δυσλειτουργßα του διακüπτη τηò πßεσηò, που

ελÝγχει το νερü του διΚτýου κλιματισμοý, πλημμýρισε το ψυΚτιΚü μηχÜνημα
καθιστþνταò το Üχρηστο, Ο εναγüμενοò αποσýνδεσε κατüπιν τηò πλημμýραò

τον εγκÝφαλο, ο οποßοò διαψγνþσκει βλÜβεò και εßχε καταστραφεß απü την
πλημμýρα, καθþò και τιò ηλεκτρονικÝò διατÜξειò και τιò καλωδιþσειò για
αποφυγÞ οποΙουδÞποτε Κινδýνου. Η βλÜβη, που προΚλÞθηκε στο ψυκτικü
εναγομÝνου, οφεßλεταΙ
μηχÜνημα, üπωò με σαφÞνεια ΚατÝθεσε ο μÜρτυραò του
στο üτι αυτü λειτουργοýσε στο Ýπακρο των δυνατοτÞτων του, καθþò κÜλυπτε
τηò εμβÝλειÜò του σε συνδυασμü με τιò υψηλÝò

χþρο μεγαλýτερο

θερμοκρασßεò, με αποτÝλεσμα οι συμπιεστÝò να καταπονοýνται, Αντßθετα ο
ισχυρισμüò του ενÜγοντοò üτι η βλÜβη του μηχανÞματοò συνδÝεται αιτιωδþò με
τη πλημμελÞ εκτÝλεση εργασιþν συντÞρησηò εκ μÝρουò του εναγομÝνου, δεν

αποδεßχθηΚε, καθþò η βλÜβη αυτοý προÞλθε επτÜ Ýτη μετÜ απü την
εγκατÜστασÞ του και τÝσσερα Ýτη μετÜ την πρþτη αντικατÜσταση του
συμπιεστÞ το Ýτοò 2ΟΟ7, ΕπιπλÝον, η απü ΝοÝμβριο 2013 τεχνικÞ γνωμÜτευση
του Αναστασßου Φßλη, που προσκομßζε

απü τα ωò Üνω αποδειχθÝντα, καθþò
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αποσυνδεδεμÝνο

και δεν μπορεß

να

λειτουργÞσει υπü αυτÝò τιò συνθÞκεò, η δε κρßση του, üτι το μηχÜνημα εßναι
εκτüò προδιαγραφþν τηò συντÞρησηò τηò τεχνικÞò και τηò επιστÞμηò

επιρρωνýει τα ανωτÝρω, λαμβανομÝνου υπüψη και üτι η γνωμÜτευση αφßσταταß
χρονικÜ τηò περιüδου Üνω των δýο ετþν, που πλημμýρισε το εν λüγω
μηχÜνημα, ¶λλωστε εÜν υπÞρχε πλημμελÞò εργασßα συντÞρησηò για το Ýνα
μηχÜνημα θα Ýπρεπε να υπÞρχε και στο Üλλο ψυκτικü μηχÜνημα, το οποßο
üμωò λειτουργοýσε κανονικÜ, και τη συντÞρηση αυτοý εßχε αναλÜβει επßσηò ο
εναγüμενοò, ενþ εÜν ο ενÜγων üπωò αναφÝρει στο δικüγραφü του δεν Þταν
ικανοποιημÝνοò απü τιò εργασßεò συντÞρησηò δεν θα διατηροýσε επß μακρüν,
Þτοι απü το Ýτοò 2005 Ýωò το Ýτοò 2011 την συνεργασßα του με τον εναγüμενο.

Ενüψει üλων των ανωτÝρω, εφüσον δεν αποδε'ιχθηκε üτι οι βλÜβεò του
ψυκτικοý μηχανÞματοò, που επικαλε[ται ο ενÜγων, Þταν συνÝπεια τηò
πλημμελοýò εκτÝλεσηò εργασιþν συντÞρησηò που εßχε αναλÜβει ο εναγüμενοò,
ουδεμßα υπαιτιüτητα βαρýνει τον τελευταßο για τιò βλÜβεò που προÝκυψαν. Κατ'
ακολουθßαν, η υπü κρßση αγωγÞ θα πρÝπει να απορριφθεß ωò αβÜσιμη στην

ουσßα τηò και να επιβληθοýν τα δικαστικÜ Ýξοδα του εναγομÝνου σε βÜροò του
ενÜγοντοò, λüγω τηò Þτταò του (αρ. 176 ΚΠολΔ), κατÜ τα ειδικüτερα οριζüμενα
στο διατακτικü.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ αντιμωλßα των διαδßκων.
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγÞ

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ τον ενÜγοντα στα δικαστικÜ Ýξοδα του εναγομÝνου,

τα

οποßα ορßζει στο ποσü των εξακοσßων (600) ευρþ.

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασßστηκε και δημοσιεýθηκε σε Ýκτακτη δημüσια
συνεδρßαση στο ακροατÞριü του χωρßò να παρευρßσκονται οι διÜδικοι και
οι πληρεξοýσιοι δικηγüροι τουò

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ
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