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Ι. Αντικείμενο της σύμβασης
* Κατασκευή πολυώροφης οικοδομής

* Υπαγωγή στο καθεστώς της οριζόντιας ιδιοκτησίας (ν. 3741/1929)

* Εργολαβική αμοιβή: μεταβίβαση διαμερισμάτων

ΙΙ. Νομική φύση- τύπος

* Μικτός χαρακτήρας

* Συμβολαιογραφικό έγγραφο (ΑΠ 581/2013)

* Προσύμφωνο; (ΑΠ 710/2018, 1728/2008, 1590/2007, 104/2007)

ΙΙΙ. Ωφέλεια για τα συμβαλλόμενα μέρη

Α. Έννοια, νομική φύση και οικονομική λειτουργία



Ι. Παροχή και αντιπαροχή
* Παροχή του εργολάβου→ κατασκευή, όχι όμως μεταβίβαση (ΑΚ 1057)

* Παροχή του οικοπεδούχου→ μεταβίβαση διαμερισμάτων και ποσοστού συνιδιοκτησίας

* Καταβολή στον εργολάβο ή σε τρίτο (ΑΚ 417)

ΙΙ. Εξασφάλιση του εργολάβου

* Ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα (ΑΚ 724 εδ. β και 218 εδ. β)

* Ανάκληση 

ΙΙΙ. Αθέτηση των υποχρεώσεων του εργολάβου

* Περιπτωσιολογία

* Μείωση της αμοιβής- υπαναχώρηση

* «Ρήτρα εκπτώσεως» (ΑΠ 692/2018, 1147/2011)

* Αποζημίωση- κατάσχεση εργολαβικού ανταλλάγματος (ΑΠ 1151/2018, 642/2017)

Β. Σχέσεις οικοπεδούχου- εργολάβου



Ι. Μεταβίβαση κυριότητας των διαμερισμάτων
* Τριμερής σύμβαση- η νόμιμη αιτία της μεταβίβασης

* Ο οικοπεδούχος ως βοηθός εκπλήρωσης του πωλητή-εργολάβου

ΙΙ. Αξίωση του τρίτου κατά του οικοπεδούχου

* Η σύμβαση έργου ως σύμβαση υπέρ τρίτου (ολΑΠ 850/1982, 1237/1982, ΑΠ 

642/2017, 615/2014, 1199/2004)

ΙΙΙ. Ευθύνη του οικοπεδούχου έναντι του τρίτου

* Ευθύνη από πώληση

Γ. Σχέσεις οικοπεδούχου- τρίτου



Ι. Η πώληση των διαμερισμάτων
* Νομική φύση της σύμβασης: Μικτή σύμβαση (ΑΠ 1220/2017, 1325/2014)
* Χρόνος ευθύνης του εργολάβου: παράδοση του διαμερίσματος

ΙΙ. Εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς τον τρίτο
* Κατασκευή του έργου

* Η μεταβίβαση από τον οικοπεδούχο ως εκπλήρωση δύο συμβάσεων
• Υπαναχώρηση οικοπεδούχου→ αναζήτηση από εργολάβο

• Υπαναχώρηση εργολάβου→ αναζήτηση από τον τρίτο

Δ. Σχέσεις εργολάβου- τρίτου



Στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκρινίσεις

Ευχαριστώ πολύ


