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Α΄ ΣΕΙΡΑ 

Την 1.6.2017 ο Ε, έμπορος αυτοκινήτων, συμφώνησε με τον Α, με ιδιωτικό συμφωνητικό, την 

πώληση ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου PORSCHE 911 CARRERA S έναντι τιμήματος 

119.000 ευρώ με προκαταβολή 29.000 ευρώ. Στο συμφωνητικό ανεγράφησαν, μεταξύ 

άλλων, ως χαρακτηριστικά του οχήματος ότι πρέπει να έχει μαύρο μεταλλικό χρώμα και να 

έχει εργοστασιακή βαφή χωρίς να έχει ξαναβαφεί και να είναι ατρακάριστο. Ο Ε προσέφερε 

προς παράδοση στον Α την 20.7.2017 ένα όχημα με όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά εκτός 

από το μεταλλικό χρώμα αλλά ο Α αρνήθηκε να το παραλάβει δηλώνοντας ότι υπαναχωρεί 

από την πώληση, επικαλούμενος τη ρητή πρόβλεψη για μεταλλικό χρώμα στο συμφωνητικό. 

Ο Ε, τον καλεί να παραλάβει το όχημα με την αιτιολογία ότι είναι ασήμαντο το μεταλλικό 

χρώμα ενώ συντρέχουν όλα τα άλλα χαρακτηριστικά του οχήματος. Μετά την εκ νέου άρνηση 

του Α, ο Ε, επιφυλασσόμενος των δικαιωμάτων του κατά του Α, πωλεί και παραδίδει το 

όχημα στον Χ έναντι 90.000 ευρώ. Ο Χ αναθέτει στον Σ τη βελτίωση του οχήματος, ο οποίος 

αλλάζει τον υπερτροφοδότη για να αυξήσει την ιπποδύναμη αλλά δεν προβλέπει την ανάγκη 

αυξημένης ψύξης με αποτέλεσμα το όχημα να καταστραφεί μετά από λίγες ημέρες λόγω 

πυρκαγιάς και να τραυματισθούν ο Ψ, οδηγός αγώνων, στον οποίο ο Χ είχε αναθέσει τη 

δοκιμή του αυτοκινήτου και ο ίδιος ο Χ που καθόταν στη θέση του συνοδηγού.  

 

Ερωτήματα: 

1. Έχει υποχρέωση να παραλάβει το όχημα ο Α; Είναι νόμιμη η υπαναχώρηση του;                                

2. Μπορεί να ζητήσει σήμερα ο Α την επιστροφή των 29.000 ευρώ; Είναι βάσιμος ο 

ισχυρισμός του Ε ότι δεν έχει πλέον το ποσό αυτό;         

3. Ποια δικαιώματα έχει ο Χ κατά του Σ εξαιτίας της πυρκαγιάς;       

4. Ποια δικαιώματα έχει ο Ψ, ο οποίος είχε αναλάβει χωρίς αμοιβή τη δοκιμή του 
αυτοκινήτου, κατά του Χ και του Σ εξαιτίας της πυρκαγιάς;      

 
 

 
 
 

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

 
ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ! 

 


