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Θέμα (Μοναδικό): 

 

Ο κεγαινμελνδόρνο Α αλαδεηεί νηθόπεδν ζηελ πεξηνρή ηεο Κπιιήλεο γηα ηελ αλέγεξζε κεγάιεο 

μελνδνρεηαθήο κνλάδνο. Ο δηθεγόξνο ηνπ, θύξηνο Δ, ηνλ θέξλεη ζε επαθή κε ηνλ Π, ν νπνίνο εηλαη 

ηδηνθηήηεο ελόο παξαζαιάζζηνπ νηθνπέδνπ ζηελ πεξηνρή, εθηάζεσο 250 ζηξεκκάησλ. Τν νηθόπεδν 

είλαη ηδαληθό γηα ην ζθνπό πνπ ην ζέιεη ν Α. Όκσο σο πξνο έλα ηκήκα ηνπ, πνπ βξίζθεηαη ζην 

θέληξν ηνπ νηθνπέδνπ θαη έρεη έθηαζε 100 ζηξεκκάησλ, ππάξρεη ε ππόλνηα όηη είλαη δαζηθό βάζεη 

ελόο παιαηνύ εγγξάθνπ ηνπ Υπνπξγείνπ Γεσξγίαο. Αλ θαη ν Π δηαβεβαηώλεη όηη ην έγγξαθν δελ 

έρεη ηζρύ, εληνύηνηο ν Α επηζπκεί ηελ έξεπλα ηνπ ζέκαηνο εηο βάζνο πξηλ νξηζηηθνπνηεζεί ε πώιεζε. 

Ο Δ ζπκβνπιεύεη ηόηε ηα κέξε, Π θαη Α λα θάλνπλ έλα πξνζύκθσλν, ην νπνίν ζα πξνβιέπεη, 

κεηαμύ άιισλ, ηα εμήο: α) ηελ ηηκή πσιήζεσο, ε νπνία έρεη ζπκθσλεζεί ζηα 6.000.000 επξώ γηα ην 

όιν νηθόπεδν β) ηελ ππνρξέσζε ηνπ Α λα κεξηκλήζεη εληόο 12 κελώλ ην πνιύ, γηα ηελ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθνύ απνραξαθηεξηζκνύ από ηελ αξκόδηα δαζηθή ππεξεζία γ) όηη ην νξηζηηθό 

ζπθσλεηηθό πσιήζεσο θαη κεηαβηβάζεσο ηεο θπξηόηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ ζα ππνγξαθεί κόλνλ αλ ν 

Α επηηύρεη ηελ έθδνζε ηνπ παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθνύ θαη δ) όηη, ζε πεξίπησζε πνπ ν Π, κεηά ηελ 

έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ, αξλείηαη ηε κεηαβίβαζε ηνπ νηθνπέδνπ, εμνπζηνδνηεί αλεθθιήησο από 

ζήκεξα ηνλ Α λα ηνλ εθπξνζσπήζεη ζηελ ππνγξαθή ηνπ νξηζηηθνύ ζπκθσλεηηθνύ πσιήζεσο θαη 

κεηαβηβάζεσο ηνπ νηθνπέδνπ.  

 

Επωηήζειρ: 

 

1)Πόζεο θαη πνηεο δηθαηνπξαμίεο θαη κε πνηεο δηαηππώζεηο πξέπεη λα θαηαξηηζζνύλ γηα ηελ 

νξηζηηθή θαη έγθπξε κεηαβίβαζε ηεο θπξηόηεηαο ηνπ νηθνπέδνπ από ηνλ Π ζηνλ Α; 

 

2)Σε πνηα από ηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο δηθαηνπξαμηώλ ππάγεηαη ε πώιεζε αθηλήηνπ θαη γηαηί; α) 

ππνζρεηηθή ή εθπνηεηηθή β) εηεξνβαξήο ή ακθνηεξνβαξήο γ) ελνρηθή ή εκπξάγκαηε; 

 

3)Είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζπκθώλνπ πνπ πξνηείλεη ν Δ θαηά ηξόπν πνπ λα δεζκεύεη ηα 

κέξε θαη, αλ λαη, πνηεο δηαηππώζεηο απαηηνύληαη γηα ηελ έγθπξε θαηάξηηζή ηνπ θαη βάζεη πνησλ 

δηαηάμεσλ;  

 

4) Είλαη έγθπξνο ν ππν δ όξνο ηνπ πξνηεηλόκελνπ πξνζπκθώλνπ θαη, αλ λαη, κπνξεί ν Α, βάζεη ηνπ 

όξνπ απηνύ, λα απνθηήζεη ηελ θπξηόηεηα ηνπ νηθνπέδνπ, αλ έρεη ζην κεηαμύ επηηύρεη ηελ 

εκπξόζεζκε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ απνραξαθηεξηζκνύ όκσο ν Π δελ επηζπκεί πιένλ ηε 

κεηαβίβαζε ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ ζε απηόλ επεηδή έρεη βξεη άιιν αγνξαζηή πνπ πξνζθέξεη 

πςειόηεξν ηίκεκα;  

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 


