ΠΩΛΗΣΗΡΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ
Η ΤΜΦΩΝΙΑ απηή γίλεηαη ζηε Λάξλαθα ζήκεξα ηελ ……………….
ΜΔΣΑΞΤ ησλ
……………………………..κε αξηζκό εγγξαθήο εηαηξείαο ΗΕ…………, από
……………………. θαινύκελνπ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ «Ο
ΠΩΛΗΣΗ» από ην έλα κέξνο θαη ησλ
1. …………….
2. ……………...
θαινύκελσλ γηα ηνπο ζθνπνύο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ «ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΔ» από ην
άιιν κέξνο θαη
ΜΑΡΣΤΡΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ
ΔΠΔΙΓΗ ν Πσιεηήο είλαη ν εγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο ηνπ νηθνπέδνπ ππ΄αξ.
εγγξαθήο …./…., θύιιν/Σρέδην …/…., Τεκάρην ….., ζηελ Ελνξία …………. ζηε
…………… θαη
ΔΠΔΙΓΗ ν Πσιεηήο έρεη αλεγείξεη εληόο ηνπ σο άλσ νηθνπέδνπ, ην νπνίν βξίζθεηαη
ζηελ νδό …………………, θηηξηαθό ζπγθξόηεκα κε αξηζκό δηακεξηζκάησλ κε ην
όλνκα «…………………….» θαη
ΔΠΔΙΓΗ ν Πσιεηήο πξνηίζεηαη λα πσιήζεη ζηνπο Αγνξαζηέο έλα εθ ησλ πην πάλσ
δηακεξηζκάησλ θαη
ΔΠΔΙΓΗ νη Αγνξαζηέο πξνηίζεληαη λα αγνξάζνπλ από ηνλ Πσιεηή ην
εηνηκνπαξάδνην δηακέξηζκα αξ. ……. (πην θάησ θαινύκελν το διαμέρισμα) ην
νπνίν απνηειεί κέξνο ηνπ Κηηξηαθνύ ζπγθξνηήκαηνο κε ην όλνκα «………………»
όπσο απηό θαίλεηαη ζεκεησκέλν κε θόθθηλν ρξώκα επί ησλ ζρεδίσλ ηα νπνία
έρνπλ κνλνγξαθεζεί θαη επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο
παξνύζαο ζπκθσλίαο
ΤΜΦΩΝΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ
1. Τα κέξε πηνζεηνύλ θαη επαλαιακβάλνπλ ην πξννίκην ηεο ζπκθσλίαο.
2. O Πσιεηήο ζπκθσλεί λα πσιήζεη θαη κεηαβηβάζεη επ΄νλόκαηη ησλ
Αγνξαζηώλ, ειεύζεξν από νπνηνδήπνηε βάξνο, ππνζήθε, δηάηαγκα θαη
αγνξαπσιεηήξην έγγξαθν ην δηακέξηζκα θαη νη Αγνξαζηέο ζπκθσλνύλ λα
αγνξάζνπλ to δηακέξηζκα ν θάζε έλαο, σο εηο ηελ παξνύζα ζπκθσλία
πξνλνείηαη.
3. Ωο ηηκή πώιεζεο ζπκθσλείηαη κεηαμύ ησλ κεξώλ ην πνζό ησλ €………...(…………………..).
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4. Η τιμή πωλήσεως ζα πιεξσζεί κε ηνλ αθόινπζν ηξόπν:
Α.€………… - (……………………) έρνπλ ήδε πιεξσζεί σο πξνθαηαβνιή.
Β.€……………. - (……………………..) ζα πιεξσζνύλ κε ηελ παξάδνζε
ηνπ δηακεξίζκαηνο ζηνπο Αγνξαζηέο νπρί αξγόηεξν ηεο …………………… ή
νπνηεδήπνηε λσξίηεξα είλαη έηνηκνη νη Αγνξαζηέο λα θαηαβάινπλ ην πνζό
ησλ €………………… ζηνπο Πσιεηέο. Ννείηαη πσο ζα ππάξρεη παξάηαζε
ζηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηνπ δηακεξίζκαηνο ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
πιεξσκή ηνπ πνζνύ ησλ €…………….. πνπ αλαθέξεηαη δελ είλαη εθηθηή
ιόγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ δαλεηνδόηεζε από ηελ Τξάπεδα.
5. Από ηελ εκεξνκελία ηεο έθδνζεο ηνπ μερσξηζηνύ ηίηινπ ηνπ δηακεξίζκαηνο
θαη αθόηνπ θιεζνύλ νη Αγνξαζηέο λα παξαιάβνπλ θαη λα δερηνύλ κεηαβίβαζε
ην δηακέξηζκα δειώλνπλ ξεηά όηη ζα ην πξάμνπλ ηνύην εληόο ….. εκεξώλ από
ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο γξαπηήο εηδνπνίεζεο ηνπο από ηνλ Πσιεηή.
6. Πσιεηήο θαη Αγνξαζηέο ζπκθσλνύλ όηη νη Αγνξαζηέο έρνπλ ην δηθαίσκα
θαηάζεζεο ηνπ παξόληνο εγγξάθνπ ζην Επαξρηαθό Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν
Λάξλαθαο μετά την πληρωμή τοσ ποσού ως η παρ. 4Β) θαη ζα δηθαηνύληαη
εηδηθήο εθηέιεζεο ζύκθσλα κε ηε Ννκνζεζία. Τα ηέιε ραξηνζήκαλζεο ηνπ
εγγξάθνπ ζα βαξύλνπλ ηνπο Αγνξαζηέο.
7. Πσιεηέο θαη Αγνξαζηέο ζπκθσλνύλ όηη εάλ κέρξη ηελ εθπιήξσζε ηνπ όξνπ
4Β ην δηακέξηζκα είλαη ππνζεθεπκέλν πξνο όθεινο ρξεκαηνπηζησηηθνύ
νξγαληζκνύ ηνπ πσιεηή, ν αγνξαζηήο ζα κπνξεί λα θαηαβάιεη ην πνζό πνπ
ζα έπξεπε λα θαηαβάιεη ζηνλ πσιεηή βάζε ηεο ζύκβαζεο ζηνλ ελππόζεθν
δαλεηζηή θαηεπζείαλ, δειαδή ηνλ ρξεκαηνπηζησηηθό νξγαληζκό θαη όρη ηνλ
πσιεηή.
Τν πνζό πνπ αλαινγεί ζην αγνξαζζέλ δηακέξηζκα έρεη θαζνξηζηεί από ηνλ
ζπληειεζηή αμίαο ηνπ δηακεξίζκαηνο ζε ζρέζε κε ηελ αμία ηεο όιεο
ελππόζεθεο ηδηνθηεζίαο. Ο ζπληειεζηήο αμίαο θαζνξίζηεθε από ηνλ πσιεηή
κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνιενδνκηθήο άδεηαο θαη ν πσιεηήο είλαη
ππνρξεσκέλνο όπσο ελεκεξώζεη ηνλ αγνξαζηή γηα ην πνζό απηό
8. Η κεηαβίβαζε ηνπ δηακεξίζκαηνο ζην όλνκα ησλ Αγνξαζηώλ ζα γίλεη άκα ηεο
ππό ηνπ Κηεκαηνινγίνπ εθδόζεσο ρσξηζηνύ πηζηνπνηεηηθνύ εγγξαθήο θαη
εθόζνλ νη Αγνξαζηέο έρνπλ εθπιεξώζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπο πξνο ηνλ
Πσιεηή σο ην άξζξν 4Β ηεο παξνύζεο. Τα δε ηέιε θαη έμνδα κεηαβίβαζεο
ηνπ δηακεξίζκαηνο ζα βαξύλνπλ ηνπο Αγνξαζηέο.
9. Ταπηόρξνλα κε ηελ πινπνίεζε ηνπ όξνπ 4Β, νη Πσιεηέο ππνρξενύληαη λα
παξαδώζνπλ πιήξε, απόιπηε θαη αδηαθηινλίθεηε θαηνρή ηνπ Αθίλεηνπ ζηνπο
Αγνξαζηέο.
10. Τν θηηξηαθό ζπγθξόηεκα έρεη αλεγεξζεί ζύκθσλα κε ηα ζρέδηα, ζηαηηθέο
κειέηεο ηνπ αξρηηέθηνλα θαη πνιηηηθνύ κεραληθνύ ησλ Πσιεηώλ, ηελ
πνιενδνκηθή άδεηα Α-68/06.
11. Σπκθσλείηαη όηη ζηνλ όξν δηακέξηζκα ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ρώξνο
ζηάζκεπζεο 101 θαη ε απνζήθε 101 όπσο θαίλνληαη ζεκεησκέλα κε θόθθηλν
ρξώκα ζην επηζπλεκκέλν θαη κνλνγξακκέλν αξρηηεθηνληθό ζρέδην.
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12. Οη Αγνξαζηέο ζπκθσλνύλ όηη κέρξη λα γίλεη ε κεηαβίβαζε ηνπ δηακεξίζκαηνο
επ΄νλόκαηη ησλ Αγνξαζηώλ, νη Αγνξαζηέο δελ ζα δηθαηνύληαη λα θάλνπλ
νηεζδήπνηε εμσηεξηθέο ηξνπνπνηήζεηο / αιιαγέο, ή πξνζζήθεο νη νπνίεο ζα
εκπνδίζνπλ ηελ έθδνζε ηνπ ηίηινπ.
13. Σε πεξίπησζε πνπ νη Αγνξαζηέο είλαη πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο νηαδήπνηε
εηδνπνίεζεο πξνο ηνλ έλα ζα ζεσξείηαη σο εηδνπνίεζε πξνο όινπο.
Οηαδήπνηε εηδνπνίεζε ζα έρεη ηζρύ αθόηνπ θνηλνπνηεζεί, δνζεί ή
ηαρπδξνκεζεί πξνο ην κέξνο πνπ απεπζύλεηαη. Μέρξηο όηνπ νη Αγνξαζηέο
θνηλνπνηήζνπλ εγγξάθσο άιιε δηεύζπλζε ηνπο νηαδήπνηε εηδνπνίεζε πξνο
απηό δύλαηαη λα ζεσξεζεί θαιή θαη δεζκεπηηθή θαη ζα έρεη ηζρύ από ηεο
ηαρπδξνκήζεσο ή αθόηνπ παξαδνζεί ζηελ πην πάλσ δηεύζπλζε ηνπο.
14. Με ηελ παξαιαβή ηνπ αθηλήηνπ από ηνπο Αγνξαζηέο ζεκαίλεη όηη ην έρνπλ
βξεη ηεο ηέιεηαο αξεζθείαο ηνπο βάζε ησλ ζπκθσλεζέλησλ πξνδηαγξαθώλ.
15. Μέρξη ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο θαηνρήο θαη κεηαβίβαζεο θπξηόηεηαο
ηνπ Αθηλήηνπ ζηνπο Αγνξαζηέο, όινη νη θόξνη, πάζεο θύζεσο, (θξαηηθνί,
δεκνηηθνί, θνηλνηηθνί θαη άιινη), δηθαηώκαηα, νθεηιέο, πξόζηηκα, δαζκνί,
εηζθνξέο θαη ηέιε πνπ αθνξνύλ ζην Αθίλεην ή ζηελ θπξηόηεηά ηνπ ζα
βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κόλν ηνπο Πσιεηέο.
16. Μεηά ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο θαηνρήο θαη κεηαβίβαζεο θπξηόηεηαο
ηνπ Αθηλήηνπ όινη νη θόξνη, δηθαηώκαηα θαη ηέιε, πιελ εθείλσλ πνπ
ρξεώζεθαλ, πξνέθπςαλ, ζπκθσλήζεθαλ ή δεκηνπξγήζεθαλ θαηά ή / θαη πξηλ
ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ηεο θαηνρήο ηνπ Αθηλήηνπ ζα βαξύλνπλ ηνπο
Αγνξαζηέο.
17. Ννείηαη όηη νη Πσιεηέο ζπκθσλνύλ θαη αλαιακβάλνπλ όηη ζα επηβαξπλζνύλ κε
όια ηα έμνδα ή / θαη εηζθνξέο πνπ ζα δεηεζνύλ από ηε δηαρεηξηζηηθή επηηξνπή
ηεο πνιπθαηνηθίαο ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην Αθίλεην, ζε ζρέζε κε
νπνηεζδήπνηε εξγαζίεο ζπκθσλήζεθαλ κεηαμύ ησλ Σπκβαιινκέλσλ.
18. Σπκθσλείηαη όηη όινη νη όξνη ηεο παξνύζαο ζπκθσλίαο είλαη νπζηώδεηο,
παξάβαζε δε νηνλδήπνηε ηνύησλ ζα δίδεη ην δηθαίσκα ζην αλαίηην κέξνο
εθηόο ησλ αλσηέξσ αλαθεξόκελσλ ζπλεπεηώλ λα ηεξκαηίζεη ηε ζπκθσλία θαη
λα αμηώζεη από ην ππαίηην κέξνο λόκηκεο απνδεκηώζεηο.
Η παξνύζα ζπκθσλία έγηλε εηο ηξηπινύλ θαη αθνύ ηα ζπκβαιιόκελα κέξε
έιαβαλ πιήξε γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο έζεζαλ ηηο ππνγξαθέο ηνπο
ελώπηνλ ησλ καξηύξσλ θαη έιαβαλ ππνγεγξακκέλν αληίγξαθν.
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Ο ΠΩΛΗΣΗ

ΟΙ ΑΓΟΡΑΣΔ

....................................................

.....................................................

ΜΑΡΣΤΡΔ
1. .......................................

…………………………..

(Ολνκαηεπώλπκν)

(Υπνγξαθή)

…………………………..
(Αξ. Ταπηόηεηαο)

2. ........................................................
(Ολνκαηεπώλπκν)

…………………………..
(Υπνγξαθή)

………………………………………...
(Αξ. Ταπηόηεηαο)
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