ΠΩΛΗΣΗΡΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ
Σπκθωλία

πωιήζεωο

πνπ

γίλεηαη

ζηελ

……………

ζήκεξα

ηελ

…………………………………………, κεηαμύ ηεο Εηαηξείαο ……………………….,
από ηελ …………….., κε εγγεγξακκέλε νδό …………………., θαινπκέλωλ ν
Πωιεηήο θαη ηεο Εηαηξείαο ………………………., από ηε ………………, θαινπκέλεο
ν Αγνξαζηήο θαη ε νπνία ΜΑΡΣΤΡΑ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ:

ΔΠΔΙΓΗ

Ο πωιεηήο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνο ηδηνθηήηεο ηνπ ηεκαρίνπ κε αξ.

εγγξαθήο ……, Φ/Σρ. ……, ηεκάρην ………., ζηελ ηνπνζεζία …………… ζηε
……………… (θαινύκελν ην «ΑΚΙΝΗΣΟ») ωο ην ηνπνγξαθηθό ζρέδην ην νπνίν
επηζπλάπηεηαη ωο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α, θαη ην πηζηνπνηεηηθό εγγξαθήο αθηλήηνπ
ηδηνθηεζίαο ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ωο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β θαη ηα νπνία αθνύ
κνλνγξαθήζεθαλ από ηνπο ζπκβαιιόκελνπο απνηεινύλ αλαπόζπαζηνλ κέξνο ηεο
παξνύζαο ζπκθωλίαο, θαη

ΔΠΔΙΓΗ ν Πωιεηήο ζπκθώλεζε λα πωιήζεη θαη κε ην παξόλ έγγξαθν πωιεί ζηνλ
Αγνξαζηή ην Αθίλεην, θαη

ΔΠΔΙΓΗ ν Αγνξαζηήο ζπκθώλεζε λα αγνξάζεη θαη κε ην παξόλ έγγξαθν αγνξάδεη
ην Αθίλεην,

ΓΙΑ ΑΤΣΟ KAI ΤΜΦΩΝΟΤΝΣΑΙ ΣΑ ΑΚΟΛΟΤΘΑ:

1.

Σιμή πωλήσεως

Η ηηκή πωιήζεωο ζπκθωλήζεθε θαη θαζωξίζζεθε ζε €………………………
(…………………………………)

2.

Σρόπος Πληρωμής:

Ο ηξόπνο πιεξωκήο έρεη ζπκθωλεζεί ωο αθνινύζωο:-

α. Ταπηόρξνλα κε ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο ν αγνξαζηήο ζα πιεξώζεη
€……………………………. ωο πξνθαηαβνιή.

β. Τν ππόινηπν πνζό ζα θαηαβιεζεί θαηά ηελ κεηαβίβαζε ηνπ Αθηλήηνπ.

3.

Δγγραυή και Μεταβίβαση:

Η εγγξαθή θαη κεηαβίβαζε ηνπ Αθηλήηνπ, ειεύζεξνπ από θάζε εκπξάγκαην βάξνο ή
άιιε επηβάξπλζε ζα νινθιεξωζεί ηαπηόρξνλα κε ηελ εμόθιεζε ηεο ηηκήο
πωιήζεωο.

4.

Κατοχή:

Ο Αγνξαζηήο ζα πάξεη ηελ θαηνρή ηνπ Αθηλήηνπ κε ηελ πιήξε εμόθιεζε θαη
κεηαβίβαζε ηνπ Αθηλήηνπ.

5.

ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ:

1. Ο Αγνξαζηήο γλωξίδεη ην ωο άλω Αθίλεην θαη ην βξίζθεη ηεο πιήξνπο θαη
ηειείαο αξεζθείαο ηνπ.

2. Τα έμνδα εγγξαθήο θαη κεηαβηβάζεωο ζα βαξύλνπλ ηνλ Αγνξαζηή.

3. Τα έμνδα ραξηνζήκωλ επηβαξύλνπλ ηνλ Αγνξαζηέο.

4. Ο Πωιεηήο ζπκθωλεί όηη κε ηελ κεηαβίβαζε ηνπ Αθηλήηνπ ζηνλ Αγνξαζηή,
ζα έρεη εμνθιήζεη όινπο ηνπο θόξνπο, ηέιε θαη δηθαηώκαηα ηα νπνία επηβιήζεθαλ
από νπνηαδήπνηε αξρή ζε ζρέζε κε ην πωινύκελν Αθίλεην. Με ηελ κεηαβίβαζε θαη
παξάδνζε ηνπ Αθηλήηνπ όινη νη θόξνη, ηέιε θαη δηθαηώκαηα ζα βαξύλνπλ ηνλ
Αγνξαζηή.

4. Ο Αγνξαζηήο δηθαηνύηαη όπωο γηα ζθνπνύο εηδηθήο εθηέιεζεο ηεο
παξνύζαο ζπκθωλίαο πξνβεί ζηελ εγγξαθή ηνπ παξόληνο ζπκβνιαίνπ ζην αξκόδην
Κηεκαηνιόγην.

5. Παξάβαζε όξνπ ή όξωλ ηνπ παξόληνο δίδεη ζην αζών κέξνο ην δηθαίωκα
λα ηεξκαηίζεη ηελ παξνύζα ζπκθωλία θαη/ή λα δεηήζεη πιεξωκή λνκίκωλ
απνδεκηώζεωλ.

Τν παξόλ έγηλε ζε 2 πξωηόηππα θαη θάζε ζπκβαιιόκελνο επήξε από έλα.

ΜΑΡΣΤΡΔ

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ

1………………………..

1…………………………….

2………………………..

2……………………………..

