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ΕΓΝΑΤΙΑ Ο∆ΟΣ
Κόµβος Λουτρών Λαγκαδά -Θεσσαλονίκης
apothiki@enetate.com

ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟ∆ΕΙΞΗΣ Ι∆ΙΩΤΗ
Στοιχεία ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ
Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:

Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:

Ηµεροµηνία γέννησης:

Τόπος Γέννησης:

Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:

Τ.Α.: ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Τόπος Κατοικίας:
Αρ. Τηλεφώνου & Τηλεοµοιοτύπου:

Οδός:

Αριθµός:

ΤΚ:

∆/νση Ηλεκτρ. Ταχυδροµείου:

Α.Φ.Μ.:

Εφορία:
∆ιάρκειας:

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΣΗ:

∆ η λ ώ ν ω ό τ ι µ ε την εντολή που σας έδωσα, µε την ιδιότητα σας ως Μεσίτης Αστικών Συµβάσεων, για να µου υποδείξετε ακίνητα, µε σκοπό
την αγορά ή ανταλλαγή ή την παραχώρηση προς ανοικοδόµηση µε το σύστηµα της αντιπαροχής, ή τη µίσθωση ή χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing), ή τη
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απόκτηση του δικαιώµατος κυριότητας ή χρήσης ή και εκµετάλλευσής τους ακόµη, εσείς µου υποδείξατε τα παρακάτω
ακίνητα που για πρώτη φορά γνωρίζω.

Στοιχεία ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Περιοχή:

∆ιεύθυνση:

m2:

Είδος :

Μίσθωµα (€):

Πώληση (€):

Tα αναφερόµενα στοιχεία του ακινήτου, είναι κατά δήλωση των ιδιοκτητών των ακινήτων και το γραφείο ουδεµία ευθύνη φέρει για ανακρίβειες.

Σας υπόσχοµαι περαιτέρω και αναγνωρίζω για την περίπτωση που καταρτιστεί τελικά κυρία σύµβαση για κάποιο από τα παραπάνω ακίνητα ή άλλο
ακίνητο στις ίδιες πιο πάνω διευθύνσεις ανεξαρτήτως του ιδιοκτήτη του, είτε στο δικό µου όνοµα ή µέλους της οικογενείας µου, ή λοιπών οικείων,
συνεργατών, συνεταίρων µας, ή εταιρείας από την οποία έλκει συµφέροντα ένας εξ ηµών, για τους οποίους όλους σας δηλώνω εδώ ότι ενεργώ ύστερα
από εντολή τους και κατ' εξουσιοδότησή τους, ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που καταρτιστεί σύµβαση σαν αποτέλεσµα της υποδείξεώς σας, ότι
ήµαστε υποχρεωµένοι, τόσο εγώ ο ίδιος ατοµικά, όσο και εκείνοι στο όνοµα των οποίων θα καταρτιστεί τελικά η σύµβαση, να σας
καταβάλουµε, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο ο καθένας µας και για καθεµιά κυρία σύµβαση ξεχωριστά, την ειδικώς συµφωνηθείσα ΜΕΣΙΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΣΑΣ που ανέρΠοσοστό (%):

Εφάπαξ ποσό σε ΕΥΡΩ (€):

Μίσθωµα:

Εφάπαξ ποσό σε ΕΥΡΩ (€):

επί της συνολικής πραγµατικής αγοραίας αξίας της κυρίας συµβάσεως και επιπλέον το νόµιµο Φ.Π.Α. Την αµοιβή αυτή θεωρώ δίκαιη, εύλογη και όχι υπερβολική και υποχρεούµαστε να σας την καταβάλουµε, κατά µεν το ήµισυ, την ηµέρα της υπογραφής του τυχόν προσυµφώνου, εξ ολοκλήρου δε και χωρίς
άλλη όχλησή σας από την οποία ρητώς παραιτούµαστε και ακόµη κι' αν η σύµβαση καταρτισθεί υπό αναβλητική αίρεση, κατά την ηµέρα της
υπογραφής του σχετικού οριστικού συµβολαίου ή του εργολαβικού ή του µισθωτηρίου ή τυχόν άλλου συµφωνητικού. Συµφωνώ η παρούσα εντολή να είναι
απρόθεσµη ή να ισχύει για _______ χρόνια και συναινώ στην κατάρτιση σύµβασης µεσιτείας ανάµεσα σε Εσάς και τους υποψήφιους αγοραστές. Περαιτέρω δηλώνω, ότι το ακίνητο δεν έχει "πραγµατικά ελαττώµατα ή έχει τα ακόλουθα:___________________________________________________
δεσµεύοµαι να σας ειδοποιήσω τουλάχιστον µια πλήρη εργάσιµη ηµέρα πριν την κατάρτιση της πώλησης να προσέλθετε στο συµβολαιογράφο και να
δηλωθεί η µεσιτεία σας και υποχρεούµαι να σας αποζηµιώσω για την τυχόν παράλειψη µου. Εφόσον η υπόθεση έχει φτάσει στο σηµείο προφορικής
συµφωνίας και οδεύει προς υπογραφή, στην περίπτωση ακύρωσης το γραφείο δικαιούται αποζηµίωση ίση µε 15% της συµφωνηθείσας αµοιβής.
Επιτρέπεται η τοποθέτηση διαφηµιστικής ταµπέλα του γραφείου σας. Τέλος παρέλαβα αντίγραφο της εντολής µου αυτής
Με εκτίµηση, Ο ΕΝΤΟΛΕΑΣ
Υπογραφή & Σφραγίδα Εταιρείας

Ηµεροµηνία
__ __ / __ __ / 201 __

Αξιότιµε πελάτη,
Η ΕΝΕΤΑ δραστηριοποιείται στην Ελλάδα & το εξωτερικό µε την µελέτη και κατασκευή Ιδιωτικών και ∆ηµόσιων
Έργων, την ανάπτυξη και διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων και την άσκηση Real estate δραστηριοτήτων. Ο
Όµιλος διαθέτει επίσης εµπορικό τµήµα µε κύρια ασχολία του την κατασκευή και πώληση οικίσκων πολλαπλών
χρήσεων και προκατασκευασµένων στοιχείων. Η πολυετής ενασχόληση του Οµίλου στον χώρο των κατασκευών
εγγυάται την σωστή κατασκευή σε όλα τα επίπεδα , συνδυάζοντας την ασφάλεια, την υψηλή αισθητική, την τέλεια
εργονοµία, την ποιότητα, αλλά και την άνεση στην διαµονή και την πολυτέλεια. Το όραµα µας είναι η διαρκής
προώθηση πρωτοποριακών υπηρεσιών στην κατασκευαστική αγορά και η δηµιουργία νέων επιχειρηµατικών πεδίων
δράσης.
Παρέχουµε συνολικές λύσεις στους πελάτες µας, τηρούµε απαρέγκλιτα τα χρονικά και οικονοµικά περιθώρια στην
εκτέλεση των έργων που αναλαµβάνουµε και διατηρούµε στα υψηλοτέρα επίπεδα τα ποιοτικά standards που η ίδιοι
θέτουµε.
Στόχος µας είναι η πλήρης ικανοποίηση των απαιτήσεων σας.
Σκοπός µας η συνεχής διεύρυνση της παραγωγής τεχνικού έργου σε νέους τοµείς και η διαρκής εξειδίκευση & η
διαρκής επιµόρφωση του στελεχιακού µας δυναµικού για τα σύγχρονα αντικείµενα σχεδιασµού και διαχείρισης κατασκευών.
Η ΕΝΕΤΑ διαθέτει εξειδικευµένους Μηχανικούς που επιµορφώνονται και εκπαιδεύονται διαρκώς σε όλες τις
εξελίξεις, µε πλήρες επιστηµονικό υπόβαθρο και βαθιά γνώση στην κατασκευή τεχνικών έργων. ∆ιαθέτουν τη γνώση
και την εµπειρία και είναι πάντα πρόθυµοι να σας προσφέρουν την λύση που καλύπτει τις πραγµατικές σας ανάγκες.
Τα γραφεία µας στελεχώνονται από Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχανικούς, Σχεδιαστές, Οικονοµικούς Συµβούλους,
Λογιστές, Υπεύθυνους Πωλήσεων και Εργοδηγούς. Όµως, εκτός από όλους αυτούς τους ανθρώπους, υπάρχουν και
άλλοι πολλοί οι οποίοι ασχολούνται πρακτικά µε την διαδικασία κατασκευής. Τα συνεργεία µας διαθέτουν έµπειρους
οικοδόµους, ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, εργάτες και κάθε άλλου είδους τεχνικούς κατάλληλα και επαρκώς
καταρτισµένους.
Στην ιστοσελίδα µας θα βρείτε πλούσιο υλικό για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τα έργα που αναλαµβάνουµε.
Επιδιώκουµε µέσα από τις εικόνες των έργων µας να διακρίνετε τη µεθοδικότητα της δουλειάς που σας προσφέρουµε.

•
•
•
•
•

Η πλούσια κατασκευαστική πείρα µας, µας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουµε λύσεις και υλικά, ώστε να επιτυγχάνουµε υψηλή
κατασκευαστική ποιότητα µε µικρό κόστος.
Οι κατασκευαστικές εργασίες είναι ιεραρχηµένες κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να έχουµε νοικοκυρεµένη και ορθολογική οικονοµική
διαχείριση.
Πιστεύουµε ότι µε κάθε νέα κατασκευή χτίζεται παράλληλα και η φήµη µας. Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος, που καταβάλλουµε
µεγάλη προσπάθεια προκειµένου το αποτέλεσµα να ικανοποιεί τις προσδοκίες µας από κοινού.
Προσπαθούµε να ξεχωρίζουµε κατασκευάζοντας έργα πρωτοποριακά, µοναδικά και ποιοτικά, που να διατηρούν στο χρόνο την
εµπορική τους αξία σε υψηλά επίπεδα.
Φροντίζουµε να τονίσουµε λεπτοµέρειες για τα υλικά που χρησιµοποιούµε, τους τύπους τους, την ποιότητά τους, την προέλευση
και τις αναλογίες εφαρµογής τους.

Τέλος θα θέλαµε να υπενθυµίσουµε ότι ο όµιλος «ΕΝΕΤΑ» εφαρµόζει σύστηµα διαχείρισης ποιότητας σε όλα τα έργα
που αναλαµβάνει και σε πολλούς τοµείς διακρίνεται και πρωτοπορεί στην Ελληνική αγορά.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΣΤΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣ∆ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ:

Για την ΕΝΕΤΑ κατασκευαστική

ΠΑΡΤΑΛΙ∆ΗΣ ∆. ΕΡΜΟΛΑΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ. Μ.Sc.
Μ.Sc.

Λεπτοµέρειες για τους όρους των κατασκευών και των εγγυήσεων θα βρείτε στην ιστοσελίδα µας www.enetate.com

Με αφορµή την συνεργασία µας, θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε για τον Όµιλο µας.

