
 
ΕΝΤΟΛΗ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗ ΠΡΟΣ: 
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ  
Τζίνας Κοσιώρη  
Αρ. Αδείας: 118528/2001   
 
Ο/Η υπογράφων/ουσα ....................................................................................................................... 

κάτοικος / έδρας: .............................................................................................................................. 

Α.∆.Τ / ΑΦΜ: ..................................................... Τηλ: ......................................................................  

Ενεργών/ούσα ατοµικά / για λογαριασµό τ............................................................................................. 

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

∆ηλώνω ότι 
σας αναθέτω να βρείτε ενδιαφερόµενους πελάτες σας και να µου τους υποδείξετε ή να γνωστοποιήσετε απλά 
σε αυτούς τα στοιχεία µου ώστε να επικοινωνήσουν απευθείας µαζί µου, µε σκοπό να διαπραγµατευτούµε την 
πώληση, ή ανταλλαγή, ή παραχώρηση µε το σύστηµα της αντιπαροχής, ή εκµίσθωση, ή χρηµατοδοτική 
µίσθωση (leasing), ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µεταβίβαση του δικαιώµατος κυριότητας ή χρήσης ή και 
εκµετάλλευσης των παρακάτω ακινήτων: 
 
.......................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Σας υπόσχοµαι περαιτέρω και αναγνωρίζω ότι 
σε περίπτωση που καταρτιστεί τελικά κύρια σύµβαση  για ένα ή περισσότερα από τα ανωτέρω ακίνητα, είτε µε 
πελάτη σας, µέλους της οικογενείας του, ή λοιπών οικείων, συνεργατών, συνεταίρων τους, είτε εταιρίας από 
την οποία έλκει συµφέροντα ένας εξ αυτών, ή και σε κάθε άλλη περίπτωση που καταρτιστεί σύµβαση σαν 
αποτέλεσµα της υποδείξεώς σας, ότι ήµαστε υποχρεωµένοι τόσο εγώ ο/η ίδιος/α ατοµικά, είτε και οι 
ιδιοκτήτες των ανωτέρω ακινήτων που θα συµβληθούν τελικά στη σχετική κύρια σύµβαση, για τους οποίους 
σας δηλώνω υπεύθυνα ότι ενεργώ ύστερα από εντολή τους και κατ’ εξουσιοδότησή τους, να σας καταβάλουµε 
αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για κάθε µια σύµβαση ξεχωριστά την ειδικά συµφωνηµένη µεσιτική αµοιβή 
που ανέρχεται σε:  
1. ποσοστό ..... % (........ τοις εκατό) επί της συνολικής πραγµατικής αγοραίας αξίας της κύριας σύµβασης  ή 
2. ποσοστό ..... % (........ τοις εκατό) επί της αντικειµενικής αξίας της κύριας σύµβασης που ισχύει κατά την 
ηµέρα υπογραφής αυτής  ή 
3. εφάπαξ ποσό ............................................................................................................................ ή 
4. 1 (ένα) µίσθωµα σε περίπτωση µίσθωσης του ακινήτου.  
και επί πλέον τον προβλεπόµενο ΦΠΑ επί του συνόλου της αµοιβής σας. 
 
Την αµοιβή σας αυτή θεωρώ δίκαιη, εύλογη και ανάλογη µε την δραστηριότητα που θα έχετε αναπτύξει για 
την επιτυχία του σκοπού µου. Την αµοιβή αυτή θα καταβάλω ολόκληρη κατά την ηµέρα υπογραφής του 
οριστικού συµβολαίου, ή εργολαβικού, ή µισθωτηρίου, ή τυχόν άλλου συµφωνητικού χωρίς άλλη όχλησή σας, 
ακόµα και αν η σύµβαση καταρτιστεί υπό αναβλητική αίρεση, σε περίπτωση δε υπογραφής προσυµφώνου θα 
καταβάλω αµέσως την µισή συµφωνηθείσα αµοιβή και την υπόλοιπη µισή κατά την υπογραφή του οριστικού  
κατά τα ανωτέρω συµβολαίου. 
 
Παρέλαβα αντίγραφο της εντολής µου            Ηµεροµηνία: ..... / ..... / 20...... 
Ο/Η εντολέας 
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