ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 9/12/2018

Η «Τράπεζα EUROBANK ERGASIAS AE» γνωστοποιεί ότι δέχεται, μέχρι την Δευτέρα 14/1/2019 και ώρα 14:00,
σφραγισμένες προσφορές για την πώληση των ακολούθων ακινήτων ιδιοκτησίας της:
Ακίνητα εντός Αττικής
1.

Η οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα υπό στοιχεία Δ-1, επιφανείας βάσει τίτλου 95,14 τ.μ., στην οποία
συμπεριλαμβάνεται ημιυπαίθριος χώρος επιφανείας 18,48 τ.μ., ο οποίος έχει ενσωματωθεί στους κύριους χώρους
και ανήκουν κατ΄ αποκλειστική χρήση α) ο υπό στοιχεία Ε-1 βοηθητικός χώρος κάτω από τη στέγη επιφανείας 60,69
τ.μ., ε) το υπό στοιχεία Ε-2 ασκεπές δώμα επιφανείας 37,45 τ.μ.,

β) ο υπό στοιχεία Υ-7 χώρος στάθμευσης

υπογείου επιφανείας 12,15 τ.μ., γ) ο υπό στοιχεία Υ-8 χώρος στάθμευσης υπογείου επιφανείας 10,13 τ.μ., δ) ο υπό
στοιχεία Υ-4 βοηθητικός χώρος (αποθήκη) υπογείου επιφανείας 8,16 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού Τερτσέτη
(πρώην Ηλία Παπαγεωργίου) αρ. 87, στο ΟΤ 128, στη Δημοτική Ενότητα Νέου Ψυχικού, στο Δήμο ΦιλοθέηςΨυχικού, της Περιφερειακής Ενότητας Βόρειου Τομέα Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής,
Τιμή εκκίνησης: 270.000€ 11570
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας.

2.

Οριζόντια ιδιοκτησία-γραφείο με αριθμό 2, 4ου ορόφου επιφανείας βάσει τίτλου 99,31 τ.μ. που βρίσκεται επί της
Λεωφ. Μεσογείων 213-215 και της οδού Ουράνη 2, στη θέση «Ελληνορώσων», στο Δήμο Αθηναίων, ΠΕ Κεντρικού
Τομέα Αθηνών, Περιφέρειας Αττικής.
Τιμή εκκίνησης: 105.000€ 11689
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας.

3.

Τμήμα οικοπέδου-κάθετη ιδιοκτησία υπό στοιχεία 4-Δ με ποσοστό συνιδιοκτησίας 250‰ εξ αδιαιρέτου και
αποκλειστική χρήση επιφανείας 500,80 τ.μ., που βρίσκεται στη θέση «Δεσαμάρι», στο Ο.Τ.61, του Οικοδομικού
Συνεταιρισμού «’Αγιος Σπυρίδων» επί της οδού Ιερού Λόχου, στη ΔΕ Πικερμίου, στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου, ΠΕ
Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής,
Τιμή εκκίνησης: 70.000€ 07450

4.

Οι παρακάτω κάθετες ιδιοκτησίες-μεζονέτες που βρίσκονται σε συγκρότημα κατοικιών, επί της Λεωφ. Μαραθώνος
243Β, εντός του οικισμού προ του 1923 Αγίου Στεφάνου, στη ΔΕ Αγίου Στεφάνου, στο Δήμο Διονύσου, ΠΕ
Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής, ήτοι:



η υπό στοιχεία 2Α κάθετη ιδιοκτησία-μεζονέτα, η οποία είναι κτισμένη σε τμήμα οικοπέδου επιφανείας 197,62 τ.μ.,
αποτελούμενη βάσει τίτλου από υπόγειο επιφανείας 81,26 τ.μ., ισόγειο 81,26 τ.μ. με επέκταση 3,09 τ.μ. και πατάρι
12,28 τ.μ., 1ο όροφο 35,10 τ.μ. και Η/Χ 7,30 τ.μ. ο οποίος έχει ενσωματωθεί στους χώρους κύριας χρήσης και
αποκλειστική χρήση της υπό στοιχεία Ρ5-Ρ6-Ρ7-Ρ8-Ρ5 θέσης στάθμευσης επιφανείας 12,50 τ.μ.
Τιμή εκκίνησης: 210.000€ 11524



η υπό στοιχεία 3Α κάθετη ιδιοκτησία-μεζονέτα, η οποία είναι κτισμένη σε τμήμα οικοπέδου 164,67 τ.μ.,
αποτελούμενη βάσει τίτλου από υπόγειο επιφανείας 65,11 τ.μ., ισόγειο 65,11 τ.μ. με δημιουργία σοφίτας 24,29 τ.μ.
και αποκλειστική χρήση της υπό στοιχεία Ρ9-Ρ10-Ρ11-Ρ13-Ρ9 θέσης στάθμευσης επιφανείας 12,50 τ.μ.
Τιμή εκκίνησης: 150.000€ 11525



η υπό στοιχεία 3Β κάθετη ιδιοκτησία-μεζονέτα, η οποία είναι κτισμένη σε τμήμα οικοπέδου 205,05 τ.μ.,
αποτελούμενη βάσει τίτλου από υπόγειο επιφανείας 54,88 τ.μ., ισόγειο 36,28 τ.μ. με Η/Χ 18,60 τ.μ. ο οποίος έχει
ενσωματωθεί στους χώρους κύριας χρήσης, 1ο όροφο 46,88 τ.μ. με Η/Χ 8,00 τ.μ. ο οποίος έχει ενσωματωθεί στους
χώρους κύριας χρήσης και αποκλειστική χρήση της υπό στοιχεία 2i-ΑΒ2-Ρ14-Ρ13-2i θέσης στάθμευσης επιφανείας
12,50 τ.μ.
Τιμή εκκίνησης: 170.000€ 11526

5.

Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στη θέση «Τράχωνες», επί των οδών Γ’ Σεπτεμβρίου (πρώην
Βασ. Γεωργίου) 2 και Λεωφόρου Βουλιαγμένης, στη ΔΕ Αργυρούπολης, στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης, ΠΕ
Νοτίου τομέα, Περιφέρειας Αττικής, ήτοι:


Η υπό στοιχεία Κ-1 αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία - κατάστημα ισογείου ορόφου, επιφανείας βάσει τίτλου 19,08
τ.μ.
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Η υπό στοιχεία Κ-2 αυτοτελής οριζόντια ιδιοκτησία – κατάστημα ισογείου ορόφου, επιφανείας βάσει τίτλου 70,90
τ.μ., με επέκταση επιφανείας 2,14 τ.μ. και με πατάρι επιφανείας 43,16 τ.μ., με το οποίο επικοινωνεί με
εσωτερική κλίμακα.

Τιμή εκκίνησης: 140.000€ 10240,10241
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας και η
μεταβίβαση θα γίνει κατόπιν μονομερούς τροποποίησης ΣΟΙ.

6.

Οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα υπό στοιχεία Β-4, 2ου ορόφου επιφανείας βάσει τίτλου 140,00 τ.μ. που βρίσκεται επί
της οδού 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 138 και Κεφαλληνίας 42, στο Δήμο Αθηναίων, ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών,
Περιφέρειας Αττικής.
Τιμή εκκίνησης: 70.000€ 11960

7.

Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στη θέση «Κοκκινιά» επί της οδού Ναζιανζού 29, στη ΔΕ
Νίκαιας, στο Δήμο Νίκαιας- Αγ. Ιωάννη Ρέντη, ΠΕ Πειραιώς, Περιφέρειας Αττικής, ήτοι:


Η υπό στοιχεία Ε1 οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του 5ου ορόφου, επιφανείας βάσει τίτλου 79,02 τ.μ.με
ημιυπαίθριους χώρους συνολικής επιφάνειας 19,34 τ.μ., οι οποίοι έχουν ενσωματωθεί στους χώρους κύριας
χρήσης, επέκταση στον εξώστη επιφανείας 4,24 τ.μ. και συνολικά επεκτάσεις προς τον ακάλυπτο χώρο
επιφανείας 8,61 τ.μ. για τις οποίες θα προηγηθεί μονομερής τροποποίηση ΣΟΙ.



Η υπό στοιχεία 04Α οριζόντια ιδιοκτησία - κλειστή θέση στάθμευσης του υπογείου ορόφου επιφανείας 10,12 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης: 120.000€ 10760,10761
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζα και η
μεταβίβαση θα γίνει κατόπιν μονομερούς τροποποίησης ΣΟΙ.

8.

Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφανείας 1.018,71 τ.μ. που βρίσκεται επί της οδού Παϊσίου Λέκκα, στην
Πολεοδομική Ενότητα «ΛΑΘΕΑ Α’» στο Δήμο Αχαρνών, ΠΕ Ανατολικής Αττικής, Περιφέρειας Αττικής.
Τιμή εκκίνησης:160.000€ 03142

Ακίνητα εκτός Αττικής
9.

Οι παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες που βρίσκονται στην κτηματική περιφέρεια του Δημοτικού Διαμερίσματος
Κουνουπιδιανών στο Δήμο Ακρωτηρίου, στο Νομό Χανίων εντός του οικισμού ΟΣΣΑΥΚ Καλαθά Ακρωτηρίου και στη
θέση ΜΟΛΕΒΑ ή ΧΟΧΛΑΚΙΑΣ ή ΚΑΛΑΘΑΣ, ήτοι::


Υπό στοιχεία Κ5 οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία που απαρτίζεται από ισόγειο όροφο επιφανείας βάσει τίτλου
49,47 τ.μ. και α΄ όροφο επιφανείας βάσει τίτλου 49,47 τ.μ. και αποτελεί μια ενιαία κατοικία συνολικής επιφανείας
βάσει τίτλου 98,94 τ.μ. και στην οποία έχει δημιουργηθεί χώρος κύριας χρήσης στο δώμα επιφανείας 13,28 τ.μ.
Στην οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει ως παρακολούθημα κατά το δικαίωμα της αποκλειστικής χρήσης, ο ανοιχτός
χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου υπό στοιχεία Σ5 επιφανείας 12,15 τ.μ.



Υπό στοιχεία Υ3 οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη του υπογείου ορόφου επιφανείας βάσει τίτλου 6,03 τ.μ.



Υπό στοιχεία Υ4-Λ2 οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη του υπογείου ορόφου επιφανείας βάσει τίτλου 22,605 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης: 170.000€ 11641, 11643, 11644,
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας



Υπό στοιχεία Κ6 οριζόντια ιδιοκτησία – κατοικία που απαρτίζεται από ισόγειο όροφο επιφανείας βάσει τίτλου
49,105 τ.μ. και α΄ όροφο επιφανείας βάσει τίτλου 49,105 τ.μ. και αποτελεί μια ενιαία κατοικία συνολικής
επιφανείας βάσει τίτλου 98,21 τ.μ. και στην οποία έχει

δημιουργηθεί χώρος κύριας χρήσης στο δώμα

επιφανείας 13,28 τ.μ. Στην οριζόντια ιδιοκτησία ανήκει ως παρακολούθημα κατά το δικαίωμα της αποκλειστικής
χρήσης, ο ανοιχτός χώρος στάθμευσης αυτοκινήτου του ακαλύπτου υπό στοιχεία Σ6 επιφανείας 12,15 τ.μ.


Υπό στοιχεία Υ2 οριζόντια ιδιοκτησία – αποθήκη του υπογείου ορόφου επιφανείας βάσει τίτλου 6,03 τ.μ.

Τιμή εκκίνησης: 160.000€ 11645, 11642
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας.

10. Γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο που βρίσκεται επί της οδού Ινάχου, στη θέση «Μεσονύχτια-Κοκκινιά, στη ΔΕ
Κουτσοποδίου, στο Δήμο Άργους-Μυκηνών, ΠΕ Αργολίδας, Περιφέρειας Πελοποννήσου, αποτελούμενο βάσει τίτλου
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από τμήμα εκτός σχεδίου 4.125,59 τ.μ. και τμήμα εντός ορίων οικισμού επιφανείας 5.796,82 τ.μ. και σύμφωνα με νέα
καταμέτρηση τμήμα εκτός σχεδίου 4.701,14 τ.μ. και τμήμα εντός ορίων οικισμού επιφανείας 5.228,88 τ.μ., βάσει
τίτλου από ισόγειο βιομηχανικό κτίριο επιφανείας 1.697,33 τ.μ. και με νεότερη επιμέτρηση συνολικής επιφανείας
1.681,07 τ.μ.
Τιμή εκκίνησης: 335.000€ 11552
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας.

11. Οριζόντια ιδιοκτησία – διαμέρισμα Ά ορόφου, επιφάνειας βάσει τίτλου 103,93 τ.μ., που βρίσκεται επί της οδού
Περιάνδρου 27, εντός του εγκεκριμένου σχεδίου της πόλεως Κορίνθου, ΔΕ Κορινθίων, του Δήμου Κορινθίων, ΠΕ
Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Τιμή εκκίνησης: 80.000€ 10856
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας.

12. Γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφανείας βάσει τίτλου 9.056,00 τ.μ. και σύμφωνα με νέα καταμέτρηση 8.937,00 τ.μ.
που βρίσκεται στη θέση «Μεριάδες», στη ΔΕ Νίκαιας, στο Δήμο Κιλελέρ, στη ΔΕ Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας,
με το εντός αυτού βιοτεχνικό κτίριο επιφανείας βάσει τίτλου 1.000,00 τ.μ. (και σύμφωνα με νέα επιμέτρηση 1.007,34
τ.μ.), με κλειστούς Η/Χ συνολικής επιφάνειας 57,02 τ.μ., κλειστό αίθριο 40,00 τ.μ. και κλειστό τμήμα 6,40 τ.μ.
Τιμή εκκίνησης: 170.000€ 11681
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας.

13. Αγρός άρτιος και οικοδομήσιμος, επιφανείας 4.000,00 τ.μ., με αριθμό 406, στη Διανομή Προσφύγων (1928), του
αγροκτήματος Ομορφοχωρίου, στη ΔΕ Πλατύκαμπου, στο Δήμο Κιλελέρ, ΠΕ Λάρισας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Τιμή εκκίνησης: 41.000€ 03065
14. Αγροτεμάχιο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφανείας βάσει τίτλου 5.500,00 τ.μ. και σύμφωνα με νέα καταμέτρηση
5.293,99 τ.μ., με την εντός αυτού κατοικία επιφανείας βάσει τίτλου 56,00 τ.μ. και σύμφωνα με νέα επιμέτρηση
κατοικία επιφανείας 48,49 τ.μ. και φρεάτιο αγωγού νερού της ΔΕΗ 8,70 τ.μ., που βρίσκεται στην περιοχή «Φωτάκι
Τσεσμέ» ή «Δημόσιος δρόμος», στην περιοχή Μαυροδενδρίου, στο Δήμο Κοζάνης, ΠΕ Κοζάνης, Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας.
Τιμή εκκίνησης: 9.000€ 07779
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας.

15. Γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο επιφανείας βάσει τίτλου 9.000,00 τ.μ. και σύμφωνα με νέα καταμέτρηση 8.855,44 τ.μ.
που βρίσκεται στην περιοχή της Αγίας Παρασκευή, στη ΔΕ Παλλήνης, στο Δήμο Κασσάνδρας, ΠΕ Χαλκιδικής,
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Τιμή εκκίνησης: 66.000€ 03081
16. Οριζόντια ιδιοκτησία-γραφείο υπό στοιχεία Γ3, 2ου Ορόφου, επιφάνειας βάσει τίτλου 55,00 τ.μ., με ημιυπαίθριο χώρο
επιφανείας 1,5 τ.μ. ο οποίος έχει ενσωματωθεί στους χώρους κύριας χρήσης και με παρακολούθημα την υπό
στοιχεία Π48 θέση στάθμευσης υπογείου ορόφου επιφανείας 11,875 τ.μ. και οριζόντια ιδιοκτησία-θέση στάθμευσης
υπό στοιχεία Π47, επιφανείας 11,87 τ.μ. που βρίσκονται επί της διασταύρωσης των οδών Γεωργίου Τσώντου 2729, Κώστα Ρούλια και ανώνυμης Δημοτικής Οδού (γωνιακό), στη ΔΕ Θεσσαλονίκης, στο Δήμο Θεσσαλονίκης, ΠΕ
Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τιμή εκκίνησης: 65.000€ 10125, 10126
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας και η
μεταβίβαση θα γίνει κατόπιν μονομερούς τροποποίησης ΣΟΙ.

17. Οριζόντια ιδιοκτησία-διαμέρισμα υπό στοιχεία 4, 2ου ορόφου επιφανείας 71,85 τ.μ. με επέκταση 2,65 τ.μ. που
βρίσκεται επί της οδού Ξενοφώντος 22, στη ΔΕ, Δήμο, ΠΕ Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Τιμή εκκίνησης: 60.000€ 09411
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας και η
μεταβίβαση θα γίνει κατόπιν μονομερούς τροποποίησης ΣΟΙ.

18. Ένα γήπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, επιφανείας κατά μεν τον τίτλο κτήσεως 6.395,00 τ.μ. κατά δε το απόσπασμα
του κτηματολογικού διαγράμματος 5.980,00 τ.μ. και κατά πρόσφατη καταμέτρηση 5.980,81 τ.μ. εντός του οποίου έχει
ανεγερθεί βιοτεχνικό κτίριο επιφανείας βάσει τίτλου 345,72 τ.μ. και με νεώτερη επιμέτρηση 356,30 τ.μ. που βρίσκεται
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στο 6ο χλμ της Επαρχιακής οδού Αλεξανδρούπολης-Άβαντος, στην Κτηματική Περιοχή Ποταμού, στο Δήμο
Αλεξανδρούπολης, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.
Τιμή εκκίνησης: 145.000€ 11676
Σημείωση: Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση θα αντιμετωπισθούν με επιμέλεια και δαπάνη της Τράπεζας.
Η Τράπεζα θα εκτιμήσει αν η τιμή που θα προσφερθεί, ανταποκρίνεται στην αξία του ακινήτου και ανάλογα θα αποφασίσει.
Όλα τα έξοδα μεταβιβάσεως (φόρος, συμβολαιογραφικά κλπ) θα βαρύνουν τον αγοραστή, το δε συμβόλαιο θα γίνει από συμβολαιογράφο
που θα υποδείξει η Τράπεζα. Τα ακίνητα μεταβιβάζονται από την Τράπεζα στην νομική, πολεοδομική και πραγματική κατάσταση που είναι
και ευρίσκονται και οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να την ελέγξουν πριν από την υποβολή των προσφορών τους.
To 100% του τιμήματος της πώλησης των ακινήτων καταβάλλεται καταρχήν κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου δια ισόποσης με
αυτό τραπεζικής δίγραμμης επιταγής σε διαταγή της Τράπεζας.
Η καταβολή του τιμήματος από προϊόν δανείου Χρηματοοικονομικού Οργανισμού είναι δυνατή υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που
αναλυτικά αναγράφονται στο φυλλάδιο όρων πώλησης των ακινήτων της Τράπεζας και για ποσοστό μέχρι το 65% αυτού. Το
υπόλοιπο καταβάλλεται κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου δια ισόποσης με αυτό τραπεζικής δίγραμμης επιταγής σε διαταγή της
Τράπεζας.
Η Τράπεζα μέχρι της κατακυρώσεως του ακινήτου στον πλειοδότη δεν δεσμεύεται από την ανακοίνωση αυτή και διατηρεί το δικαίωμα κατά
την απόλυτη κρίση της να ζητήσει βελτίωση των προσφορών, να επαναλάβει την ανακοίνωση και την διαδικασία προσφοροληψίας, να μην
κατακυρώσει το ακίνητο σε οιονδήποτε πλειοδότη, να κάνει επιλογή του αγοραστή, να μεταβιβάσει το ακίνητο καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο
κατά την κρίση της, ή να μην πωλήσει. Οιαδήποτε ευθύνη, περιλαμβανομένης και της ευθύνης από τις διαπραγματεύσεις της Τράπεζας γι’
αυτές τις ενέργειες και γενικά από την ανακοίνωση αυτή προς οποιονδήποτε αγοραστή ή προς τρίτους αποκλείεται.
Στις προσφορές που θα υποβληθούν στην εταιρία «EUROBANK PROPERTY SERVICES A.E.» (Αμαλιάδος 20 & Έσλιν 7, 2 ος όροφος,
Αθήνα, ΤΚ 11523) εγγράφως είτε αυτοπροσώπως, είτε από εκπρόσωπο, είτε με συστημένη επιστολή, σφραγισμένες εντός φακέλου, θα
αναφέρεται ευκρινώς ότι πρόκειται για σφραγισμένη προσφορά του συγκεκριμένου ακινήτου, δηλ. κάθε σφραγισμένος φάκελος θα περιέχει
μία μόνο προσφορά που θα αφορά ένα μόνο ακίνητο. Η προσφορά θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του προσφέροντος, ήτοι ονοματεπώνυμο,
διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή ΑΦΜ, το προσφερόμενο τίμημα, τον τρόπο καταβολής του, δήλωση ότι
έλαβε γνώση των όρων του φυλλαδίου πώλησης των ακινήτων της Τράπεζας, τους οποίους θα αποδέχεται ανεπιφύλακτα, υπογραφή του
προσφέροντος, ημερομηνία και θα αποσταλεί αποκλειστικά στην εξής διεύθυνση: EUROBANK PROPERTY SERVICES A.E. Αμαλιάδος
20 & Έσλιν 7, 2ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 11523, τηλ: 211 88 09 390, 211 88 09 393.
Για το ακίνητο μετά την κατακύρωση, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της επιστολής, ο πλειοδότης καλείται να προσκομίσει τραπεζική
δίγραμμη επιταγή σε διαταγή της Τράπεζας (bank cashier’s cheque) ή εγγυητική επιστολή άλλης Τράπεζας, ποσού ίσου με το 5% του
προσφερομένου τιμήματος, ως εγγύηση για την τήρηση των όρων πώλησης του ακινήτου και για την εντός της τασσομένης από την
Τράπεζα, προθεσμίας, προσέλευση του πλειοδότη, προς υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.
Για την παραλαβή του φυλλαδίου των όρων πώλησης των ακινήτων και τυχόν πρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην παραπάνω διεύθυνση της εταιρίας EUROBANK PROPERTY SERVICES A.E.
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