ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
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Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει τα
παρακάτω περιγραφόμενα ακίνητα ιδιοκτησίας της.
Για το σκοπό αυτό πρόκειται να διενεργήσει δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με κλειστές
προσφορές που θα γίνουν:
 στα Γραφεία της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, στην Αθήνα, οδός Σταδίου 38, στον 4ο όροφο
(γραφείο Νο 418), για τα υπ’ αριθ. 1, 8 έως και 18, 31 έως και 33, 37 έως και 49, 59, 62, 65 και 66
 στο Κατάστημα Ρόδου (461), στην Πλ. Κύπρου, για τα υπ’ αριθ. 2 έως και 6, 19 έως και 22, 50 έως και
58, 67 και 68
 στα Γραφεία της Υποδιεύθυνσης Διαχείρισης Ακινήτων (025ΣΤ'), της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ,
στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 195, για τα υπ’ αριθ. 7, 23 έως και 29, 34 έως και
36
 στο Κατάστημα Βόλου (201), στην οδό Ιάσωνος 50, για τα υπ’ αριθ. 30, 61, 63 και 64
 στο Κατάστημα Λιβαδειάς (398), στην οδό Μπουφίδου 2, για το υπ’ αριθ. 45
 στο Κατάστημα Τήνου (476), στην παραλία Τήνου, για το υπ’ αριθ. 60 και
 στο Κατάστημα Λουτρακίου (402), επί της οδού 25ης Μαρτίου 28, για το υπ’ αριθ. 69
Η ελάχιστη τιμή προσφοράς, η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας των διαγωνισμών,
αναγράφονται δίπλα στο κάθε πωλούμενο ακίνητο.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:
1] να ζητούν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν το σχετικό φυλλάδιο όρων πώλησης, (εκτός από τα τοπικά
Καταστήματα της Τράπεζας), από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Διεύθυνσης Περιουσίας:
Α] στην Αθήνα, οδός Σταδίου 38, στον Δ’ όροφο, στα γραφεία:
 Νο 416 για το υπ’ αριθ. 1 έως και 6, 18 έως και 22, 46 έως και 49, 58, 60 και 66, στο τηλέφωνο 2103345215
 Νο 414 για τα υπ’ αριθ. 11 έως και 17, 31 έως και 33, στο τηλέφωνο 210-3345329
 Νο 402 για τα υπ’ αριθ. 37, 40, 41, 44, 50 έως και 57, 62, 67 και 68, στο τηλέφωνο 210-3345426 και
για τα υπ’ αριθ. 8 έως και 10, 38, 39, 42, 43, 59 και 65, στο τηλέφωνο 210-3345318
Β] στη Λάρισα, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 211 για τα υπ’ αριθ. 30, 45, 61, 63 και 64 στο
τηλέφωνο 2410-596125.
Γ] στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 195, για τα υπ’ αριθ. 7, 23 έως και 29, 34 έως και
36, στα τηλέφωνα 2310-406877 και 2310-406871.
Δ] στην Πάτρα, επί της Λεωφ. Γούναρη & Κορίνθου 327, για το υπ’ αριθ. 69 στο τηλέφωνο 2610-637015.
2] να αντλήσουν λοιπές πολεοδομικές πληροφορίες – φωτογραφίες και λοιπά στοιχεία, από την ιστοσελίδα
της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr
3] να τα επισκεφθούν κατόπιν συνεννόησης με τις παρακάτω Μονάδες της Τράπεζας:
 Για τα υπ’ αριθ. 1 έως και 6, 18 έως και 22, 46 έως και 58, 65 έως και 68 με το Κατάστημα Ρόδου
(461), στην Πλ. Κύπρου, (τηλ. 22410-54001).
 Για τα υπ’ αριθ. 8 έως και 17, 31 έως και 33, 37 έως και 44 με την Υποδιεύθυνση Εποπτείας Ειδικών
Ζητημάτων και Πολεοδομικών Αναφορών Ακινήτων (025Δ), στην Αθήνα, οδός Σταδίου 38, στον Δ’
όροφο, στο γραφείο Νο 403, (τηλ. 210-3345338 και 210-3345416).
 Για τα υπ’ αριθ. 7, 23 έως και 29, 34 έως και 36 με την Υποδιεύθυνση Εποπτείας Εργασιών
Περιφέρειας (025 Ε’), Βασιλίσσης Όλγας 195, στη Θεσσαλονίκη (1ος όροφος) (τηλ. 2310-406877 και
2310-406871).
 Για το υπ’ αριθ. 30 με το Κατάστημα Βόλου (201), στην οδό Ιάσωνος 50, (τηλ. 24210-90801).
 Για το υπ’ αριθ. 45 με το Κατάστημα Αράχωβας (641), στην οδό Δελφών, (τηλ. 22670-29251).
 Για το υπ’ αριθ. 59 με το Κατάστημα Κέρκυρας (374), στην οδό Βουλγάρεως Ευγ. 63 (τηλ. 2661083912).
 Για το υπ’ αριθ. 60 με το Κατάστημα Τήνου (476), στην Παραλία Τήνου, (τηλ. 22830-27014).

 Για το υπ’ αριθ. 61 με το Κατάστημα Αλοννήσου (823), στο Πατητήρι (τηλ. 24240-66521).
 Για το υπ’ αριθ. 62 με το Κατάστημα Αλμυρού (308), στην οδό Αθηνών 12 (τηλ. 24220-29521 και
24220-29526).
 Για τα υπ’ αριθ. 63 και 64 με το Κατάστημα Αγίων Αναργύρων Βόλου (858), στην οδό Λαρίσης 84,
(τηλ. 24210-91921).
 Για το υπ’ αριθ. 69 με το Κατάστημα Λουτρακίου (402), επί της οδού 25ης Μαρτίου 28, (τηλ. 2744027031).
Σημειώνεται ότι το Γενικό Φυλλάδιο Όρων Πώλησης Ακινήτων - Κινητών καθώς και τους
Πρόσθετους Ειδικούς Όρους που διέπουν τα παρακάτω προς πώληση ακίνητα, οι ενδιαφερόμενοι,
μπορούν να τα προμηθεύονται από τις αμέσως προηγουμένως αναφερόμενες κατά ακίνητο αρμόδιες
Μονάδες της Ε.Τ.Ε., καθώς και από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.realestateonline.gr
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
σε ΕΥΡΩ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ
ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
1.

2.

3.

4.

5.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Λινδίων, θέση
"ΠΕΥΚΟΙ", επί Ανώνυμης Αγροτικής οδού
Αγροτεμάχιο, Κτηματολογικής Μερίδας 604Η,
έκτασης 4.015,00 τ.μ. (μετά από επιμέτρηση) και
4.000,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο).
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου,
Οικισμός "Μαλώνας", επί Ανώνυμης Αγροτικής
οδού
50% εξ' αδιαιρέτου αγροτεμαχίου, Κτηματολογικής
Μερίδας 3391Α, έκτασης 4.191,35 τ.μ. (μετά από
επιμέτρηση) και 4.232,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο).
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου,
Οικισμός "Μαλώνας", επί Ανώνυμης Αγροτικής
οδού
50% εξ' αδιαιρέτου αγροτεμαχίου, Κτηματολογικής
Μερίδας 3391Β, έκτασης 4.126,97 τ.μ. (μετά από
επιμέτρηση) και 4.108,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο).
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου,
Οικισμός "Μαλώνας"
Αγροτεμάχιο, Κτηματολογικής Μερίδας 3391Γ,
έκτασης 4.554,44 τ.μ. (μετά από επιμέτρηση) και
4.512,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο).
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου,
Οικισμός "Μαλώνας", επί Ανώνυμης Αγροτικής
οδού
Αγροτεμάχιο, Κτηματολογικής Μερίδας 3391Δ,
έκτασης 4.506,27 τ.μ. (μετά από επιμέτρηση) και
4.469,00 τ.μ. (κατά τον τίτλο).
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Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Αρχαγγέλου,
Οικισμός "Μαλώνας"
50% εξ' αδιαιρέτου τριών (3) ανεξάρτητων, μη
όμορων
μεταξύ
τους,
αγροτεμαχίων,
Κτηματολογικής Μερίδα 3391, έκτασης (μετά από
επιμέτρηση) 4.112,50 τ.μ., 4.000,00 τ.μ. και
4.586,34 τ.μ. αντίστοιχα και συνολικής (κατά τον
τίτλο) έκτασης 12.719,00 τ.μ.
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δήμος Ωραιοκάστρου, Δημοτική Ενότητα
Μυγδωνίας, Δημοτική Κοινότητα Δρυμού, θέση
"ΚΛΑΔΙΑ", επί Ανώνυμης Δημοτικής οδού
Αγροτεμάχιο έκτασης 5.622,34 τ.μ.
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Δήμος Αιγάλεω, Δημοτική Κοινότητα Αιγάλεω,
επί της Ιερά Οδός αριθ. 294
Αποθήκη υπογείου υπό στοιχεία (ΥΚ-3) εμβαδού
31,30 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 0,52% εξ
αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 2.814,78 τ.μ.
Δήμος Αιγάλεω, Δημοτική Κοινότητα Αιγάλεω,
επί της Ιερά Οδός αριθ. 294
Αποθήκη υπογείου υπό στοιχεία (ΥΚ-4) εμβαδού
31,30 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 0,52% εξ
αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 2.814,78 τ.μ.
Δήμος Αιγάλεω, Δημοτική Κοινότητα Αιγάλεω,
επί της Ιερά Οδός αριθ. 294
Αποθήκη υπογείου υπό στοιχεία (ΥΚ-5) εμβαδού
38,20 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 0,64% εξ
αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 2.814,78 τ.μ.
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11.

Δήμος Αθηναίων, Δημοτική Ενότητα Αθηναίων,
Περιοχή "Νέος Κόσμος", επί της οδού
Αμεινοκλέους αριθ. 7
Διαμέρισμα Γ' ορόφου, υπό στοιχεία (Γ-1) εμβαδού
77,76 τ.μ., με αποθήκη υπογείου, υπό στοιχεία (Υ3), εμβαδού 7,03 τ.μ. και θέση στάθμευσης, υπό
στοιχεία (Σ-2), εμβαδού 10,12 τ.μ. στην πυλωτή
της πολυκατοικίας, με ποσοστό συνιδιοκτησίας
20,40% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης
149,00 τ.μ.
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Δήμος Αθηναίων, Δημοτική Ενότητα Αθηναίων,
Περιοχή "Άνω Κυψέλη", θέση "ΣΕΝΤΟΥΚΙΑ
ΚΥΨΕΛΗΣ", επί της οδού Φιλοθέου αριθ. 7
Διαμέρισμα Η' ορόφου (Γ' εσοχή), υπό στοιχεία
(Η-2), εμβαδού 42,83 τ.μ., με συνεχόμενη ταράτσα
(τμήμα του ακάλυπτου δώματος του Ζ' ορόφου), με
ποσοστό συνιδιοκτησίας 3,80% εξ αδιαιρέτου επί
οικοπέδου έκτασης 286,81 τ.μ.

Δήμος
Καλλιθέας,
Δημοτική
Ενότητα
Καλλιθέας, επί των οδών Επαμεινώνδα αριθ. 23
και Λ. Κατσώνη αριθ. 72
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Α-1),
εμβαδού 84,32 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
11,90% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης
381,43 τ.μ.
Δήμος
Καλλιθέας,
Δημοτική
Ενότητα
Καλλιθέας, επί της οδού Ευαγγελιστρίας αριθ.
110
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Α-1),
εμβαδού 66,22 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
13,10% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης
179,20 τ.μ.
Δήμος Κορυδαλλού, Δημοτική Κοινότητα
Κορυδαλλού, επί της οδού Μαυρομιχάλη αριθ.
32
Οροφοδιαμέρισμα Α' ορόφου, εμβαδού 112,10 τ.μ.,
με ποσοστό συνιδιοκτησίας 30% εξ αδιαιρέτου επί
οικοπέδου έκτασης 206,58 τ.μ.
Δήμος Πειραιώς, Δημοτική Ενότητα Πειραιά,
θέση "ΜΟΥΝΙΧΙΑ", επί της οδού Ζέας αριθ.
119
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Α-1),
εμβαδού 98,00 τ.μ., το οποίο έχει την αποκλειστική
χρήση της υπ' αριθμ. (1) θέσης στάθμευσης στην
πυλωτή και μεταλλική αποθήκη εμβαδού 1,28 τ.μ.
στον εξώστη προς τον ακάλυπτο χώρο του
οικοπέδου.

Δήμος Πειραιώς, Δημοτική Ενότητα Πειραιά,
επί της οδού Κουντουριώτου αριθ. 188
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Α-1),
εμβαδού 71,92 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
11,50% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης
174,62 τ.μ.
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ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
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22.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Κοινότητα Ρόδου,
Συνοικία "Άγιοι Ανάργυροι", επί των οδών
Λευκωσίας αριθ. 80 και Παν. Ροδίου
Διαμέρισμα ισογείου, υπό στοιχεία (Ι-1), εμβαδού
91,16 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 4,09% εξ
αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 2.150,00 τ.μ.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, θέση
"ΚΟΒΑ", επί της οδού Βολονάκη αριθ. 81
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Α-3),
εμβαδού 26,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
3,44% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 550,00
τ.μ.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, θέση
"ΚΟΒΑ", επί της οδού Βολονάκη αριθ. 81
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Α-4),
εμβαδού 26,20 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
3,44% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 550,00
τ.μ.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, θέση
"ΚΟΒΑ", επί της οδού Βολονάκη αριθ. 81
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Α-5),
εμβαδού 26,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
3,44% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 550,00
τ.μ.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Κοινότητα Ρόδου, θέση
"ΚΟΒΑ", επί της οδού Βολονάκη αριθ. 81
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Α-6),
εμβαδού 33,10 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
4,56% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 550,00
τ.μ.
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23.

Δήμος Ελευθερίου – Κορδελιού, Δημοτική
Κοινότητα Ελευθερίου - Κορδελιού, επί των
οδών Κατσαντώνη αριθ. 8 και Γρηγορίου Ε'
Διαμέρισμα Γ' ορόφου, υπό στοιχεία (Δ-2),
εμβαδού 47,50 τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας 4%
εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 676,13 τ.μ.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

Δήμος Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης, Περιοχή "Χαριλάου", επί των
οδών Ετεοκλέους αριθ. 6 και Αλκαμένους.
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Δ-2),
εμβαδού 135,60 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
3,8% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 2.317
τ.μ.
Δήμος Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης,
Περιοχή
Σιδηροδρομικού
Σταθμού, επί της οδού Βασ. Τσορλίνη αριθ. 40
Οροφοδιαμέρισμα Γ' ορόφου, εμβαδού 68,02 τ.μ.,
με ποσοστό συνιδιοκτησίας 17,151% εξ αδιαιρέτου
επί οικοπέδου έκτασης 124,16 τ.μ.
Δήμος Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης, Περιοχή "Νέας Ελβετίας Χαριλάου", επί της οδού Αλ. Παπαναστασίου
αριθ. 197
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Δ-2),
εμβαδού 78,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
0,1% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 486,60
τ.μ.
Δήμος Καλαμαριάς, Δημοτική Κοινότητα
Καλαμαριάς, επί των οδών Ι. Πασαλίδη και
Διογένους αριθ. 3
Διαμέρισμα Β' ορόφου, υπό στοιχεία (Δ1), εμβαδού
80,94 τ.μ., με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης
αποθήκης εμβαδού 4,00 τ.μ. στο υπόγειο της
πολυκατοικίας και ενός χώρου στάθμευσης
αυτοκινήτου στην πυλωτή της πολυκατοικίας
εμβαδού 12,00 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
15% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 250,02
τ.μ.
Δήμος Καλαμαριάς, Δημοτική Κοινότητα
Καλαμαριάς, επί της οδού Μητροπολίτη
Χρύσανθου αριθ. 22
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (3), εμβαδού
καθαρού 68,08 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
5,04% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 464,47
τ.μ.
Δήμος Ωραιοκάστρου, Δημοτική Κοινότητα
Ωραιοκάστρου, Περιοχή "Παλαιόκαστρου", επί
της οδού Υψηλάντου αριθ. 12
Διαμέρισμα Α' ορόφου, υπό στοιχεία (Δ4),
εμβαδού 69,64 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
2,894% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης
1.536,98 τ.μ.
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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
30.

Δήμος Βόλου, Δημοτική Ενότητα Βόλου, επί των
οδών
Δημητριάδος,
Ηπείρου
και
Μακεδονομάχων
Διαμέρισμα Γ' ορόφου, υπό στοιχεία (Γ-2),
εμβαδού 108,24 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
5,1% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 431,23
τ.μ.
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – ΓΡΑΦΕΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
31.

32.

33.

Δήμος Αθηναίων, Δημοτική Ενότητα Αθηναίων,
Περιοχή "Πολύγωνο", επί των οδών Τζουμαγιάς
αριθ. 32 και Κοντοσκαλίου αριθ. 13
Κατάστημα ισογείου ορόφου, υπό στοιχεία (Ε-2),
εμβαδού 75,24 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
12,40% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης
234,95 τ.μ.
Δήμος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Δημοτική
Κοινότητα Πεύκης, θέση "ΜΑΓΚΟΥΦΑΝΑ" ή
"ΨΑΛΙΔΙ", επί της οδού Κορίνθου αριθ. 20
Υπόγειος χώρος (κατάστημα) υπό στοιχεία (Υ-1)
επιφανείας 113,41 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
7,80% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 430,37
τ.μ.
Δήμος Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Δημοτική
Κοινότητα Νίκαιας, επί των οδών Πέτρου
Ράλλη αριθ. 252 και Ανακρέοντος
Κατάστημα ισογείου εμβαδού 162,98 τ.μ. με
υπόγειο εμβαδού 162,98 τ.μ. και δώμα εμβαδού
28,80 τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 232,50 τ.μ.
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

34.

35.

Δήμος Θεσσαλονίκης, Δημοτική Ενότητα
Θεσσαλονίκης, Περιοχή "Χαριλάου", επί της
οδού Νεμέας αριθ. 44
Κατάστημα ισογείου εμβαδού 148,25 τ.μ., με
υπόγειο εμβαδού 161,30 τ.μ., με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 8,7% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου
έκτασης 673,10 τ.μ.
Δήμος Παύλου Μελά, Δημοτική Κοινότητα
Σταυρούπολης, Περιοχή "Νικόπολης", επί της
οδού Βουλγαροκτόνου αριθ. 1
Κατάστημα ισογείου εμβαδού 67,10 τ.μ., με
ποσοστό συνιδιοκτησίας 3,81% εξ αδιαιρέτου επί
οικοπέδου έκτασης 1.014,12 τ.μ.

36.

Δήμος Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Δημοτική
Κοινότητα
Μενεμένης,
επί
της
οδού
Μοναστηρίου αριθ. 200 - 202
 Κατάστημα εμβαδού 123,16 τ.μ., με πατάρι
εμβαδού 61,58 τ.μ. και θέση στάθμευσης
αυτοκινήτου στον ακάλυπτο χώρο του
οικοπέδου, με ποσοστό συνιδιοκτησίας 5,2% εξ
αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 2.359,80 τ.μ.
και
 Υπόγειος αποθηκευτικός χώρος εμβαδού 630,00
τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 2,25% εξ
αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 2.359,80 τ.μ.
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ΛΟΙΠΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
37.

38.

39.

Δήμος
Διονύσου,
Δημοτική
Κοινότητα
Διονύσου, επί της Λεωφ. Αιολίδος αριθ. 38 και
οδό Προύσσης αριθ. 61
Μονοκατοικία (μεζονέτα) που αποτελείται από: α)
υπόγειο με χώρο κύριας χρήσης εμβαδού 120,32
τ.μ., βοηθητικό χώρο (λεβητοστάσιο) εμβαδού 9,24
τ.μ. και θέση στάθμευσης εμβαδού 43,15 τ.μ., β)
ισόγειο εμβαδού 98,94 τ.μ., γ) Α' όροφο εμβαδού
98,94 τ.μ., δ) σοφίτα εμβαδού 82,20 τ.μ. και ε)
πισίνα επιφανείας 22,40 τ.μ., σε οικόπεδο έκτασης
410,60 τ.μ., (ή ποσοστό συνιδιοκτησίας 25% επί
οικοπέδου συνολικής έκτασης 1.638,58 τ.μ.)

Δήμος Μεταμορφώσεως, Δημοτική Κοινότητα
Μεταμορφώσεως, Περιοχή ''Λόγγος'', επί των
οδών Χλόης αριθ. 79 και Ερμού, (Ο.Τ. 50)
Τριώροφη οικοδομή συνολικού εμβαδού 215,23
τ.μ., που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού 61,61
τ.μ. με πατάρι εμβαδού 45,82 τ.μ., Α' όροφο
εμβαδού 61,61 τ.μ. και Β' όροφο εμβαδού 46,19
τ.μ. σε οικόπεδο έκτασης 138,73 τ.μ.

Δήμος Πεντέλης, Δημοτική Κοινότητα Νέας
Πεντέλης, επί της οδού Αχελώου αριθ. 3α, (Ο.Τ.
205)
Μεζονέτα συνολικού εμβαδού 222,95 τ.μ. που
αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 86,21 τ.μ.,
ισόγειο εμβαδού 71,29 τ.μ. και Α΄ όροφο εμβαδού
65,45 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας 10,45% επί
οικοπέδου έκτασης 1.443 τ.μ.

40.

41.

42.

43.

44.

Δήμος
Πεντέλης,
Δημοτική
Κοινότητα
Πεντέλης, περιοχή "Τερψιθέα και Σαλίγκαρος",
θέση "ΠΑΛΙΑΓΙΑΝΝΗ", επί της οδού Μουσών
αριθ. 8
Κτίσμα (πρόχειρη κατασκευή) εμβαδού 33,02 τ.μ.,
σε οικόπεδο έκτασης 426,31 τ.μ.
Δήμος
Περιστερίου,
Δημοτική
Ενότητα
Περιστερίου, επί της οδού Σαχτούρη αριθ. 9
Διώροφη οικοδομή που αποτελείται από ισόγειο
εμβαδού 71,16 τ.μ., Α' όροφο εμβαδού 137,85 τ.μ.,
δώμα (απόληξη κλιμακοστασίου) εμβαδού 8,50
τ.μ. και τρία ευτελή κτίσματα στον ακάλυπτο χώρο
εμβαδού 36,95 τ.μ., 28,82 τ.μ. και 25,96 τ.μ.
αντίστοιχα, σε οικόπεδο έκτασης 411,44 τ.μ.
Δήμος Σαρωνικού, Δημοτική Κοινότητα
Καλυβίων Θορικού, θέση "ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ", επί
των οδών Πίνδου Δαβάκη και Ανώνυμης οδού,
(Ο.Τ. 581)
Μεζονέτα, υπό στοιχεία (Α-2) συνολικού εμβαδού
189,86 τ.μ., που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού
70,19 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 70,19 τ.μ. και Α' όροφο
εμβαδού 49,48 τ.μ., με ισόγεια κλειστή θέση
στάθμευσης αυτοκινήτου εμβαδού 21,10 τ.μ., σε
οικόπεδο, (κάθετη ιδιοκτησία υπό στοιχεία 02),
έκτασης 254,35 τ.μ.
Δήμος Σαρωνικού, Δημοτική Κοινότητα
Καλυβίων Θορικού, θέση "ΛΥΚΟΥΡΙΖΑ", επί
των οδών Πίνδου Δαβάκη και Ανώνυμης οδού,
(Ο.Τ. 581)
Μεζονέτα, υπό στοιχεία (Β-3), συνολικού εμβαδού
177,19 τ.μ., που αποτελείται από υπόγειο εμβαδού
65,32 τ.μ., ισόγειο εμβαδού 65,32 τ.μ. και Α' όροφο
εμβαδού 46,55 τ.μ., με υπαίθρια θέση στάθμευσης
αυτοκινήτου εμβαδού 10,125 τ.μ., σε οικόπεδο,
(κάθετη ιδιοκτησία υπ’ αριθ. 03), έκτασης 272,04
τ.μ.
Δήμος Ωρωπού, Τοπική Κοινότητα Νέων
Παλατιών, Οικισμός "Αγ. Κωνσταντίνου", επί
των οδών Αγίου Κωνσταντίνου και Ανώνυμης
οδού (χωματόδρομος)
Δύο όμορες εφαπτόμενες ημιτελείς, (στο στάδιο
ολοκλήρωσης
οπτοπλινθοδομών),
διώροφες
κατοικίες που αποτελούνται: (Κατοικία 1) από
ισόγειο εμβαδού 49,74 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού
39,16 τ.μ. και (Κατοικία 2) από ισόγειο εμβαδού
50,04 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 39,16 τ.μ., σε
γωνιακό οικόπεδο επιφανείας 621,30 τ.μ.
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ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
45.

46.

47.

48.

49.

Δήμος Διστόμου - Αράχωβας – Αντίκυρας,
Δημοτική Κοινότητα Αραχόβης, Περιοχή
"Λιβάδι Παρνασσού", θέση "ΣΥΚΙΑ", επί
Ανώνυμης Δημοτικής οδού
Μεζονέτα υπό στοιχεία (Α-3) σε συγκρότημα
κατοικιών, που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού
66,30 τ.μ., Α' όροφο εμβαδού 59,96 τ.μ. και Β'
όροφο εμβαδού 40,45 τ.μ., σε γήπεδο
αποκλειστικής χρήσης έκτασης 737,58 τ.μ., το
οποίο αποτελεί τμήμα (ποσοστό 15%) ευρύτερης
έκτασης 4.892,26 τ.μ.
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Λινδίων,
Τοπική
Κοινότητα
Καλάθου,
θέση
"ΤΡΟΥΛΛΟΣ", επί Ανώνυμης Αγροτικής οδού
Μεζονέτα Α' ορόφου εμβαδού 54,00 τ.μ. με
ημιυπαίθριο χώρο εμβαδού 11,62 τ.μ., με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 33% επί γηπέδου έκτασης 4.050,00
τ.μ., εντός του οποίου υπάρχει πισίνα επιφάνειας
62,70 τ.μ.
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Καλλιθέας,
Τοπική Κοινότητα Κοσκινού, επί της
Επαρχιακής οδού Κοσκίνου – Ρόδου
Μεζονέτα που αποτελείται από υπόγειο χώρο
κυρίας χρήσης εμβαδού 69,55 τ.μ., υπόγειο χώρο
βοηθητικής χρήσης εμβαδού 4,23 τ.μ., ισόγειο
εμβαδού 73,80 τ.μ., Α' όροφο εμβαδού 66,25 τ.μ.
και σοφίτα εμβαδού 62,84 τ.μ., με ποσοστό
συνιδιοκτησίας 7,28% εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου
έκτασης 7.820,00 τ.μ.
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων,
Τοπική
Κοινότητα
Παστίδας,
θέση
«ΚΗΠΟΥΛΙΑ», επί Ανώνυμης Δημοτικής οδού
Μεζονέτα που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού
68,28 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 68,28 τ.μ., με
ποσοστό συνιδιοκτησίας 49,74% επί οικοπέδου
έκτασης 300,00 τ.μ.
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων,
Τοπική
Κοινότητα
Παστίδας,
θέση
«ΚΗΠΟΥΛΙΑ», επί Ανώνυμης Δημοτικής οδού
Μεζονέτα που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού
68,28 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 68,28 τ.μ., με
ποσοστό συνιδιοκτησίας 50,26% επί οικοπέδου
συνολικής έκτασης 300,00 τ.μ.
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50.

51.

52.

53.

54.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου,
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί Ανωνύμου
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76)
Ημιτελής (στο στάδιο σκελετού) ισόγεια οικοδομή
εμβαδού 73,08 τ.μ., σε οικόπεδο υπό στοιχεία (Α3), έκτασης 248,75 τ.μ., που αποτελεί τμήμα
μεγαλύτερου οικοπέδου έκτασης 1.531,03 τ.μ.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου,
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί Ανωνύμου
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76)
Ημιτελής (στο στάδιο σκελετού) ισόγεια οικοδομή
εμβαδού 73,53 τ.μ., σε οικόπεδο υπό στοιχεία (Α4), έκτασης 247,71 τ.μ., που αποτελεί τμήμα
μεγαλύτερου οικοπέδου έκτασης 1.531,03 τ.μ.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου,
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί Ανωνύμου
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76)
Ημιτελής (στο στάδιο σκελετού) διώροφη
οικοδομή που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού
73,98 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 73,98 τ.μ., σε
οικόπεδο υπό στοιχεία (Α-5) έκτασης 245,90 τ.μ.,
που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου
έκτασης 1.531,03 τ.μ.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου,
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί Ανωνύμου
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76)
Ημιτελής (στο στάδιο σκελετού) διώροφη
οικοδομή που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού
73,04 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 73,04 τ.μ., σε
οικόπεδο, υπό στοιχεία (Α-6), έκτασης 257,96 τ.μ.,
που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου
έκτασης 1.531,03 τ.μ.

Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου,
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί Ανωνύμου
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 108)
Ημιτελής (στο στάδιο των θεμελίων) ισόγεια
οικοδομή εμβαδού 64,13 τ.μ., σε οικόπεδο, υπό
στοιχεία (Α-1), έκτασης 209,34 τ.μ., που αποτελεί
τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου έκτασης 840,35 τ.μ.
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Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου,
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί Ανωνύμου
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 108)
Ημιτελής (στο στάδιο σκελετού) διώροφη
οικοδομή που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού
63,75 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 58,80 τ.μ., σε
οικόπεδο, υπό στοιχεία (Α-2), έκτασης 208,78 τ.μ.,
που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου
έκτασης 840,35 τ.μ.
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου,
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί Ανωνύμου
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 108)
Ημιτελής (στο στάδιο σκελετού) ισόγεια οικοδομή
εμβαδού 62,22 τ.μ., σε οικόπεδο, υπό στοιχεία (Α3), έκτασης 211,25 τ.μ., που αποτελεί τμήμα
μεγαλύτερου οικοπέδου έκτασης 840,35 τ.μ.
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Καμείρου,
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί Ανωνύμου
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 108)
Ημιτελής (στο στάδιο σκελετού) διώροφη
οικοδομή που αποτελείται από ισόγειο εμβαδού
63,02 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 63,92 τ.μ., σε
οικόπεδο, υπό στοιχεία (Α-4), έκτασης 211,35 τ.μ.,
που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου οικοπέδου
έκτασης 840,35 τ.μ.
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Αταβύρου,
Τοπική Κοινότητα Κρητηνίας, επί Ανώνυμης
Δημοτικής οδού
Ημιτελής διώροφη οικοδομή που αποτελείται από
ισόγειο εμβαδού 77,19 τ.μ. με ημιυπαίθριο χώρο
εμβαδού 6,80 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού 69,65 τ.μ.,
με ποσοστό συνιδιοκτησίας 61,46% επί οικοπέδου
έκτασης 151,50 τ.μ.
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ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
59.

Δήμος Κερκύρας, Δημοτικό Διαμέρισμα
Κερκυραίων,
θέση
"ΚΟΜΜΕΝΟ",
επί
Ανώνυμης Δημοτικής οδού
Μονοκατοικία
πλήρως
λειτουργική
και
εξοπλισμένη συνολικού εμβαδού 286,11 τ.μ., που
αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 113,59 τ.μ.,
ισόγειο εμβαδού 103,19 τ.μ., Α’ όροφο εμβαδού
69,33 τ.μ., διαθέτει ανεξάρτητη αποθήκη εμβαδού
4,34 τ.μ., ισόγεια θέση στάθμευσης 10,40 τ.μ. και
ποσοστό συνιδιοκτησίας 50% επί πισίνας
επιφανείας 60 τ.μ., με ποσοστό συνιδιοκτησίας
50% επί οικοπέδου έκτασης 2.955 τ.μ.

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
60.

Δήμος Τήνου, Δημοτική Κοινότητα Τήνου, θέση
"ΑΓΚΑΛΗ", επί Ανώνυμης Δημοτικής οδού,
(Ο.Τ. 29)
Μεζονέτα που αποτελείται από Α' όροφο εμβαδού
49,80 τ.μ. και Β' όροφο εμβαδού 49,13 τ.μ., και τις
υπόγειες θέσεις στάθμευσης εμβαδού 23,50 τ.μ. και
22,10 τ.μ. αντίστοιχα, με συνολικό ποσοστό
συνιδιοκτησίας 4% επί οικοπέδου έκτασης
1.919,22 τ.μ.
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ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
61.

62.

63.

Δήμος Αλοννήσου, Δημοτική Κοινότητα
Αλοννήσου, θέση "ΠΑΤΗΤΗΡΙ", επί Ανώνυμης
Κοινοτικής οδού
Τρεις (3) ισόγειες οικίες εμβαδού 45,43 τ.μ. η κάθε
μία και δεξαμενή νερού επιφανείας 31,30 τ.μ., σε
οικόπεδο έκτασης 851,61 τ.μ.

Δήμος Βόλου, Δημοτική Κοινότητα Νέας
Αγχιάλου, Συνοικία "Λαχανόκηποι", εντός του
υπ' αριθ. 12 Ο.Τ., επί της διασταυρώσεως τριών
Ανωνύμων οδών Σχεδίου Πόλεως
Ημιτελής (στο στάδιο των επιχρισμάτων) τριώροφη
οικοδομή, που αποτελείται από ισόγεια πυλωτή
εμβαδού 273,26 τ.μ., Α' όροφο εμβαδού 258,32 τ.μ.
[διαχωρισμένο σε τέσσερα (4) διαμερίσματα], Β'
όροφο εμβαδού 258,32 τ.μ. [διαχωρισμένο σε
τέσσερα (4) διαμερίσματα] και Γ' όροφο εμβαδού
258,32 τ.μ. [διαχωρισμένο σε τέσσερα (4)
διαμερίσματα], σε οικόπεδο έκτασης 775,00 τ.μ.

Δήμος Βόλου, Δημοτική Ενότητα Βόλου,
Συνοικία "Νέων Παγασών", επί των οδών
Ευτέρπης και Εκαταίου
Τριώροφη κατοικία, υπό στοιχεία (Κ-8), που
αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 42,33 τ.μ.,
ισόγειο εμβαδού 42,34 τ.μ., Α΄ όροφο εμβαδού
36,43 τ.μ. και Β΄ όροφο εμβαδού 24,43 τ.μ., με το
δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης τμήματος
οικοπέδου έκτασης 36,32 τ.μ. μπροστά από την
κατοικία και το δικαίωμα χρήσης χώρου
στάθμευσης εμβαδού 10,35 τ.μ. στον ακάλυπτο
χώρο του οικοπέδου, με ποσοστό συνιδιοκτησίας
8,09% επί οικοπέδου έκτασης 1.364,10 τ.μ.

64.

Δήμος Βόλου, Δημοτική Ενότητα Βόλου,
Συνοικία "Νέων Παγασών", επί των οδών
Ευτέρπης και Εκαταίου
Τριώροφη κατοικία, υπό στοιχεία (Κ-9), που
αποτελείται από υπόγειο εμβαδού 47,57 τ.μ.,
ισόγειο εμβαδού 47,57 τ.μ. και Α' όροφο εμβαδού
41,36 τ.μ., με το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης
τμήματος οικοπέδου έκτασης 41,58 τ.μ. μπροστά
από την κατοικία και το δικαίωμα χρήσης χώρου
στάθμευσης εμβαδού 10,35 τ.μ. στον ακάλυπτο
χώρο του οικοπέδου, με ποσοστό συνιδιοκτησίας
8,83% επί οικοπέδου έκτασης 1.364,10 τ.μ.
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252,91 τ.μ.,
οικοπέδου

25.000,00

09-10-2018

09:30

Δήμος Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων, Δημοτική
Κοινότητα Λουτρακίου - Περαχώρας, θέση
"ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ", (O.T. A374)
Οικόπεδο έκτασης 1.162,29 τ.μ.

150.000,00

08-10-2018

10:00

ΟΙΚΟΠΕΔΑ
65.

66.

67.

68.

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Κοινότητα Ρόδου,
Συνοικία "Άγιος Γεώργιος" επί της οδού
Αυστραλίας αριθ. 14 (Ο.Τ. 188)
Ενιαία οικοπεδική έκταση, που αποτελείται από
πέντε (5) όμορα συνεχόμενα οικόπεδα έκτασης
(μετά από επιμέτρηση) 349,86 τ.μ., 65,05 τ.μ.,
115,33 τ.μ. 648,09 τ.μ., 607,52 τ.μ. και έκτασης
(κατά τον κτηματολογικό τίτλο) 350,00 τ.μ., 67,00
τ.μ., 116,00 τ.μ., 662,00 τ.μ. και 613,00 τ.μ.
αντίστοιχα.
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα Πεταλούδων,
Δημοτική
Κοινότητα
Μαριτσών,
θέση
"ΠΟΡΤΕΛΟ"
Οικόπεδο έκτασης 850 τ.μ.
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76)
Οικόπεδο υπό στοιχεία (Α-1), έκτασης
που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου
έκτασης 1.531,03 τ.μ.
Δήμος Ρόδου, Δημοτική Ενότητα
Τοπική Κοινότητα Σορωνής, επί
Δημοτικής οδού, (Ο.Τ. 76)
Οικόπεδο υπό στοιχεία (Α-2), έκτασης
που αποτελεί τμήμα μεγαλύτερου
έκτασης 1.531,03 τ.μ.

Καμείρου,
Ανωνύμου
281,04 τ.μ.,
οικοπέδου

Καμείρου,
Ανωνύμου

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
69.

Σημειώνεται ότι:
1. Τα πολεοδομικά και λοιπά προβλήματα – χαρακτηριστικά των ακινήτων περιγράφονται αναλυτικότερα
στα αντίστοιχα Ειδικά Φυλλάδια Όρων Πώλησης, των οποίων απαραιτήτως και εγκαίρως πρέπει να
λάβει γνώση κάθε ενδιαφερόμενος.
2. Από τα εξήντα εννέα (69) περιγραφόμενα ακίνητα για:
 τα υπ’ αριθ. 8 έως 35, 37 έως και 69), έχουν υπαχθεί στο Ν. 4178/2013 έχουν εκδοθεί οι σχετικές
βεβαιώσεις νομιμότητας και θα ολοκληρωθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος η διαδικασία
μετάπτωσής τους στον Ν 4495/2017
 το υπ’ αριθ. 36, έχει υπαχθεί στο Ν. 4495/2017 και έχει εκδοθεί η σχετική βεβαίωση νομιμότητας
 τα υπ’ αριθ. 36 και 59, εκκρεμεί η πράξη εξειδίκευσης προκειμένου αυτά να περιέλθουν στην
κυριότητα της Τράπεζας.
Η εξόφληση του τιμήματος πώλησης των ακινήτων γίνεται, κατ’ αρχήν, ολοσχερώς κατά την
υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου.
Είναι δυνατόν όμως να γίνει και με τους ακόλουθους τρόπους:
α) Με προθεσμιακό διακανονισμό:
Με την καταβολή μετρητών τουλάχιστον για το 40% του συνολικού τιμήματος πώλησης κάθε
ακινήτου και τμηματική εξόφληση του υπολοίπου μέσα σε έξι (6) χρόνια με ισόποσες ως προς το
κεφάλαιο, ετήσιες ή εξαμηνιαίες ή τριμηνιαίες ή και μηνιαίες, δόσεις. Για το μέρος του τιμήματος που
θα εξοφληθεί με δόσεις, υπολογίζονται τόκοι επί του εκάστοτε υπολοίπου του πιστουμένου τιμήματος
με κυμαινόμενο, μέχρι την αποπληρωμή του, επιτόκιο, αυτό που θα ισχύει στην Εθνική Τράπεζα κατά
την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου πώλησης για τα στεγαστικά δάνεια «ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΝΟΜΙΟ»
με το ισχύον EURIBOR τριμήνου πλέον εισφοράς του Ν 128/75.
Στις περιπτώσεις αυτές η Τράπεζα θα παρακρατεί ως ασφάλεια την κυριότητα και τη νομή του
πωλουμένου ακινήτου μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του τιμήματος, των τόκων κλπ εξόδων.
β) Από το προϊόν δανείου χρηματοπιστωτικού ιδρύματος σε ποσοστό όμως μέχρι 75% του
τιμήματος πώλησης. Το υπόλοιπο καταβάλλεται με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Για την περίπτωση αυτή, πληροφορίες αναλυτικά αναφέρονται στο φυλλάδιο όρων πώλησης των
ακινήτων της Τράπεζας.
Κάθε κλειστή προσφορά, που θα αφορά σε ένα και μόνο ακίνητο, υποβάλλεται στην αρμόδια επί
του διαγωνισμού Επιτροπή την ημέρα και ώρα διενέργειάς του, είτε αυτοπροσώπως, είτε με νόμιμα
εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο. Κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει ευκρινώς τα στοιχεία του προσφέροντος,
το συγκεκριμένο ακίνητο, το προσφερόμενο τίμημα, δήλωση ότι έλαβε γνώση των όρων του φυλλαδίου
πώλησης ακινήτων - κινητών της Τράπεζας, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, υπογραφή του
προσφέροντος και ημερομηνία.
Πριν από την παράδοση της προσφοράς του, ο κάθε ενδιαφερόμενος καταθέτει στην επί του
διαγωνισμού Επιτροπή ποσό ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης σε Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας
ή σε Τραπεζική επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ή σε μετρητά
(σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά από τις Νομισματικές και Φορολογικές
Αρχές), ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και, σε περίπτωση ανάδειξής του σε πλειοδότη, για την
τήρηση των όρων πώλησης.
Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, μετά την αποσφράγιση των προσφορών, είτε
να κατακυρώσει το υπόψη ακίνητο στον πλειοδότη, είτε να αναζητήσει από τον πλειοδότη ή από όλους
τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό στους οποίους περιλαμβάνεται και ο πλειοδότης ή από μερικούς εξ
αυτών, σύμφωνα με την κατάταξή τους (ανάλογα με το ύψος των προσφορών τους), βελτίωση των
προσφορών τους, οπότε ο διαγωνισμός συνεχίζεται αμέσως μέχρι την ανάδειξη του τελικού πλειοδότη με
την κατάθεση ανοιχτών έγγραφων προσφορών - αντιπροσφορών οι οποίες υπογράφονται από τους
προσφέροντες και καταγράφονται στα τηρούμενα πρακτικά.
Το ελάχιστο βήμα προσφοράς αντιπροσφοράς για κάθε ένα από τα παραπάνω ακίνητα αναγράφεται στους Πρόσθετους Ειδικούς
Όρους του κάθε ακινήτου, των οποίων απαραίτητα πρέπει να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται, πριν από το τέλος της διαδικασίας του διαγωνισμού, η οποία
περατούται με την παραλαβή από την αρμόδια Υπηρεσία της Τράπεζας της σχετικής εγγυοδοσίας, να
αναπροσαρμόσει -εφόσον απαιτείται- την κατατεθείσα εγγύηση στο 10% του ποσού της προσφοράς του,
συμπληρώνοντας το ποσό αυτό με μετρητά (σύμφωνα με τους περιορισμούς που τίθενται για τα μετρητά
από τις Νομισματικές και Φορολογικές Αρχές) ή με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ή με Εγγυητική Επιστολή άλλης Τράπεζας, ως εγγύηση για την τήρηση
των όρων του διαγωνισμού, αλλά σε καμία περίπτωση τούτο δεν αποτελεί πρόκριμα κατακύρωσης του
ακινήτου ή των κινητών. Με την πιο πάνω εγγυοδοσία υπογράφεται από τον πλειοδότη και δήλωση
προσφοράς που συμπεριλαμβάνει πλέον και τον τρόπο πληρωμής.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

