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Η «Τράπεζα EFG EUROBANK ERGASIAS AE» γνωστοποιεί ότι δέχεται, μέχρι την Παρασκευή 22/07/2022 και ώρα 13.00μμ, 
σφραγισμένες προσφορές για την πώληση του παρακάτω ακινήτου ιδιοκτησίας της: 

 
Βιομηχανικό συγκρότημα κτιρίων σε γήπεδο άρτιο κατά παρέκκλιση και οικοδομήσιμο επιφανείας κατά τον τίτλο κτίσης &  
τις οικοδομικές άδειες 23.315,85τμ, κατά το κτηματογραφικό διάγραμμα 22.764,31τμ και κατά πρόσφατη αποτύπωση 
22.590,30τμ που βρίσκεται   επί της οδού Αγίας Σοφίας αρ. 25, στη θέση "Δύο Πεύκα" ή "Πηλιχό" ή "Μπενάρδη", εκτός 
σχεδίου πόλης Ασπροπύργου, εντός ΒΙ.ΠΑ./ΒΙΟ.ΠΑ. (ΕΜ), εντός Γ.Π.Σ. και εντός Ζ.Ο.Ε. Δ. Ασπροπύργου, της Δ.Ε. 
Ασπροπύργου, του Δ. Ασπροπύργου, της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής.  
 
Αναλυτικά επιφάνειες κτιρίων: 
 

• Κτίριο 1 & 2 ισόγειος βιομηχανικός χώρος και Κτίριο 3α ισόγειος βιομηχανικός χώρος συνολικής επιφάνειας βάσει 
τίτλου 4.232,50τμ, βάσει αυτοψίας για το 1 & 2 κτίριο 3.318,60 (Δόμηση) 3.352,25τμ (Κάλυψη) ενώ για το κτίριο 
3α 934,85τμ (Δόμηση) 950,55τμ (Κάλυψη) 

• Κτίριο 1 & 2 – Πατάρι 1 βιομηχανικός χώρος επιφανείας βάσει τίτλου 128,20τμ και σύμφωνα με νέα επιμέτρηση 
106,60τμ 

• Κτίριο 3α – Α΄ όροφος γραφεία επιφανείας βάσει τίτλου 924,60τμ και σύμφωνα με νέα επιμέτρηση 968,10τμ 
• Κτίριο 3β – ισόγειος βιομηχανικός χώρος επιφανείας βάσει τίτλου 279,59τμ και σύμφωνα με νέα επιμέτρηση 

283,65τμ 
• Κτίριο 4 – υπόγειος βοηθητικός χώρος επιφανείας βάσει τίτλου 190,00τμ και σύμφωνα με νέα επιμέτρηση 

200,65τμ  
• Κτίριο 4 – ισόγειος βιομηχανικός χώρος επιφανείας βάσει τίτλου 2.188,32τμ και σύμφωνα με νέα επιμέτρηση 

2.188,30τμ (Δόμηση) 2.218,15τμ (Κάλυψη) 
• Κτίριο 4 – Α΄ όροφος γραφεία επιφανείας βάσει τίτλου 2.188,32τμ και σύμφωνα με νέα επιμέτρηση 2.188,30τμ 
• Κτίριο 5 – ισόγεια αποθήκη επιφανείας βάσει τίτλου 2.243,50τμ και σύμφωνα με νέα επιμέτρηση 2.251,30τμ 
• Χώρος Η/Μ (1) 23,95τμ 
• Χώρος Η/Μ (2) 10,35τμ 
• Χώρος Η/Μ (3) 26,25τμ 
• Αποθήκη ακαλύπτου 3,45τμ 
• Υποσταθμός 6,00τμ 

 
Τιμή εκκίνησης : 5.000.000€ Κ.Α.12568 
 

Σημείωση: 1) Απαιτείται διόρθωση της επιφάνειας του γηπέδου στο Κτηματολόγιο, καθώς δεν έχει αφαιρεθεί η επιφάνεια που απαλλοτριώνεται λόγω του 

ρέματος. 2) Η αρίθμηση των κτιρίων έχει πραγματοποιηθεί βάσει της αρίθμησης που τηρείται στο διάγραμμα κάλυψης, όπως αυτή αποδίδεται χρονολογικά 

και ξεχωριστά ανά οικοδομική άδεια και όχι βάσει αρίθμησης που αναφέρεται στην περίληψη κατακυρωτικής έκθεσης. Έτσι το Κτίριο 1 της περίληψης 

κατακυρωτικής αντιστοιχεί στα Κτίρια 1,2,3α του Διαγράμματος Κάλυψης, το Κτίριο 2 αντιστοιχεί στο Κτίριο 4, το Κτίριο 3 αντιστοιχεί στο Κτίριο 5 και το 

Κτίριο 4 στο Κτίριο 3β. και 3)  Οι αποκλίσεις του ακινήτου από τη νόμιμη πολεοδομική του κατάσταση έχουν αντιμετωπισθεί 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. 
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Στις προσφορές που θα υποβληθούν στην εταιρία «CERVED ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» (Αμαλιάδος 20 & 
Έσλιν 7, 4ος 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 και τραπεζική δίγραμμη επιταγή σε 

διαταγή της Τράπεζας (bank cashier’s cheque) ή εγγυητική επιστολή άλλης Τράπεζας, ποσού ίσου με το 5% επί της ζητούμενης τιμής, 

ως εγγύηση για την τήρηση των όρων πώλησης του ακινήτου και για την εντός της τασσομένης από την EFG Eurobank Ergasias AE, 

προθεσμίας, προσέλευση του πλειοδότη, προς υπογραφή του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου. 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:  «CERVED ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε..» Αμαλιάδος 20 & Έσλιν 7, 4ος όροφος, Αθήνα, ΤΚ 
11523,  τηλ: 211 88 09 390, 211 88 09 393. 
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 CERVED CERVED ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. 
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