
 

  

  
 
 

ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, ΑΤΤΙΚΗ 

 
Η ΑLPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., δέχεται σφραγισμένες προσφορές για την πώληση του κάτωθι ακινήτου: 

 
Διαμέρισμα Β-1, Β' ορόφου επιφανείας 131,60 τ.μ. με μία αποθήκη Υ-9 Α' υπογείου,  

μία θέση στάθμευσης στην πιλοτή (pilotis) και P-7 υπόγεια θέση στάθμευσης, 
 επί της οδού Νότου 17, περιοχή «Άγιος Ιωάννης» Ο.Τ. 35, Δήμος Αγίας Παρασκευής  

 
Ελάχιστη ζητούμενη τιμή: ΕΥΡΩ 200.000,00 

 
Οι  προσφορές θα γίνονται δεκτές από 11 μέχρι 15 Μαΐου 2020 και ώρα 15:00, θα πρέπει να είναι ενυπόγραφες, 
με πλήρη στοιχεία των υποψήφιων αγοραστών, χωρίς να περιλαμβάνουν αιρέσεις – διαζεύξεις και να υποβάλλονται 
σε σφραγισμένους φακέλους αυτοπροσώπως, ή από νόμιμους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους, ή μέσω εταιρειών 
ταχυμεταφορών, στη διεύθυνση της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε., Σταδίου 24, 10564, Αθήνα (Γ όροφος). 
 
Προσφορές που τυχόν ληφθούν μετά την πιο πάνω καταληκτική ημερομηνία δεν θα αξιολογηθούν. 
 
Οι προσφορές θα πρέπει να συμπληρώνονται στο ειδικό έντυπο της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. O κάθε 
υποψήφιος αγοραστής θα πρέπει να δηλώνει ότι έχει επισκεφθεί το διαμέρισμα, έχει γνώση της εν γένει κατάστασής 
του και το βρίσκει της αρεσκείας του. 
Επίσης, στο έντυπο της προσφοράς θα πρέπει να δηλώνεται επακριβώς ο τρόπος καταβολής του τιμήματος και 
εφόσον αυτός, εν μέρει, προέρχεται από τραπεζικό δανεισμό, να προσκομίζεται η σχετική προέγκριση από Τράπεζα. 
 
Επίσης, στους φακέλους των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται η πλήρης επωνυμία, η διεύθυνση και όλα τα 
στοιχεία επικοινωνίας των υποψηφίων αγοραστών και να φέρουν την ένδειξη «Αγορά διαμερίσματος επί της οδού 
Νότου 17, θέση «Άγιος Ιωάννης» Ο.Τ. 35, Δήμος Αγίας Παρασκευής Αττικής». 
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το Έντυπο Προσφοράς, τα διαθέσιμα στοιχεία του 
διαμερίσματος και την επίσκεψη τους σε αυτό κατόπιν αποστολής σχετικού αιτήματος τους στις κάτωθι ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις: 
 

- Βασίλειος Παπαδόπουλος, vasileios.papadopoulos@alpha.gr (τηλ. +302103263930) 
- Ευφροσύνη Κοντέση, effrosyni.kontesi@alpha.gr (τηλ. +302103263919) 

 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. στις 15 Μαΐου 2020 και 
ώρα 16:00, ενώπιον Επιτροπής της Εταιρείας και του συμβολαιογράφου Αθηνών κ. Γεωργίου Στεφανάκου, όπου λόγω 
των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονωϊού, δεν θα είναι εφικτό να παρευρίσκονται οι 
προσφέροντες ή αντιπρόσωποί τους. Οι υποψήφιοι αγοραστές θα λάβουν έγγραφη ενημέρωση σχετικά με την έγκριση 
ή απόρριψη της προσφοράς τους.  
 
Οι προσφορές θα κριθούν ελεύθερα κατά την απόλυτη κρίση του ιδιοκτήτη, χωρίς να δημιουργούνται γι’ αυτόν 
δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, σε συνάρτηση και με τους λοιπούς όρους που μπορεί να διαπραγματευθεί με τους 
ενδιαφερόμενους. 
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