
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ (E-AUCTION) 

 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΡΟΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ 
ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1. 
ΑΤΕ LEASING 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΥΠΟ 
ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

ΛΑΡΙΣΑ, 
Πλατεία Ταχυδρομείου 

επί των οδών Παναγούλη 
19 και Παπακυριαζή 

Έξι γραφεία Α' ορόφου, σε κτίριο 5 ορόφων συνολικής επιφάνειας 479,00 τ.μ.,  επί οικοπέδου επιφανείας 647,80 τ.μ. 
€ 429.000 

2. 
ΛΟΥΤΡΑΚΙ, Κορινθος, Γ. 

Λέκκα . 19 
Ξενοδοχείο επιφάνειας 3.258,40 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 920,00 τ.μ. 
€ 3.500.000 

 

Ι. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Η PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση ΑΕ («PQH»), εκπροσωπεί νομίμως το υπό ειδική χρηματοδοτικό ίδρυμα με την επωνυμία ΑΤΕ Leasing Ανώνυμη Εταιρεία 
Χρηματοδοτικής Μίσθωσης (Υπό Ειδική Εκκαθάριση). 

Η PQH προτίθεται να πωλήσει και μεταβιβάσει μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) το ακίνητο του Εκκαθαριζόμενου Ιδρύματος που περιγράφεται 
συνοπτικά στην παρούσα ανακοίνωση και προς τον σκοπό αυτό δημοσίευσε την 19η Ιανουαρίου 2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς που έχει 
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (https://www.pqh.gr/web/πωλήσεις-ακινήτων /) (η «Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς»). Στην ιστοσελίδα υπάρχουν 
επίσης και συνοπτικές πληροφορίες το ακίνητο. 

Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς η PQH καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά. 

Οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων καθορίζονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

ΙΙ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής που προβλέπονται στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς , το 
αργότερο μέχρι την 5η Μαρτίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ. 

Μετά την αξιολόγηση των ενδιαφερομένων που υπέβαλαν δικαιολογητικά συμμετοχής, η PQH θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους που προκρίνονται να 
υποβάλλουν δεσμευτική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς. 

III. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποκτήσουν πρόσβαση σε ειδική εικονική αίθουσα πληροφοριακών στοιχείων («VDR»), να πραγματοποιήσουν επίσκεψη 
στα Ακίνητα ή / και να ζητήσουν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα προς την PQH 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση REOSales@pqh.gr, το αργότερο μέχρι την 26η Φεβρουαρίου 2018 και ώρα Ελλάδος 5 μμ.  

Το VDR θα περιλαμβάνει περαιτέρω πληροφορίες για Ακίνητα, καθώς και σχέδιο συμβολαίου αγοραπωλησίας. Για την απόκτηση πρόσβασης στο VDR 
απαιτείται η προηγούμενη υπογραφή από τον ενδιαφερόμενο σύμβασης εμπιστευτικότητας. 

Η γλώσσα της διαδικασίας πώλησης και μεταβίβασης των Ακινήτων είναι η ελληνική. Για πληροφορίες σχετικά με μετάφραση στην αγγλική γλώσσα θα 

πρέπει να αποσταλεί σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση REOSales@pqh.gr. 


