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Στον όρο 1 διευκρινίζεται: Κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, οι 
ενδιαφερόμενοι αφού έχουν ελέγξει την πραγματική, πολεοδομική και νομική κατάσταση 
του πωλούμενου ακινήτου, υποβάλλουν στην αρμόδια επί του Διαγωνισμού Επιτροπή 
κλειστές εντός φακέλου προσφορές.  Οι κλειστοί φάκελοι με τις προσφορές υποβάλλονται 
από τους ενδιαφερόμενους, όπως παραπάνω είτε αυτοπροσώπως είτε με εκπρόσωπό τους, 
νόμιμα εξουσιοδοτημένο.  Κατά την παράδοση των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι 
καταθέτουν στην επί του Διαγωνισμού Επιτροπή, ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, 
ποσό ίσο με το δέκα τοις εκατό (10%) της τιμής ελάχιστης προσφοράς με Τραπεζική Επιταγή 
σε διαταγή της ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ AE ή με ισόποση Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας, 
εξαιρουμένων  Τραπεζών του Ομίλου της ΕΤΕ, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. 
 
 
Στον όρο 8 διευκρινίζεται: Ο τελικός πλειοδότης υποχρεούται, εντός των επόμενων τριών (3) 
εργασίμων από την ημέρα της γνωστοποίησης σε αυτόν της απόφασης της εταιρείας να 
καταθέσει εγγύηση για την καλή εκτέλεση των όρων της πώλησης ποσού ίσου με το δέκα τοις 
εκατό (10%), του προσφερόμενου τιμήματος είτε με Τραπεζική Επιταγή σε διαταγή της 
ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ AE, είτε με ισόποση Εγγυητική Επιστολή Τράπεζας αποδεκτή από την 
ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ AE, εξαιρουμένων  Τραπεζών του Ομίλου της ΕΤΕ, είτε με πίστωση του 
τραπεζικού λογαριασμού της ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ AE, αλλά σε καμία περίπτωση τούτο δεν 
αποτελεί πρόκριμα κατακύρωσης του ακινήτου.  Παράλληλα με την πιο πάνω εγγυοδοσία 
υπογράφεται από τον πλειοδότη η δήλωση προσφοράς που συμπεριλαμβάνει πλέον με 
σαφήνεια και τον τρόπο πληρωμής του τιμήματος και επιστρέφεται σε αυτόν από την 
ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ AE, η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.  
 
Στον όρο 9 διευκρινίζεται: Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο φάκελος 
πώλησης του ακινήτου τίθεται υπόψη του αρμοδίου οργάνου της ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ AE για τη 
λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.  Στη 
συνέχεια γνωστοποιείται, με συστημένη επιστολή στον πλειοδότη, η σχετική απόφαση της 
ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ AE.  Με και από την αποστολή της ως άνω επιστολής – στην οποία 
αναφέρεται και το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πρέπει να υπογραφεί το 
μεταβιβαστικό συμβόλαιο – συντελείται η κατακύρωση του Διαγωνισμού.   
Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ AE όμως δεν δεσμεύεται μέχρι της υπογραφής του συμβολαίου 
αγοραπωλησίας του ακινήτου. 
Οποιαδήποτε ευθύνη της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕ για τις ανωτέρω ενέργειές της ή τυχόν 
παραλήψεις της στα πλαίσια του διαγωνισμού, αλλά και μετά τη διενέργεια αυτού, μέχρι 
την υπογραφή του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
ευθύνης από διαπραγματεύσεις, προς οποιοδήποτε πρόσωπο αποκλείεται.  Σε κάθε 
περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι παραιτούνται ρητώς, δια της υπογραφής του παρόντος, 
οποιαδήποτε αξίωσής τους κατά της ΕΘΝΙΚΗΣ ΛΗΖΙΝΓΚ ΑΕ που να απορρέει από τα 
ανωτέρω ή να συνδέεται με αυτά. 


