
ΦΥΛΛΑΔΙΟ  ΟΡΩΝ  ΠΩΛΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ    

 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 
 

Η  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., για την πώληση ακινήτων ιδιοκτησίας της, διενεργεί Δημόσιο 

πλειοδοτικό Διαγωνισμό με κλειστές προσφορές. Οι ανακοινώσεις του διαγωνισμού αυτού 

δημοσιεύεται στον Τύπο. Στην ανακοίνώση αυτή, εκτός των άλλων στοιχείων περιλαμβάνεται 

περιληπτική περιγραφή των προς πώληση ακινήτων , ο τόπος , η ημερομηνία,  η ώρα  και  ο χώρος  

διενέργειας  του   διαγωνισμού, και η τιμή εκκίνησης  για  την αγορά καθενός ακινήτου. 

 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στη διαδικασία πώλησης ακινήτων της Τράπεζας, 

θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τ' ακόλουθα: 

 

1.  Οι ενδιαφερόμενοι κατά την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, υποβάλλουν στην 

αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού κλειστές εντός φακέλου προσφορές. Οι κλειστοί φάκελοι με τις  

προσφορές  υποβάλλονται  από  τους   ενδιαφερόμενους,  είτε αυτοπροσώπως,  είτε  με  

εκπρόσωπό  τους,  νόμιμα  εξουσιοδοτημένο. 

 

Πριν την παράδοση των προσφορών κάθε ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταθέσει στην 

Επιτροπή διαγωνισμού ποσό ίσο με το 10% της τιμής εκκίνησης, σε Εγγυητική επιστολή 

άλλης Τράπεζας ή σε Ειδική εντολή της Τράπεζας μας ή σε Τραπεζική επιταγή σε διαταγή της 

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε ή σε μετρητά ως εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό και, σε 

περίπτωση ανάδειξής του σε πλειοδότη , για την τήρηση των όρων πώλησης.  

Σε περίπτωση που δεν κατατεθεί η πιο πάνω εγγύηση δεν γίνεται δεκτός ο φάκελος προσφοράς.  

Οι προσφορές θα ισχύουν για χρονικό διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία υποβολής τους, 

εκτός εάν στην ανακοίνωση ορίζεται διαφορετικά.   

Η εγγυητική επιστολή θα έχει ισχύ διάρκειας έξι μηνών τουλάχιστον, εκτός εάν στην 

ανακοίνωση ορίζεται διαφορετικά.  

Μαζί με την εγγύηση θα κατατίθενται και τυχόν εξουσιοδοτήσεις εκπροσώπων.  

 

2. Κάθε φάκελος πρέπει να περιέχει μία  μόνο  προσφορά, που  θα  αφορά  ένα  μόνο  ακίνητο. Εάν 

ο διαγωνισμός αφορά  εργοστάσιο,  ως  ενιαίο σύνολο,  με  τις  εγκαταστάσεις του και τα εντός 

αυτού κινητά, ο κλειστός φάκελος πρέπει να περιέχει και πάλι μία μόνο προσφορά με ανάλυση 

όμως του προσφερομένου τιμήματος για το  ακίνητο  και  τα κινητά. 

 

3. Κάθε προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται σε σφραγισμένο (κλειστό) αδιαφανή φάκελο  και θα 

πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνει: 

 

- Το έντυπο προσφοράς σύμφωνα με το υπόδειγμα της Υπηρεσίας πλήρως συμπληρωμένο και 

υπογεγραμμένο. 

 

- Το φυλλάδιο όρων πώλησης παγίων ιδιοκτησίας ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. υπογεγραμμένο. 

 

    Επί του κλειστού φακέλου θα αναγράφονται τα στοιχεία του προσφέροντος. 

 

4. Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  περιέχουν  όρους,  αιρέσεις ή  αόριστες εκφράσεις που 

δημιουργούν αβεβαιότητα ως προς το ύψος  ή τον  τρόπο καταβολής του προσφερόμενου 

τιμήματος ή ως προς άλλα ζητήματα σχετικά με την πώληση. 

5. Απαραίτητη προϋπόθεση για  τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο διαγωνισμό είναι η επίδειξη του 

δελτίου ταυτότητας ή άλλου κατά νόμο ισότιμου δημόσιου εγγράφου. 

 

6. Η  υποβολή  στο  διαγωνισμό  προσφοράς  ενδιαφερομένου για λογαριασμό τρίτων είναι δυνατή,  

εφόσον  δηλώνεται στη σχετική  προσφορά,  το φυσικό ή Νομικό πρόσωπο υπέρ του οποίου 

επιθυμεί να γίνει τελικά η μεταβίβαση του ακινήτου σε περίπτωση πλειοδοσίας και ο καταθέτων 

την προσφορά είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος. 

Σε περίπτωση κατάθεσης κοινής προσφοράς για ένα  ακίνητο  από περισσότερους του ενός 

ενδιαφερομένους, θα πρέπει να αναγράφεται στην δήλωση προσφοράς το ποσοστό συνιδιοκτησίας  

που  επιθυμεί έκαστος εξ’ αυτών να έχει επί του πωλούμενου ακινήτου. 

 



7. Παρέχεται η δυνατότητα στους ενδιαφερομένους για διαγωνισμούς που γίνονται από την Δ/νση 

Περιουσίας, να υποβάλλουν ταχυδρομικά ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο τις προσφορές τους και  να 

συμμετέχουν στο διαγωνισμό με τους ακόλουθους  όρους  και  προϋποθέσεις: 

     -  Οι προσφορές θα αποστέλλονται με  αποκλειστική  ευθύνη  των ενδιαφερομένων και θα πρέπει 

να έχουν περιέλθει στην αρμόδια  Επιτροπή διαγωνισμού  τουλάχιστον μία μέρα νωρίτερα από 

την ημερομηνία διενέργειας του σχετικού  διαγωνισμού,  άλλως  δεν  θα λαμβάνονται υπόψη. 

- Οι προσφορές  θα  περιέχονται  εντός κλειστού φακέλου επί του οποίου θα αναγράφεται : α) το 

συγκεκριμένο ακίνητο για το οποίο δίδεται η προσφορά,  β) τα στοιχεία του προσφέροντος.  

- Η εγγύηση πρέπει να είναι ίση με το 10% της προσφοράς του, η οποία θα είναι εντός του 

κλειστού φακέλου. Χωρίς εγγύηση η προσφορά δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν. 

 

8. Η Επιτροπή διαγωνισμού συγκεντρώνει τους φακέλους των προσφορών, τους καταγράφει σε 

πρακτικό και στη συνέχεια τους αποσφραγίζει, ενώπιον των ενδιαφερομένων ή των εκπροσώπων 

τους,  μονογράφει το έντυπο προσφοράς και τα λοιπά έγγραφα και ανακοινώνει τον πλειοδότη.  

 

9.  Σε περίπτωση που  προσφορές  πλειοδοτών  είναι ίσου ποσού, ο διαγωνισμός συνεχίζεται 

προφορικά μόνο  μεταξύ  αυτών  οι  οποίοι υπέβαλαν  τις  ίσες  προσφορές  και  μέχρι  να  

προκύψει  τελικός πλειοδότης. 

 

  10.Σε περίπτωση που η προσφορά του πλειοδότη είναι μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης του 

πωλούμενου παγίου, αυτός υποχρεούται να καταθέσει αμέσως στην Επιτροπή διαγωνισμού 

συμπληρωματική εγγύηση ίση με το 10% του ποσού που προκύπτει από την διαφορά του ποσού 

της προσφοράς του και της τιμής εκκίνησης. Η διαφορά αυτή δύναται να δοθεί σε μετρητά ή με 

τραπεζική επιταγή σε διαταγή της ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ή εγγυητική επιστολή άλλης 

τράπεζας. Η αρχική και συμπληρωματική εγγύηση παραμένουν στην Τράπεζα ως εγγύηση για την 

τήρηση των όρων του διαγωνισμού. 

  

11. Η μη κατάθεση του ποσού της συμπληρωματικής εγγύησης θα θεωρηθεί ως παραίτηση του  

πλειοδότη  από το ενδιαφέρον του για την  αγορά  του ακινήτου ή των κινητών, με συνέπεια την 

κατάπτωση της εγγύησης. 

Η κατάθεση της εγγύησης (αρχικής και συμπληρωματικής) σε καμία  περίπτωση  δεν αποτελεί 

πρόκριμα κατακύρωσης  του  ακινήτου ή των κινητών και θα παραμείνει άτοκη μέχρι την 

κατακύρωση του ακινήτου ή τη ματαίωση του διαγωνισμού από την πωλήτρια ΤΡΑΠΕΖΑ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

12. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, οι προσφορές και τα λοιπά έγγραφα πώλησης 

των ακινήτων τίθενται  υπόψη  των  αρμοδίων Οργάνων της Τράπεζας, για τη 

λήψη σχετικής έγκρισης κατακύρωσης ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Στη συνέχεια, 

γνωστοποιείται με συστημένη επιστολή στον πλειοδότη η σχετική απόφαση της Τράπεζας και από 

της αποστολής της άνω επιστολής συντελείται η κατακύρωση του διαγωνισμού. 

Στην συστημένη επιστολή, αναφέρεται η προθεσμία , η οποία δεν θα είναι μεγαλύτερη των εξήντα 

(60) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της συστημένης επιστολής, εντός της οποίας ο 

πλειοδότης είναι υποχρεωμένος να προσέλθει για την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας. 

Το διάστημα αυτό θα είναι άτοκο.  

 

13. Το σύνολο των  εξόδων  και  επιβαρύνσεων  κάθε  πώλησης (συμβολαιογραφικά, δικηγορικά, 

φόροι, χαρτόσημο,   δικαιώματα  ταμείων  κ.λ.π.) βαρύνουν τον αγοραστή. 

 

14. Η  εξόφληση του τιμήματος πώλησης του ακινήτου γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους :  

 

 Σε  μετρητά. 

  

   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 εξαμηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.  Για  το  μέρος  

του  τιμήματος  που  θα εξοφληθεί  με  

      δόσεις, υπολογίζονται τόκοι επί του εκάστοτε άληκτου υπολοίπου του πιστούμενου τιμήματος με 

κυμαινόμενο επιτόκιο. Το επιτόκιο αυτό θα είναι ίσο με αυτό που  ισχύει στην Τράπεζα για τα  

μεσοπρόθεσμα δάνεια.  



Εξυπακούεται ότι οι τόκοι των ισόποσων ως προς το κεφάλαιο δόσεων με επιτόκιο μεταβλητό  θα 

υπολογίζονται  επί του εκάστοτε απομένοντος υπολοίπου  του πιστούμενου τιμήματος και μέχρι 

την ολοσχερή εξόφλησή του.   

      Η Τράπεζα, για την διασφάλιση των συμφερόντων της, θα  συμπεριλάβει  στο  συμβόλαιο  

αγοραπωλησίας  διαλυτική αίρεση,  σύμφωνα  με  την  οποία  αν  ο αγοραστής καθυστερήσει να 

πληρώσει στην  ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. οποιοδήποτε  ποσό  από  το  πιστούμενο  τίμημα  

είκοσι  ημέρες  μετά  την  πάροδο  της ημερομηνίας καταβολής κάθε δόσης, θα δικαιούται η 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., με μονομερή συμβολαιογραφική πράξη, να  θεωρήσει  την πώληση 

και μεταβίβαση διαλυμένη (δηλαδή πλήρωση της διαλυτικής αίρεσης). Στην περίπτωση αυτή θα 

παρέχεται από τον αγοραστή στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε., η ανέκκλητη  εντολή  και  

πληρεξουσιότητα  στην Τράπεζα   για  την  μονομερή  υπογραφή  συμβολαιογραφικής πράξης 

πλήρωσης της διαλυτικής αίρεσης ως αντιπρόσωπος του αγοραστή και να αποδεχθεί για 

λογαριασμό του τη διάλυση της αγοραπωλησίας. Πάντως, σε περίπτωση πλήρωσης της διαλυτικής 

αίρεσης η πώληση ανατρέπεται και η κυριότητα, νομή και κατοχή του ακινήτου επανέρχεται 

αυτοδικαίως στην πωλήτρια, ενώ τα καταβληθέντα ποσά καταπίπτουν υπέρ αυτής ως ποινική 

ρήτρα άλλως, ως αποζημίωση χρήσης. Μέχρι  του σημείου που η πώληση και η μεταβίβαση θα 

εξαρτάται από την  παραπάνω  διαλυτική  αίρεση, απαγορεύεται  κάθε πώληση ή οποιαδήποτε 

επιβάρυνση του ακινήτου. Σε περίπτωση μη αποπληρωμής του πιστούμενου τιμήματος και 

αναστροφής της πώλησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το συμβόλαιο πώλησης, τυχόν 

προσθήκες – επισκευές – βελτιώσεις κλπ., που θα γίνουν στο ακίνητο αυτό παραμένουν σε όφελος 

της πωλήτριας Τράπεζας λόγω αποζημίωσης για τη χρήση αυτού και σε κάθε περίπτωση λόγω 

ποινικής ρήτρας, χωρίς κανένα δικαίωμα αποζημίωσης του αγοραστή για τις σχετικές δαπάνες. 

 

  Με δάνειο  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

Εφόσον ο πλειοδότης που αναδειχθεί δηλώσει πως η εξόφληση του τιμήματος πρόκειται να γίνει 

από το προϊόν στεγαστικού, επαγγελματικού ή επιχειρηματικού δανείου το οποίο σκοπεύει να 

ζητήσει / λάβει από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. υποχρεούται, εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος και οπωσδήποτε πριν από την κατάρτιση του αγοραπωλητηρίου συμβολαίου, να 

προσκομίσει έγγραφο του αρμόδιου χρηματοδοτικού Οργάνου από το οποίο να προκύπτει το 

δάνειο που θα χορηγηθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, ο πλειοδότης οφείλει να προβεί στην κατ’ 

άλλον τρόπο (σε μετρητά ή με προθεσμιακό διακανονισμό) εξόφληση του τιμήματος πώλησης 

του κατακυρωθέντος ακινήτου. 

Ο πλειοδότης σε περίπτωση δανεισμού θα εξοφλήσει  με μετρητά κατά την υπογραφή 

συμβολαίου την διαφορά που προκύπτει από το δάνειο μέχρι το τίμημα πώλησης. 

 

 Με δάνειο  από  άλλη Τράπεζα ή χρηματοοικονομικό Οργανισμό. 

Εφόσον ο πλειοδότης, που αναδειχθεί κατά τη διαδικασία, δηλώσει πως η εξόφληση του 

τιμήματος πρόκειται να γίνει με χρηματοδότηση από άλλη Τράπεζα ή Χρηματοοικονομικό 

Οργανισμό, οπότε η πώληση των ακινήτων γίνεται χωρίς παρακράτηση κυριότητας και νομής, με 

την καταβολή όμως κατά την υπογραφή του συμβολαίου, κατ' ελάχιστον, του 25% του τιμήματος 

πώλησης σε μετρητά και πρόβλεψη είσπραξης του οφειλόμενου υπολοίπου εντός προθεσμίας 

τριών (3) μηνών, το αργότερο, εντόκως. Το επιτόκιο είναι αυτό που αναφέρεται στην παράγραφο 

14 για τον προθεσμιακό διακανονισμό. Στην περίπτωση αυτή, για την εξασφάλιση της 

εμπρόθεσμης εξόφλησης του οφειλομένου τιμήματος θα προσκομίζεται Εγγυητική Επιστολή 

άλλης Τράπεζας, ίσου ποσού, πλέον περιθωρίου που θα καλύπτει την απαίτηση της Τράπεζάς 

μας από το κεφάλαιο και τους αναλογούντες τόκους όλης της παραπάνω χρονικής περιόδου 

πίστωσης του τιμήματος. Το κείμενο της Εγγυητικής Επιστολής θα πρέπει να τύχει της 

προηγούμενης έγκρισης της πωλήτριας. Σε περίπτωση μη προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, 

αυτός θα εξοφλήσει με μετρητά κατά την υπογραφή του συμβολαίου το σύνολο του ποσού της 

προσφοράς.  

 

 Με χρηματοδοτική μίσθωση (LEASING), μέσω της εταιρείας “ ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING A.E” 

ή άλλης εταιρείας.  

Σε περίπτωση επιλογής της εταιρείας “ ΑΤΤΙΚΗΣ LEASING A.E” ή άλλης εταιρείας, θα πρέπει 

οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται έγκαιρα στην εταιρεία αυτή, η οποία θα αποφασίζει κατά την 

κρίση της για την αποδοχή ή μη της αίτησης σύναψης σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης. Σε 

αντίθετη περίπτωση, ο πλειοδότης οφείλει να προβεί στην κατ’ άλλον τρόπο (σε μετρητά ή με 

προθεσμιακό διακανονισμό) εξόφληση του τιμήματος πώλησης του κατακυρωθέντος ακινήτου. 

 



15.  Σε περίπτωση πώλησης ακινήτων,  με προθεσμιακό διακανονισμό, θα  εξακολουθούν  τα  

πωλούμενα  ακίνητα να ασφαλίζονται σε  ασφαλιστικές   εταιρίες   της  επιλογής  της  Τράπεζας. 

Τα  ετήσια  ασφάλιστρα  θα βαρύνουν τον αγοραστή,  μέχρι την τελική εξόφληση του 

πιστωθέντος τιμήματος. 

Σε  περίπτωση  που  θα  επέλθει  ασφαλιστικός  κίνδυνος  πριν την εξόφληση του τιμήματος, το 

ποσό της αποζημίωσης,  θα εισπράττεται αποκλειστικά  από  την  Τράπεζα  μέχρι  του ύψους του 

οφειλόμενου τιμήματος. 

 

16. Η Τράπεζα έχει το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση της, μέχρι την κατακύρωση,  να 

ματαιώσει το διαγωνισμό,  να τον επαναλάβει ή και  να  μεταβιβάσει ακίνητο ή κινητό καθ' 

οιονδήποτε άλλο τρόπο. 

Μετά την κατακύρωση και την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας που τάχθηκε στον 

πλειοδότη για την υπογραφή του συμβολαίου πώλησης, η Τράπεζα δικαιούται είτε να εμμείνει 

στην υπογραφή της σύμβασης πώλησης (οπότε θα οφείλονται και τόκοι υπερημερίας εκ μέρους 

του πλειοδότη από την ημερομηνία λήξης της παραπάνω προθεσμίας, μέχρι την  υπογραφή  του  

συμβολαίου  πώλησης),  είτε να υπαναχωρήσει - ματαιώνοντας  την  πώληση  -  διατηρώντας  

όμως  και   στις   δύο περιπτώσεις  όλες  τις  αξιώσεις  της  κατά  του  πλειοδότη.  

Σε περίπτωση που η Τράπεζα αποδεχθεί αίτημα του πλειοδότη (το οποίο  υποβάλλεται έγγραφα, 

πριν την εκπνοή της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης που καθορίζει μονομερώς η 

Τράπεζα), για παράταση της προθεσμίας υπογραφής της σύμβασης πώλησης, θα οφείλονται από  

τον πλειοδότη συμβατικοί τόκοι επί του τιμήματος της πώλησης με το επιτόκιο που αναφέρεται 

στην παράγραφο 14 για τον προθεσμιακό διακανονισμό, για το χρονικό διάστημα από την εκπνοή 

της προθεσμίας υπογραφής του συμβολαίου μέχρι την ημερομηνία υπογραφής του. 

 

17. Η  Τράπεζα  μεταβιβάζει τα πωλούμενα ακίνητα όπως είναι και ευρίσκονται χωρίς καμία 

σχετική ευθύνη της.  

Οι προσφέροντες οφείλουν να ελέγξουν πριν την υποβολή της προσφορά τους, την πραγματική 

και πολεοδομική κατάσταση των πωλούμενων ακινήτων. 

 

18. Σε περίπτωση που υπάρχουν στο πωληθέν ακίνητο κατασκευές, οι οποίες  δεν  καλύπτονται  από  

την υπάρχουσα οικοδομική άδεια,  η αποξήλωση ή η καθαίρεσή τους θα γίνεται με αποκλειστική 

ευθύνη  και δαπάνη του αγοραστή. 

 

19. Σε περίπτωση που η Τράπεζα ματαιώσει το διαγωνισμό, η εγγύηση θα  επιστραφεί  άτοκα. Σε 

περίπτωση που η αγοραπωλησία δεν πραγματοποιηθεί από παράλειψη  ή  υπαιτιότητα  του  

καταθέτη  της εγγύησης, το ποσό αυτό θα καταπέσει υπέρ της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. 

 

20. Οι  προσφορές  των ενδιαφερομένων για την αγορά  εργοστασίων θα αφορούν,  είτε σε ολόκληρο  

το  εργοστάσιο  ως  ενιαίο  σύνολο (γήπεδο,  κτίρια,  λοιπές  εγκαταστάσεις  και  μηχανήματα),  

είτε  χωριστά στο μηχανολογικό εξοπλισμό του. 

 

21. Για τα πωλούμενα βιομηχανοστάσια στα οποία υπάρχουν εναποτεθειμένα μηχανήματα   ή  άλλα 

κινητά, ιδιοκτησίας της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  ή  ιδιοκτησίας  τρίτων, οι  αγοραστές  θα 

αναλάβουν την υποχρέωση να διατηρήσουν αυτά στους ίδιους χώρους για χρονικό διάστημα 

τουλάχιστον έξι (6) μηνών  από  την  υπογραφή  των αγοραπωλητηρίων συμβολαίων και να τα 

φυλάσσουν στους χώρους όπου αυτά βρίσκονται,  χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, προκειμένου 

να παρασχεθεί  στην  ιδιοκτήτρια  Τράπεζα  (ή στους τρίτους στην  ιδιοκτησία  των  οποίων  

ανήκουν), ο απαιτούμενος χρόνος  για  την  εκποίησή  τους  ή την τακτοποίησή τους κατ΄ άλλο 

τρόπο. 

Ευνόητο είναι ότι κατά την υπογραφή των συμβολαίων, οι αγοραστές θα υπογράφουν με την 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.  (ή με τους τρίτους),  σύμβαση χρησιδανείου ή σύμβαση  φύλαξης  

των  κινητών, ανάλογα με την επιλογή της ιδιοκτήτριας Τράπεζας. 

 

      Δηλώνω ότι, αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους ανωτέρω όρους πώλησης 

                                           

 

Ημερομηνία  ………………….. 

                                                        Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 


