
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (020) 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  3 4 3 / 1 3 - 0 9 - 2 0 2 2  

 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει τα παρακάτω 

περιγραφόμενα ακίνητα ιδιοκτησίας της. 

Για το σκοπό αυτό πρόκειται να διενεργήσει Ηλεκτρονικούς Πλειοδοτικούς Διαγωνισμούς. 
 
Η ελάχιστη τιμή προσφοράς, η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας του διαγωνισμού, αναγράφονται δίπλα 
στα πωλούμενα ακίνητα. 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

KΩΔ. 34474_0   

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφερειακή 

Ενότητα Θεσσαλονίκης, Δήμος Παύλου Μελά, επί της 

οδού Καραβαγγέλη 103. 

 

Μεζονέτα/Διαμέρισμα 1ου-2ου ορόφου υπό στοιχεία 2 

εμβαδού 80,39 μ, 1ου ορόφου εμβαδού 37,03τ.μ. και 2ου 

ορόφου εμβαδού 43,36τ.μ., σε οικοδομή με 3 τυπικούς 

ορόφους επί pilotis με ποσοστό συνιδιοκτησίας 191,93 ‰ 

εξ αδιαιρέτου επί οικοπέδου έκτασης 188,40τμ. 

€58.000,00  04-10-2022 11:00 - 11:30 

 
Link ακινήτου: https://www.realestateonline.gr/el/akinito/34474_0-APP_16611 
 

KΩΔ. 33696_0   

Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή ενότητα Πειραιώς, 

Δήμος Πειραιώς, επί της οδού Υμηττού 54. 

 

8 Διαμερίσματα συνολικού εμβαδού 661,43 τ.μ. με 6 

θέσεις στάθμευσης υπογείου και κατάστημα ισογείου 

εμβαδού 109,33 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 282,72 τ.μ. 

Απουσία ανελκυστήρα οχημάτων κ ράμπας πρόσβασης 

στο υπόγειο. 

                                                                                                                                            

988.000,00€ 04-10-2022 13:00 - 13:30 

 
Link ακινήτου : https://www.realestateonline.gr/el/akinito/33696_0-APP_15651 
 

KΩΔ. 70917_0   

Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφερειακή ενότητα 

Μαγνησίας  Δήμος Ρήγα Φεραίου, Εγκεκρ. οδός 

παραρτήματος Β' ΒΙΠΕ Βόλου, στο Ο.Τ. 2. 

 

Οικόπεδο έκτασης 29.225,58 τ.μ. εντός της Β ΒΙΠΕ Βόλου. 

                                                                                                                    

€373.000,00  04-10-2022 15:00 - 15:30 

 
Link ακινήτου:  https://www.realestateonline.gr/el/akinito/70917_0-PLO_10965 
 
 

https://www.realestateonline.gr/el/akinito/34474_0-APP_16611
https://www.realestateonline.gr/el/akinito/33696_0-APP_15651
https://www.realestateonline.gr/el/akinito/70917_0-PLO_10965


 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν: 
1. να ζητούν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν το σχετικό φυλλάδιο όρων πώλησης των 

ακινήτων, του οποίου οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει απαραίτητα να λάβουν γνώση, στα 
τηλέφωνα +302103345327 ή +302103345210 ή +302103345293 ή +302103345832, στο email 
info@realestateonline.gr και από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
www.realestateonline.gr 

2. να αντλήσουν λοιπές πολεοδομικές πληροφορίες και φωτογραφίες, από την ιστοσελίδα της 
Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr 

3. να τα επισκεφθούν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Εμπορικής 
Αξιοποίησης στα τηλέφωνα +302103345327 ή +302103345210 ή +302103345293 ή 
+302103345832, στο email info@realestateonline.gr και από την ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr 
 

Σημειώνεται ότι το φυλλάδιο όρων πώλησης του ακινήτου έχει επίσης καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της 
Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nbg.gr. 

  

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. 
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