ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ (911)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ
ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ "ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε." - Υπό εκκαθάριση
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", που εδρεύει στην Αθήνα
Αιόλου 86, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενεργούσα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1190/2015 απόφασης του
Εφετείου Αθηνών, ως ειδική εκκαθαρίστρια της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.», που εδρεύει στη Αθήνα και η οποία υπήχθη στο καθεστώς της ειδικής
εκκαθάρισης του άρθρου 14Α του Ν. 3429/2005, το οποίο προστέθηκε με τη διάταξη του άρθρου 40 του Ν.
3710/2008 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 5716/2009 απόφασης του Εφετείου Αθηνών προσκαλεί τους
ενδιαφερόμενους αγοραστές να υποβάλουν μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της
παρούσας μη δεσμευτική έγγραφη δήλωση ενδιαφέροντος για την αγορά των ακόλουθων περιουσιακών
στοιχείων ενεργητικού τα οποία πωλούνται μεμονωμένα.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
Η Εταιρία ιδρύθηκε το έτος 1956 με την επωνυμία «Ολυμπιακή Αεροπορία Α.Ε.», ενώ το 1975 εξαγοράσθηκε
από το Ελληνικό Δημόσιο. Το 2004, μετονομάστηκε σε «Ολυμπιακή Αεροπορία- Υπηρεσίες Α.Ε.». Σκοποί της
Εταιρίας είναι η εκμετάλλευση με επίγεια μέσα όλων των μεταφορών εσωτερικού και εξωτερικού, η
εξυπηρέτηση αεροσκαφών, η εγκατάσταση συνεργείου επισκευής κινητήρων κλπ.. Η Εταιρία τέθηκε σε ειδική
εκκαθάριση του άρθρου 14Α Ν.3429/2005 την 02.10.2009.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ
1. Γραφείο στην Ιερουσαλήμ – Ισραήλ επί της οδού 33 Yafo Road - Block 30035 Parcel18/7 .
Περιγραφή: Το ακίνητο αποτελείται από δύο δωμάτια επιφανείας 39 τ.μ. στο Α΄ όροφο σε γωνιακό κτίριο στο
κέντρο της πόλης γνωστό ως “Beit Yoel”
2. Θέση parking No 23 Hanover Gate Mansions, στην οδό Park Road στο Λονδίνο και με τίτλο κτίσης NGL
795266 .
Νομικό Καθεστώς: Το parking βρίσκεται σε καθεστώς leasehold (αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και
εκμετάλλευσης, περιορισμένο χρονικά) για 120 έτη, από την 18η Δεκεμβρίου 2000. Δικαίωμα αγοράς έχουν
μόνο ιδιοκτήτες διαμερισμάτων στο συγκρότημα Hanover Gate Mansions.
3. Συλλεκτική MERCEDES AUTOMATIC – 250/8 μοντέλο 1972, που χρησιμοποιούσε ο Αλ. Ωνάσης.
4. Έπιπλα γραφείου που χρησιμοποιούσε ο Αλ. Ωνάσης (ένα τραπέζι ξύλινο, τέσσερις καρέκλες ξύλινες, ένα
γραφείο ξύλινο, δύο μπουφέ ξύλινα, μία ξύλινη πολυθρόνα Δ/ντού, δύο ξύλινες πολυθρόνες επισκεπτών και
ένας καναπές ξύλινος όλα με σκάλισμα).
5. Αερόστατο κατασκευαστή SKY BALLOONS LTD Τύπου SKY 120-24, που συνοδεύεται από τρέιλερ, καλάθι,
διπλό καυστήρα fan ψυχρού αέρα, σχοινιά , πόλους τεφλόν και τέσσερα καλύμματα.
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ
Η εκποίηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού, θα διενεργηθεί με δημόσιο πλειοδοτικό
διαγωνισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14Α Ν. 3429/2005 και τους όρους της σχετικής διακήρυξης
διαγωνισμού, που θα δημοσιευθεί στον τύπο, μέσα στη νόμιμη προθεσμία. Η παρούσα πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως και η διενέργεια του διαγωνισμού, καθώς και η σύμβαση πώλησης του
περιουσιακού στοιχείου διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, με εξαίρεση των διατυπώσεων που απαιτούνται από
το ισραηλινό και Αγγλικό δίκαιο για τη μεταγραφή των τίτλων. Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει εξ αιτίας ή εξ
αφορμής της παρούσας πρόσκλησης αποκλειστικώς αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας. Ο

Εκκαθαριστής διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της πρόσκλησης ή του διενεργηθησομένου διαγωνισμού για την
αγορά του ως άνω περιουσιακού στοιχείου ενεργητικού.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ - ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Για την υποβολή δηλώσεων ενδιαφέροντος και την παραλαβή αναλυτικού Υπομνήματος Προσφοράς, οι
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στον Τομέα Ειδικών Εκκαθαρίσεων (911) της εκκαθαρίστριας
εταιρίας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.", οδός Χρυσοσπηλιωτίσσης 9α, Αθήνα 105 60 - τηλ.: 210
33.40.882-4 – fax: 210 33.40.890 και e-mail: ekathariseis@nbg.gr ή προς τον Πληρεξούσιο κ. Μ. Καραλή, τηλ.:
+30 210 8931790, fax +30 210 8931855 και e-mail: chairman@olympic-airways.gr , με την προϋπόθεση ότι θα
υποσχεθούν εγγράφως την τήρηση εχεμύθειας και γενικώς τη μη χρήση των πληροφοριών. Άρνηση της
πληροφόρησης δικαιολογείται για σπουδαίο λόγο.

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΝ

