
 

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ
Γίνονται δεκτές προσφορές για αγορά του ακόλουθου ακινήτου:

Η πώληση του ακινήτου ενδέχεται να υπόκειται σε ΦΠΑ. Ενδεχόμενος ΦΠΑ θα είναι πληρωτέος επιπρόσθετα από την τιμή πώλησης και θα βαρύνει 
τον αγοραστή. 

Η διαδικασία ανοίγματος των προσφορών θα λάβει χώρα την Τρίτη, 9 Μαρτίου 2021, και ώρα 9:00 π.μ., στα γραφεία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσιας 
Εταιρίας Λτδ (στο εξής “η Τράπεζα”) στο Κτήριο Έλληνα, Λεωφόρος Λεμεσού 85, 2121 Αγλαντζιά, Λευκωσία.

Οι προσφορές υποβάλλονται ΜΟΝΟ με ειδικό έντυπο προσφορών και αποστέλλονται μέσω ταχυδρομείου ή παραδίδονται σε κλειστό φάκελο 
διά χειρός στην Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρία Λτδ, Κτήριο Έλληνα, Λεωφόρος Λεμεσού 85, 2121 Αγλαντζιά, Λευκωσία. Οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να προμηθευτούν το ειδικό έντυπο προσφορών από την Υπηρεσία Εκτιμήσεων και Ακινήτων της Τράπεζας, Λεωφόρος Λεμεσού 134, 
Μέγαρο Cyf ield, 2015 Στρόβολος, Λευκωσία, ή από την ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com.cy.

Οι προσφορές, για να είναι έγκυρες, θα πρέπει να παραληφθούν από την Τράπεζα, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021, και ώρα 13:00 
(1:00 μ.μ.).  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 22126845 και 22126842 για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά το ακίνητο, 
τον τρόπο υποβολής προσφορών και για την προμήθεια του ειδικού εντύπου προσφορών. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν περαιτέρω 
ενημέρωση για το ακίνητο από την ιστοσελίδα της Τράπεζας www.bankofcyprus.com.cy.

Η αποδοχή ή απόρριψη οποιασδήποτε προσφοράς εναπόκειται στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Τράπεζας τηρουμένων των διατάξεων του 
άρθρου 44H του Περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου του 1965 έως 2020.  Επίσης, η Τράπεζα δεν υποχρεούται να αποδεχθεί 
ή να εξετάσει οποιαδήποτε προσφορά ή να προχωρήσει με την πώληση του ακινήτου και διατηρεί το δικαίωμα να επαναλάβει ή να προωθήσει ή 
μη την όλη διαδικασία προσφορών.
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