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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟλΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΙΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝΜΕΙΩ
ΗλΕΚΤΡΟΝIΚΗΙΔΗΜΟΠΡΑΙΙΑΙ (Ε-ΑUCΤΙΟΝ) της 10ης Σεπτεμβρίου 20211

ΑΚΙΝΗΤΟΥΠ' ΑΡ. 19 Ι ΠΡΑΚΤΙΚΟΚΑΤΑΚΥΡΩΙΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΗΡΥΙΗΣ ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΠΗ

ΣΤην" Αθήνα, σήμερα την 20η ΟκτωΒρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11 πμ στα γραφεία
της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "PQH ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕτΑIΡΕIΑ,ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΠΗΣΠΙΗΩΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ" και το διακριτικό τίτλο «PQH
ΕΝΙΑΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ Α.Ε.» που εδρεύει στο ΜαρούσιΑττικής, επί των οδών ΓραΒιάς3
και Γρσνικού, ΤΚ 151 25, έχει αριθμό ΓΕΜΗ 138353201000και ΑΦΜ 800721689ΔΟΥ ΦΑΕ
ΑθΗΝΩΝ [εφεξής χάριν συντομίας PQH], η οποία (α) δυνάμει της απόφασης υπ' αρ.
182/1/04-04-2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της
Ελλάδας (ΦΕΚ Β' 925) έχει διοριστεί ειδικός εκκαθαριστής, μεταξύ άλλων, του υπό ειδική
εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος «Συνεταιριστική Τράπεζα Λαμίας Συν.Π.Ε. (Υπό Ειδική
Εκκαθάριοη)» και (Β) εξέδωσε για λογαριασμό του ως άνω υπόειδική εκκαθάριση πιστωτικού
ιδρύματος την από 10.09.2021 πρόσκλησηυποΒολής προσφοράςγια την απόκτησηακινήτων
μέσω ηλεκτρονικής δημοπρασίας (e-auction) [εφεξής χάριν συντομίας ΠρόσκλησηΥποΒολής
Προσφοράς], εγώ η ΣΟΦΙΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ του Ιωάννη, υπό την ιδιότητά μου ως
Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ακινήτων της PQH και παρουσία της ουμθολαιογράφοψ Αθηνών
Άννας Ρήγα ΒεΒαιώνωτα κάτωθι:

Α. Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

1. Με την Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς, η PQH προκήρυξε διαγωνιστική διαδικασία
για την εκποίηση, μεταξύ άλλων, του Ακινήτου με αριθμό 19 στον πίνακα του όρου 2.1
της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς [εφεξής χάριν συντομίας «Ακίνητο
Ενδιαφέροντος»] •

2. Σύμφωναμε τον όρο 4. 1. 1 της Πρόσκλησης ΥποΒολήςΠροσφοράς, κάθε ενδιαφερόμενος
έπρεπε να υποβάλλει τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής το αργότερο μέχρι τις 17:00 (ώρα
Ελλάδος), 08 ΟκτωΒρίου 2021, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση
REO@pqh.gr.

3. Σύμφωνα με τον όρο 4.1.8 της Πρόσκλησης γποΒολής Προσφοράς, ειδικά η Εγγυητική
ΕπιστολήΣυμμετοχής έπρεπε να υποΒληθεί και σε πρωτότυπομέσω ταχυδρομείου (με
συστημένηεπιστολή) ή αυτοπροσώπως,εντός τριών (3) εργασίμων ημερών απότη λήξη
της ως άνω προθεσμίας.

Β. Εξέταση υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής

1. Για το Ακίνητο Ενδιαφέροντος υπέβαλε στις 06.10.2021 δικαιολογητικά συμμετοχής η
κα Βασιλική Κεραμιδά του Ευάγγελου (εφεξής «η κα Κεραμιδά»).

2. Σύμφωνα με τον όρο 4.3.2 της Πρόσκλησης ΥποΒολής Προσφοράς, στο πλαίσιο της
αξιολόγησης των ενδιαφερομένων που υπέΒαλαν Δικαιολογητικά Συμμετοχής, η PQH
δύναται να ζητήσει και από τους ενδιαφερόμενους να προΒούν σε συμπληρώσεις,
διορθώσεις ή/και διευκρινίσεις. '

3. Κατόπιν εξέτασης των ως άνω δικαιολογητικών συμμετοχής που υπέΒαλε η -κα
Κεραμιδά», ζητήθηκε από αυτήν μέσω e-mail να προΒεί στη συμπλήρωσηορισμένων
ελλείψεων και στη διόρθωση ορισμένων πλημμελειών.

4. Στις 08.10.2021 η -κα Κεραμιδά» παραχώρησε μέσω e-mail διορθωμένα τα
δικαιολογητικά που είχαν ζητηθεί.

5. Η «κα Κεραμιδά» προσκόμισετο πρωτότυποτης Εγγυητικής ΕπιστολήςΣυμμετοχήςτης.

6. Η δικηγορική εταιρία «ΠΟΤ ΑΜΙΤΗΣ-ΒΕΚΡΗΣ» εξέτασε τα δικαιολογητικά συμμετοχήςπου
υπέΒαλε η -κα Κεραμιδά», όπως αυτά προσκομίστηκαν σε αυτήν, και ΒεΒαίωσε ότι
πληρούν τις σκετικό; προϋποθέσεις των όρων 4.1 και 4.3 της Πρόσκλησης ΥποΒολής
Προσφοράς.
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Γ. Κατακύρωση διαγωνιστικής διαδικασίας

1. Σύμφωνα με τον όρο 5.1.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς, η PQH ζήτησε από
την -κα Κεραμιδά" να υποβάλει μέχρι την 13.10.2021δεσμευτική οικονομική προσφορά
για το Ακίνητο Ενδιαφέροντος, υψηλότερη της σντίστουσκ τιμής πρώτης προσφοράς,
ήτοι υψηλότερη από€ 5.000,00.

2. Την 13.10.2021 η -κα Κεραμιδά" υπέβαλε εμπροθέσμως μέσω email δεσμευτική
οικονομική προσφοράγια το Ακίνητο Ενδιαφέροντος ποσού€ 5.050.

3. Στην από 20.10.2021 συνεδρίασή της, η ΕπιτροπήΕκποιήσεωντης PQH εισηγήθηκε την
κατακύρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Ακίνητο Ενδιαφέροντος στην
Βασιλική Κεραμιδά του Ευάγνελου και την ανακήρυξη αυτής υπερθεματίστριας της
διαγωνιστικής διαδικασίας για το Ακίνητο Ενδιαφέροντος.

4. λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω, καθώς και ότι κατά τη διαγωνιστική διαδικασία
για το Ακίνητο Ενδιαφέροντος δεν κατετέθη άλλη προσφορά, ουδείς άλλος υπέΒαλε
Δικαιολογητικά Συμμετοχής και ουδέν άλλο αξιόλογο γεγονός έλαβε χώρα, σύμφωνα με
τον όρο 5.2.2 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφοράς η PQH κατακυρώνει τη
διαγωνιστική διαδικασία για το Ακίνητο Ενδιαφέροντος στην Βασιλική Κεραμιδά του
EuάVΝελoU και ανακηρύσσει αυτήν υπερθεματίστρια της διαγωνιστικής διαδικασίας για
το Ακίνητο Ενδιαφέροντος.

Εκτός αν άλλως προκύπτει από το παρόν πρακτικό, όλοι οι όροι με κεφαλαία έχουν την
έννοια που τους αποδίδεται στην ΠρόσκλησηΥποβολήςΠροσφοράς.

Σε βεβαίωση των παραπάνω, συνετάγη το παρόν πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από
έμενα, το νόμιμο εκπρόσωπο της PQH και Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ακινήτων της PQH,
Σοφία Αθανασοπούλουκαι από τη συμΒολαιογράφο ΑθηνώνΆννας Ρήγα.
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