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ΔΕΛΤΙΟ 
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ 

Δυνάμει του περί Πώλησης Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Πλειστηριασμού Διατάγματος του 2019 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ ότι σύμφωνα με το περί Πωλήσεως Ενυπόθηκου Ακινήτου μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος 

Πλειστηριασμού Διάταγμα του 2019, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει των διατάξεων του περί Μεταβιβάσεως και 

Υποθηκεύσεως Ακινήτων Νόμου, θα πωληθεί σε ηλεκτρονικό πλειστηριασμό μετά από αίτηση της B2Kapital  Cyprus 

Ltd η ακίνητη ιδιοκτησία που περιγράφεται στον πιο κάτω Πίνακα από τον Υπάλληλο Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού ή 

τον εργοδότη αυτού ACB E-AUCTIONS LTD, αρ. τηλ. 22 222230, ηλεκτρονική διεύθυνση info@eauctions-cy.com.   

 

Η πώληση θα διεξαχθεί μέσω Ηλεκτρονικού Συστήματος Πλειστηριασμού στην Ιστοσελίδα Ηλεκτρονικού 

Πλειστηριασμού www.eauction-cy.com, στις 20/10/2021 και ώρα 10:00 π.μ. 

 

Μοναδικός Αριθμός Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού: UZLKH5CUN6-001 και UZLKH5CUN6-002 

 

 
1. Το ακίνητο δεν θα παραδοθεί αν δεν καλυφθεί η επιφυλαχθείσα τιμή πώλησης. 

2. Το συμφέρον στο πιο πάνω ακίνητο προσφέρεται στην πώληση χωρίς περισσότερες εγγυήσεις σχετικά με την 
ύπαρξη, το είδος ή την έκταση του ακινήτου ή με το δικαίωμα που έχει ο ενυπόθηκος οφειλέτης.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Α/Α Αριθμός 

Εγγραφής 

Αριθμός 

Φύλλου/Σχεδίου 

και Αρ. Τεμαχίου 

Δήμος/Ενορία/

Κοινότητα 

Τοποθεσία ή 

οδός 

Λεπτομέρειες του ακινήτου 
Εγγεγραμμένο 

συμφέρον που 

θα πωληθεί Είδος     Έκταση 
τ.μ. 

1.    0/14682 35/27, Τεμ. 720 Επαρχία Πάφου ΚΡΙΤΟΥ 
ΤΕΡΑ/ΦΥΤΕΡΚΙΑ 

ΧΩΡΑΦΙ, 
ΔΙΑΤΡΗΣΗ 

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1/13 

μερίδιο, που 
βρίσκεται στο 
τεμάχιο 722, 
Φ/Σχ. 35/27, 

τμήμα 0, εγγραφή 
0/14684, ΠΑΦΟΣ, 

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ 

20438 
τ.μ. 

1/2 

 
Επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης €:30.000,00  (Δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.) 
Ποσό Εγγύησης €:3.000 (Δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.) 
 
2. 0/14691 35/27, Τεμ. 729 Επαρχία Πάφου ΚΡΙΤΟΥ 

ΤΕΡΑ/ΦΥΤΕΡΚΙΑ 
ΧΩΡΑΦΙ, 

ΔΙΑΤΡΗΣΗ 
ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΟΥ 
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ 1/13 

μερίδιο, που 
βρίσκεται στο 
τεμάχιο 722, 
Φ/Σχ. 35/27, 

τμήμα 0, εγγραφή 
0/14684, ΠΑΦΟΣ, 

ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ 

3015 
τ.μ. 

1/2 

Επιφυλασσόμενη τιμή πώλησης €:4.500,00  (Δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.) 

Ποσό Εγγύησης €:450,00 (Δεν περιλαμβάνει Φ.Π.Α.) 
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3. Ο Ψηλότερος Προσφοροδότης πρέπει να έχει υπόψη του ότι, το  υπόλοιπο από το τίμημα πώλησης (αποδεχόμενης 
τιμής προσφοράς μείον το ποσό της εγγύησης) πρέπει να πληρωθεί στον ενυπόθηκο δανειστή, διαφορετικά χάνει το 
ποσό της εγγύησης και έχει ευθύνη για κάθε ζημιά που πιθανόν να υπάρξει σε κατοπινή πώληση. 
 

4. Οι πλειοδότες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι σε περιπτώσεις που ενδέχεται να προκύψει Φ.Π.Α, το 
οποιοδήποτε κατακυρωθέν τίμημα πώλησης δεν θα περιλαμβάνει το ποσό του Φ.Π.Α. Το ποσό αυτό θα είναι 
πληρωτέο επιπρόσθετα από το τίμημα πώλησης και θα βαρύνει τον αγοραστή. 

5.Τα στοιχεία στον πιο πάνω πίνακα έχουν ληφθεί από τους τίτλους ιδιοκτησίας των Ακινήτων με ημερ. έκδοσης 
17/02/2020. Τα ακίνητα βρίσκονται στην ζώνη Ζ1 σύμφωνα με την οποία προνοείται χρήση ως Ζώνη Προστασίας, 
συντελεστής δόμησης 6%, συντελεστής κάλυψης 6%, 2 ορόφοι, ύψος 8,30 μ. Το ακίνητο με αρ. εγγραφής 0/14691 είναι 
περίκλειστο όμως απέχει περί τα 110 μέτρα ανατολικά δημόσιου δρόμου όπου ενδεχομένως να μπορεί να εξασφαλίσει 
δικαίωμα διάβασης. Το ακίνητο με αρ. εγγραφή 0/14682 είναι περίκλειστο όμως απέχει περί τα 100 μέτρα ανατολικά 
δημόσιου δρόμου όπου ενδεχομένως να μπορεί να εξασφαλίσει δικαίωμα διάβασης, και διαθέτει πρόσβαση από μη 
εγγεγραμμένο χωματόδρομο.  Δεν έχουν διεξαχθεί εδαφολογικές έρευνες στα ακίνητα. 
 
Επί του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου με αρ. εγγραφής 0/14682, αναγράφονται οι εξής σημειώσεις ως 
Δικαιώματα/Δουλείες: 
 
Με Δικαίωμα διοχέτευσης νερού πλάτους 3,00 μέτρων κατά μήκος του ανατολικού συνόρου όπως φαίνεται στο σχέδιο 
με καταχώρηση 142 στο φάκελο ΑΧ613/2003. (Αρ. Φακέλου 6/ΑΕΔ/517938/1980).  Υποκείμενο ακίνητο: Αρ. 
Εγγραφής 0/14684 φύλλο 35 σχέδιο 27 τμήμα 0 τεμάχιο 722 ΠΑΦΟΣ, ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ.  
 
Με Δικαίωμα διοχέτευσης νερού πλάτους 1,50 μέτρων κατά μήκος του δυτικού συνόρου όπως φαίνεται στο σχέδιο με 
καταχώρηση 141+142 στο φάκελο ΑΧ613/2003. (Αρ. Φακέλου 6/ΑΕΔ/517939/1980).  Υποκείμενο ακίνητο: Αρ. 
Εγγραφής 0/14683 φύλλο 35 σχέδιο 27 τμήμα 0 τεμάχιο 721 ΠΑΦΟΣ, ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ,  
 
Με Δικαίωμα διοχέτευσης νερού πλάτους 6,00 μέτρων όπως φαίνεται στο σχέδιο με καταχώρηση 141+142 στο 
φάκελο ΑΧ613/2003. (Αρ. φακέλου 6/ΑΕΔ/517940/1980).  Υποκείμενο ακίνητο: Αρ. Εγγραφής 0/14693 φύλλο 35 
σχέδιο 27 τμήμα 0 τεμάχιο 731 ΠΑΦΟΣ, ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ. 

Έχει καταχωρηθεί η αίτηση εγκλωβισμένου αγοραστή αρ. 234/2020 σε σχέση με το προς πώληση ½ μερίδιο του 
ακινήτου με αρ. εγγραφής 0/14691, Φ/Σχ. 35/27, Τεμάχιο 729, ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ/ΦΥΤΕΡΚΙΑ, Επαρχία Πάφου 

Επί του τίτλου ιδιοκτησίας του ακινήτου με αρ. εγγραφής 0/14691, αναγράφονται οι εξής σημειώσεις ως 
Δικαιώματα/Δουλείες: 

Υποκείμενο σε Δικαίωμα διοχέτευσης νερού πλάτους 6,00 μέτρων κατά μήκος του νοτίου συνόρου όπως φαίνεται στο 
σχέδιο με καταχώρηση 141 στο φάκελο Α613/2003. (Αρ. φακέλου 6/ΑΕΔ/517976/1980).  Οφελούμενο ακίνητο: Αρ. 
Εγγραφής 0/14690 φύλλο 35 σχέδιο 27 τμήμα 0 τεμάχιο 728 ΠΑΦΟΣ, ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ,  

Με Δικαίωμα διοχέτευσης νερού πλάτους 1,50 μέτρων κατά μήκος του δυτικού συνόρου όπως φαίνεται στο σχέδιο με 
καταχώρηση 142 στο φάκελο ΑΧ613/2003. (Αρ. φακέλου 6/ΑΕΔ/517948/1980). Υποκείμενο ακίνητο: Αρ. Εγγραφής 
0/14683 φύλλο 35 σχέδιο 27 τμήμα 0 τεμάχιο 721 ΠΑΦΟΣ, ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ,  

Με Δικαίωμα διοχέτευσης νερού πλάτους 3,00 μέτρων κατά μήκος του ανατολικού συνόρου όπως φαίνεται στο σχέδιο 
με καταχώρηση 141+142 στο φάκελο ΑΧ613/2003 (Αρ. φακέλου 6/ΑΕΔ/517957/1980).  Υποκείμενο ακίνητο: Αρ. 
Εγγραφής 0/14684 φύλλο 35 σχέδιο 27 τμήμα 0 τεμάχιο 722 ΠΑΦΟΣ, ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ,  

Με Δικαίωμα διοχέτευσης νερού πλάτους 6,00 μέτρων κατά μήκος του νοτίου συνόρου όπως φαίνεται στο σχέδιο με 
καταχώρηση 141 στο φάκελο ΑΧ613/2003 (Αρ. φακέλου 6/ΑΕΔ/517965/1980). Υποκείμενο ακίνητο: Αρ. Εγγραφής 
0/14687 φύλλο 35 σχέδιο 27 τμήμα 0 τεμάχιο 725 ΠΑΦΟΣ, ΚΡΙΤΟΥ ΤΕΡΑ 

Ημερομηνία: 16/07/2021 

 
79 Spyrou Kyprianou Ave, 1st Floor,   
Potamos Germasogias   
4042 Limassol  
Postal address:  
P.O.Box 52704  
4067 Limassol, Cyprus                           T +357 25259620                                   info@b2kapital.com.cy                          www.b2kapital.com.cy 

 
 

Oslo – Athens – Belgrade – Bordeaux – Bucharest – Budapest –Gothenburg – Helsinki – Køge – Landerneau – Limassol – Lisboa - Ljubljana – Luxembourg – Madrid – Paris – Prague– Podgorica – Riga   Rome – 
Sarajevo  –  Sofia – Tallinn – Tampere – Vasa – Vienna – Wroclaw – Zagreb  –  Ålesund 


