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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ, ΥΠΑΤΙΑΣ 5, ΑΘΗΝΑ 1ος όροφος, 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΩΡΕΣ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12.00-14.00 µ.µ. 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2103327447, 2103327463, 2103327414, 2103327400, email : k.dimou@epikef.gr 
Το έντυπο Όρων Πώλησης Ακινήτων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να το προµηθευτούν από τα γραφεία του 

Επικουρικού Κεφαλαίου(Τµήµα Εκκαθαρίσεων) (Υπατίας 5, Αθήνα, 1ος όροφος)  ή από την ιστοσελίδα  

www.epikef.gr 

 

1. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ 825/18-05-2011 ∆ιαπιστωτικής Πράξης της ∆.Ε.Ι.Α., η 

εκπροσωπούµενη από την εκκαθαρίστρια υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία µε την επωνυµία  

«EUROSTAR Ε.Α.Ε.Α.Ζ.» που έχει την κυριότητα  και το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Επικουρικό Κεφάλαιο 

Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων» που έχει το δικαίωµα διοίκησης και διάθεσης σύµφωνα µε 

το Νόµο, διενεργούν πλειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές για την πώληση των εξής ακινήτων: 

1. Κατάστηµα ισόγειου (Κ2) 35 τ.µ. µε  υπόγεια αποθήκη(Υ2)  22 τ.µ. (µισθωµένα) επί της οδού Κούπα 

32, Αθήνα µε συνολική τιµή εκκίνησης 68.000,00€, 

2. Κατάστηµα ισόγειου (Κ3) 35 τ.µ. (µισθωµένο) επί της οδού Κούπα 32, Αθήνα µε τιµή εκκίνησης 

62.000,00€, 

3. Αποθήκη υπογείου (αρ.1) 107 τ.µ. επί της οδού Ροστoβίου 35-37, Αθήνα µε τιµή εκκίνησης 

40.446,00€, 

4. Αποθήκη υπογείου (αρ.2) 99,5 τ.µ. επί της οδού Ροστoβίου 35-37, Αθήνα µε τιµη εκκίνησης 

37.611,00€, 

5. Γραφείο 4ου ορόφου (∆-1) 63,10 τ.µ. επί της οδού Κ. Καρτάλη 110-112, Βόλος µε τιµή εκκίνησης 

68.905,20€, 

6.  Γραφείο 5ου ορόφου (στοιχεία 51) 33,25 τ.µ. επί της οδού Κούµα 4, Λάρισα µε τιµή εκκίνησης 

59.555,84€, 

7.  Κατάστηµα ισογείου 120 τ.µ. επί της οδού Λ. Ποσειδώνος 49, Μοσχάτο µε τιµή εκκίνησης 

415.000,00€, 

8. Γραφείο 1ου ορόφου 118,90 τ.µ. µε αποκλειστική χρήση ανοιχτού ηµιυπαιθριου χώρου 33,25 τ.µ. και   

δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθµευσης επί της οδού Βασιλίσσης Όλγας 259, 

Θεσσαλονίκη µε συνολική τιµή εκκίνησης 238.000,00€. 
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2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ 15512/17-03-2010 ∆ιαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο 

εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρίας µε την επωνυµία  

«Γ.Η.ΣΚΟΥΡΤΗΣ Α.Ε.Γ.Α.»  και το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης 

από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων», καλούµενοι στο εξής «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεργούν πλειοδοτικό διαγωνισµό µε 

κλειστές προσφορές για την πώληση του εξής ακινήτου: γραφείο (στοιχεία Θ)  2ου ορόφου 211,67 τ.µ. 

(µισθωµένο σε διαδικασία εξώσεως) στη διασταύρωση των οδών Φιλελλήλων 1 & Όθωνος, Αθήνα-

Σύνταγµα, µε τιµή εκκίνησης 946.693,23€. 

 

3. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 4605/26-03-2010 ∆ιαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο 

εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρίας µε την επωνυµία  

«COMMERC ΙAL VALUE AAE. » και το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης 

Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων», καλούµενοι στο εξής «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεργούν πλειοδοτικό 

διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές για την πώληση των εξής ακινήτων:  

1. Γραφείο(Γ-2)  3ου ορόφου 517,23 τ.µ. επί της οδού Κηφισίας 250-254, Χαλάνδρι Αττικής µε τιµή 

εκκίνησης 1.108.000,00€, 

2. Τέσσερις θέσεις στάθµευσης  στο β΄ υπόγειο κτιρίου επί της οδού Κηφισίας 250-254, Χαλάνδρι 

Αττικής, οι οποίες περιγράφονται ως εξής: α) θέση στάθµευσης (Π14) 11,4 τ.µ. µε τιµή εκκίνησης 

4.500,00€, β) θέση στάθµευσης (Π15) 9,68 τ.µ. µε τιµή εκκίνησης 3.822,00€, γ) θέση στάθµευσης (Π16) 

9,68 τ.µ. µε τιµή εκκίνησης 3.822,00€, δ) θέση στάθµευσης (Π17) 9,68 τ.µ. µε τιµή εκκίνησης 3.822,00€, 

3. Κτίριο 5 ορόφων (εντός οικοπέδου 231,10 τ.µ.) αποτελείται από(αναφέρονται τα καθαρά τ.µ.): υπόγειο 

(µε ράµπα) 138,78 τ.µ. ισόγειο 113,769 τ.µ, ηµιώροφος 95,967 τ.µ. 1ος-2ος-3ος-4ος όροέκαστος 116,082 

τ.µ, 5ος 65,808 τ.µ, δώµα 6ου ορόφου 18,97 τ.µ. επί της οδού Μιχαλακοπούλου 174, Αθήνα µε συνολική 

τιµή εκκίνησης 1.265.000,00€, 

4. Γραφεία συνολικής επιφάνειας 1.283,99 τ.µ. 3ου ορόφου (υπ. αριθµ.  6-23) (µισθωµένα) επί της οδού 

Λέκκα 23-25, Αθήνα µε συνολική τιµή εκκίνησης 2.151.000,00€. 

 

 

4. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’αριθµ 15516/17-03-2010 ∆ιαπιστωτικής Πράξης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η 

εκπροσωπούµενη από τον εκκαθαριστή υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία µε την επωνυµία  «ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ ΑΕΕΓΑ» που έχει την κυριότητα  και το Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Επικουρικό Κεφάλαιο 

Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων» που έχει το δικαίωµα διοίκησης και διάθεσης σύµφωνα µε 

το Νόµο, διενεργούν πλειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές για την πώληση του εξής ακινήτου: 

∆ιαµέρισµα(στοιχεία Ε-2) 5ου ορόφου  151,85τµ., αποθήκη υπογείου (στοιχεία ΑΠ-1) 6,75 τ.µ., θέση 

στάθµευσης (πυλωτής)(στοιχεία Ρ-5) 11,05 τ.µ. (µισθωµένα) επί της οδού Τερψιθέας 49, Π.Φάληρο 

Αττικής µε συνολική τιµή εκκίνησης 371.000,00€.      
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5. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 15319/30-11-2010 απόφασης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η εκκαθαρίστρια της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρίας µε την επωνυµία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Α.Ε.» και το 

Ν.Π.Ι.∆. µε την επωνυµία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήµατα Αυτοκινήτων», 

καλούµενοι στο εξής «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεργούν πλειοδοτικό διαγωνισµό µε κλειστές προσφορές για την 

πώληση του εξής ακινήτου:  

1. Αγροτεµάχιο 5.300 τ.µ. (εκτός σχεδίου πόλης, άρτιο και οικοδοµήσιµο) στη θέση «Γενή Τσεσµέ-Άγιος 

Βασίλειος-Βουρούνη Ξιφτελή» του ∆ήµου Έξοχής στην  Κω (κτηµατική µερίδα 1316Β), µε τιµή 

εκκίνησης  17.500,00€, 

2. Αγροτεµάχιο 1.920 τ.µ.  (εκτός σχεδίου πόλης, µη άρτιο και µη οικοδοµήσιµο) στη θέση «Γενή Τσεσµέ-

Άγιος Βασίλειος-Βουρούνη Ξιφτελή» του ∆ήµου Έξοχής στην  Κω (κτηµατική µερίδα 157), µε τιµή 

εκκίνησης  6.500,00€, 

3. Αγροτεµάχιο (αριθµό 426), (1/2) εξ΄ αδιαιρέτου, στη θέση ΚΑΜΠΟΣ της πρώην κοινότητας Γαλάτιστα 

Χαλκιδικής συνολικής εκτάσεως 4.273 τ.µ. µε τιµή εκκίνησης  6.000,00€, 

4. ∆ιώροφη µονοκατοικία εντός οικοπέδου 148,65τ.µ. (ισόγειο 114,60 τ.µ. και 1ος όροφος 170τ.µ.-

ηµιτελές) επί της οδού Γ. Γρατσίου, Ιθάκη µε τιµή εκκίνησης 155.000,00€. 


