
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ,  ΥΠΑΤΙΑΣ 5, ΑΘΗΝΑ 1ος όροφος,

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΩΡΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 12.00-14.00 μ.μ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: 2103327447, 2103327463, 2103327414, 2103327400, www.epikef.gr

Το έντυπο Όρων Πώλησης Ακινήτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τα γραφεία του 

Επικουρικού Κεφαλαίου (Υπατίας 5, Αθήνα)  ή από την ιστοσελίδα  www.epikef.gr

1. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  15516/17-03-2010  Διαπιστωτικής  Πράξης  της  ΕΠ.Ε.Ι.Α.,  ο 

εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία  «ΓΕΝΙΚΗ 

ΕΝΩΣΗ  ΑΕΕΓΑ»  και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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. Ισόγεια αίθουσα 206,93 τ.μ. (μισθωμένο σε διαδικασία εξώσεως)   επί της οδού Πραξιτέλους 27 στο 

Ελληνικό Αττικής  με τιμή εκκίνησης 265.000,00€,

2. Ημιυπόγεια αποθήκη(στοιχεία Υ-1) 109,60 τ.μ.(μισθωμένο) επί των οδών Σωκίων 9 και Βοσπόρου, Νέα 

Σμύρνη Αττικής με τιμή εκκίνησης 142.480,00€,

3. Αποθήκη υπογείου 143 τ.μ.(στοιχεία 1) επί της οδού Μεταμορφώσεως 32, Καλλιθέα Αττικής με τιμή 

εκκίνησης 158.730,00€,

4. Υπόγειος χώρος 300 τ.μ. (στοιχεία Υ-1) (μισθωμένο) επί της οδού Πύρρωνος 12, Αθήνα-Παγκράτι με 

τιμή εκκίνησης 222.000,00€,

5. Υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα 52 τ.μ.(στοιχεία ΥΙ-1)  επί των οδών Σπύρου Πάτση 71 και Ροδόπης 

31, Αθήνα-Βοτανικός με τιμή εκκίνησης 40.000,00€,

6.  Διαμέρισμα(στοιχεία Ε-2) 5ου ορόφου  134 τ.μ.,  αποθήκη υπογείου (στοιχεία ΑΠ-1) 6,75 τ.μ.,  θέση 

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

Αττικής με συνολική τιμή εκκίνησης 352.800,00€,       

7. Γραφείο  (στοιχεία  Δ6)  4ου  ορόφου  144,90  τ.μ.  της  πολυκατοικίας  Β΄  (μισθωμένο)   επί  των  οδών 

Πραξιτέλους 131& Κουντουριώτου, Πειραιά με τιμή εκκίνησης 235.000,00€,        

8. Ισόγειο κατάστημα(στοιχεία 2) 154,48 τ.μ. με πατάρι  89 τ.μ. με συνολική τιμή εκκίνησης 1.304.496,00€ 

και υπόγειος χώρος με χρήση ράμπας(στοιχεία Υ-1) 193,90 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 581.700,00€ επί της 

Λ. Συγγρού 252, Καλλιθέα Αττικής,
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9.  Ισόγειο  κατάστημα(στοιχεία  Ι-1)  189,10  τ.μ.  με  πατάρι  90  τ.μ.  με  συνολική  τιμή  εκκίνησης 

2.000.000,00€  και  υπόγειος  χώρος  με  χρήση  ράμπας  (στοιχεία  Υ-1)  158,90  τ.μ.  με  τιμή  εκκίνησης 

125.000,00€  (μισθωμένα σε διαδικασία εξώσεως)  επί  της Λ.Συγγρού 183 & Σαρδέων  1,  Ν.Σμύρνη 

Αττικής,

10. Ισόγειο κατάστημα 131,50 τ.μ.,  με πατάρι  61,02 τ.μ.  (μισθωμένο σε διαδικασία εξώσεως)   επί της 

Λ.Συγγρού 312, Καλλιθέα Αττικής με τιμή εκκίνησης 1.152.000,00€,

11. Υπόγειος χώρος- επαγγελματική στέγη (στοιχεία 1) 105 τ.μ. και ημιυπόγειο κατάστημα (στοιχεία 1) 

175 τ.μ.(επικοινωνούν με εσωτερική σκάλα)  επί της οδού Χάρητος 4, Αθήνα-Κολωνάκι με συνολική 

τιμή εκκίνησης 2.600.000,00€,

12.  Κτίριο  6  ορόφων-γραφεία  εντός  οικοπέδου  επιφανείας  140,25  τ.μ.  αποτελούμενο  από  :  πυλωτή 

90,98τ.μ.,  1ος-2ος-3ος όροφος  έκαστος  90,98τ.μ.,  4ος όροφος  89,47τ.μ.,  5ος όροφος  71,86τ.μ.,  6ος όροφος 

54,50τ.μ., δώμα 14,65τ.μ., α΄ υπόγειο και β΄ υπόγειο έκαστο 133,99τ.μ., επί της οδού Φωκίδος 18, Πειραιά 

με συνολική τιμή εκκίνησης 700.900,00€,

13. Δύο ενοποιημένα κτίρια τα οποία λειτουργούν ως ενιαίος χώρος αποτελούμενος από : ισόγειο 240,64τ.μ., 

1ος-2ος-3ος όροφος έκαστος 185,08τ.μ., 4ος όροφος 161,77τ.μ. επί των οδών Παπαστράτου 51-53 και 

Δερβενακίων 16 στον Πειραιά με συνολική τιμή εκκίνησης 1.322.600,00€,

14. Τρία ισόγεια  καταστήματα(πωλούνται  χωριστά)  επί  της  οδού  Φιλοσόφου  Μενεδήμου 22 στο Δήμο 

Ερέτριας  με  τις  εξής  περιγραφές:  α)  ισόγειο  κατάστημα(αριθμ. 1)  83,11  τ.μ.(μισθωμένο)  με  τιμή 

εκκίνησης  59.900,00€,  β)  ισόγειο  κατάστημα  (αριθμ.8)  68,26τ.μ.  (μισθωμένο)  με  τιμή  εκκίνησης 

49.200,00€ και γ) ισόγειο κατάστημα(αριθμ.5) 47,74τ.μ. με ενσωματωμένο ημιυπαιθριο χώρο (αριθμ.1) 

37,39τ.μ. με συνολική τιμή εκκίνησης 42.950,00€, 

15. Γραφεία  1ου-2ου-3ου-4ου-5ου ορόφου (πωλούνται  χωριστά)  εντός  κτιρίου  επί  της  οδού  Τσικνιά,  πρώην 

Τσαλδάρη (Ο.Τ. 181) στο Αγρίνιο με τις εξής περιγραφές:  1ος όροφος 394,31τ.μ.  με τιμή εκκίνησης 

320.000,00€,  2ος όροφος  355,24  τ.μ.  με  τιμή  εκκίνησης  290.000,00€,  3ος όροφος  311,48  τ.μ.  με  τιμή 

εκκίνησης 250.000,00€, 4ος όροφος 242,70 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 200.000,00€, 5ος όροφος 161,36 τ.μ. με 

τιμή εκκίνησης 155.000,00€,

16. Οικόπεδο επιφανείας 1.338,89τ.μ. (Ο.Τ. 267) στο Αγρίνιο (θέση «Ντούτσιαγα» ή «Μύλος Καλκάνη») με 

τιμή εκκίνησης 293.943,12€,

17. Υπόγειος  χώρος(στοιχεία  Υ-1)(μισθωμένο)  174,82τ.μ.  επί  της οδού Ασκληπιού 23,  Τρίκαλα με  τιμή 

εκκίνησης 74.000,00€.
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2. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  Κ3-9801/30-10-2006  Διαπιστωτικής  Πράξης  του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης,  ο  εκκαθαριστής  της  υπό  ασφαλιστική  εκκαθάριση  τελούσης  ασφαλιστικής  εταιρίας  με  την 

επωνυμία «ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.» και το Ν.Π.Ι.Δ. 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. Ισόγειο κατάστημα 19 τ.μ. με υπόγειο 16 τ.μ. επί της οδού Ιωαννίνων 38, Θεσσαλονίκη- Αγία Τριάδα 

με τιμή εκκίνησης 28.000,00€,

2. Διαμέρισμα(γραφείο) 1ου ορόφου 58,86 τ.μ. επί της οδού Δοϊράνης 20(Πλατεία Ελευθερίας), Καβάλα 

με τιμή εκκίνησης 72.000,00€.

3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.     Κ3-9023/22-10-2007 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της 

υπ’  αριθμ.   7580/15-05-09  απόφασης  της  ΕΠ.Ε.Ι.Α.,  ο  εκκαθαριστής  της  υπό  ασφαλιστική  εκκαθάριση 

τελούσης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία  «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» 

και το Ν.Π.Ι.Δ. 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.  Διαμέρισμα (Β5) Β΄ ορόφου 62,64 τ.μ. (μισθωμένο) επί των οδών Θεσσαλονίκης 85 και Μελιταίων 2, 

Αθήνα-Άνω Πετράλωνα, με τιμή εκκίνησης 68.000,00€,

2. Γραφεία(αρ.27/28&29) (2 συνεχόμενα γραφεία)  4ου ορόφου συνολικού εμβαδού 39,73 τ.μ. επί της οδού 

Αγ. Κωνσταντίνου 6, Αθήνα με τιμή εκκίνησης 41.000,00€,

3. Γραφείο 1ου ορόφου 40,76 τμ επί της οδού Σόλωνος 51, Αθήνα με τιμή εκκίνησης 85.000,00€,

4. Γραφείο 1ου ορόφου (Α3) 29 τ.μ. επί της οδού Πατρέως 55, Πάτρα με τιμή εκκίνησης 39.000,00€.

4. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.   Κ3-5274/22-9-2000  απόφασης  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης  ο 

εκκαθαριστής  της  υπό  ασφαλιστική  εκκαθάριση  τελούσης  ασφαλιστικής  εταιρίας  με  την  επωνυμία: 

«ΕΙΚΟΣΤΟΣ  ΑΙΩΝ  Α.Ε.Γ.Α.» και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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:  Γραφεία  5ου  ορόφου(Ε1-Ε11) 

συνολικά 268 τ.μ. στην οδό Καποδιστρίου, αρ.38 και Γ’ Σεπτεμβρίου, Αθήνα με συνολική τιμή εκκίνησης 

380.900,00€ τα οποία έχουν κοινή είσοδο και περιγράφονται αναλυτικά ως εξής: γραφείο(Ε1-Ε2) 41 τ.μ. 

με τιμή εκκίνησης 51.000,00€, γραφείο (Ε3) 34 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 42.500,00€,  γραφείο (Ε4) 31 τ.μ. με 

τιμή εκκίνησης 39.000,00€, γραφεία (Ε5-Ε6) 42 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 70.000,00€,  γραφεία (Ε7-Ε8) 50 

τ.μ. με τιμή εκκίνησης 76.000,00€, γραφεία (Ε9-Ε10-Ε11) 70 τ.μ. με  τιμή εκκίνησης 102.400,00€.
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5. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 12937/20-11-2008 απόφασης της Ε.Π.Ε.Ι.Α., ο εκκαθαριστής της υπό 

ασφαλιστική  εκκαθάριση  τελούσης  ασφαλιστικής  εταιρίας  με  την  επωνυμία:  «ΕΞΠΡΕΣ Α.Ε.Γ.Α.» και  το 

Ν.Π.Ι.Δ.  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.  Αποθήκη 236,6 τ.μ. επί της οδού Ιάσωνος 3 Αιγάλεω, Αττικής με τιμή εκκίνησης 67.000,00€,

2. Δύο  γραφεία  6ου ορόφου(υπ.αριθμ.3&  4-πωλούνται  χωριστά)  έκαστο   23,62  τ.μ.  (μισθωμένα  σε 

διαδικασία εξώσεως) επί των οδών Ίωνος Δραγούμη 27 & Ερμού 10, Θεσσαλονίκη με  τιμή εκκίνησης 

έκαστου 53.000,00€.

6. Σύμφωνα με τις διατάξεις τις υπ’ αριθμ. Κ3-440/12-02-2001 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης & της υπ’ 

αριθμ. 569/12-04-2011 απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος, Δ.Ε.Ι.Α., ο εκκαθαριστής  της υπό ασφαλιστική 

εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής  εταιρίας με την επωνυμία «ΕΣΤΙΑ Α.Α.Α.Ε.» και το Ν.Π.Ι.Δ.  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.  Διαμέρισμα(Ε1)  5ου  ορόφου  352 τ.μ.  στην Λεωφόρο Συγγρού 255,  Ν.Σμύρνη,  Αττικής με τιμή 

εκκίνησης 570.000,00€.

2. Ημιυπόγειος  χώρος  (στοιχεία  ΗΜ-3)  96,63τ.μ.  επί  των  οδών  Πριήνης  40  & Θαλή Μιλήσιου,  Νέα 

Σμύρνη Αττικής με τιμή εκκίνησης 38.470,00€.

7. Σύμφωνα με τις  διατάξεις  της υπ’  αριθμ.  4/10-02-2011 απόφασης της  Τράπεζας της Ελλάδος,  Δ..Ε.Ι.Α.,  ο 

εκκαθαριστής  της  υπό  ασφαλιστική  εκκαθάριση  τελούσης  ασφαλιστικής  εταιρίας  με  την  επωνυμία 

«ΑΠΟΛΛΩΝ Α.Ε.Γ.Α.» και το Ν.Π.Ι.Δ. 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:  Διαμέρισμα(στοιχεία Α-1) 1ου ορόφου 110 τ.μ. με 

αποθήκη  υπογείου (στοιχεία Υ-6) 4 τ.μ. επί της οδού Λευκοθέας 8, Αθήνα-Παγκράτι με συνολική τιμή 

εκκίνησης 165.800,00€.

8. 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.Δ.  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: Διώροφη 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 250.000,00€.
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9. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Κ3-9800/06-02/03/2007 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης, της 

υπ’ αριθμ. 78/20-12-2010 απόφασης της ΕΠ.Ε.Ι.Α. και της από 18-01-11 δήλωση μεταβίβασης, ο εκκαθαριστής 

της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία «ΓΑΛΑΞΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» 

και το Ν.Π.Ι.Δ. 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:  Ενιαίος χώρος γραφείων 2ου ορόφου συνολικού εμβαδού 247,35 τ.μ. επί της 

Λ.Συγγρού 40-42, Αθήνα με συνολική τιμή εκκίνησης 483.000,00€.

10. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  15512/17-03-2010  Διαπιστωτικής  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.Δ. 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 1.100.000,00€.

11. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  15515/17-03-2010  Διαπιστωτικής  Πράξης  της  ΕΠ.Ε.Ι.Α.,  ο 

εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία  «ΓΕΝΙΚΗ 

ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.»  και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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. Διαμέρισμα (Β2) 2ου ορόφου  82,85 τ.μ.  (μισθωμένο)  στην οδό Ακομινάτου 23,  Αθήνα με τιμή 

εκκίνησης  71.000.00€,

2. 4  ξεχωριστά  γραφεία  1ου ορόφου  επί  της  οδού  Μοναστηρίου  91-93,  Θεσσαλονίκη  με  τις  εξής 

περιγραφές:  γραφείο(στοιχεία  2)  1ου  ορόφου  51,09  τ.μ.  με  τιμή  εκκίνησης  113.113,26€, 

γραφείο(στοιχεία 3) 1ου  ορόφου 50,98 τ.μ. με τιμή εκκίνησης  112.869,72€,  γραφείο (στοιχεία 4) 1ου 

ορόφου 51,50 τ.μ. με τιμή εκκίνησης  114.021,00€, γραφείο (στοιχεία 5) 1ου  ορόφου 45,39 τ.μ. με 

τιμή εκκίνησης  105.518,13€,        

3. Ενιαίος  χώρος  5ου  ορόφου  368  τ.μ.  (μισθωμένος)   επί  της  οδού  Λαγκαδά  13  &  Βάκχου  1, 

Θεσσαλονίκη  με τιμή εκκίνησης 501.697,58€. 
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12. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ 5066/23-10-2009 απόφασης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο εκκαθαριστής της υπό 

ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία  «ΕΟΣ Α.Ε.Γ.Α.»  και το Ν.Π.Ι.Δ. 

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. Κτίριο διατηρητέο σε οικόπεδο επιφανείας 397,12 τ.μ.   επί των οδών Γ΄ Σεπτεμβρίου 46 & Μάρνης, 

Αθήνα με την εξής περιγραφή:  υπόγειο 324 τ.μ., ισόγειο 391,21 τ.μ., πατάρι 156,73 τ.μ., 1ο όροφο 

280,80 τ.μ. , 2ο όροφο 219,80 τ.μ. και δώμα 38,80 τ.μ., με συνολική τιμή εκκίνησης 1.950.000,00€,

2. Ημιυπόγειο κατάστημα 380 τ.μ. επί της οδού Αριστοτέλους 57, Αθήνα με τιμή εκκίνησης 537.000,00€,

3. Κτίριο κτισμένο σε οικόπεδο επιφανείας 275,42 τ.μ.  επί των οδών Ελ. Βενιζέλου 41 & Καραϊσκου 67, 

Πειραιά  με  την  εξής  περιγραφή:   υπόγεια  αποθήκη 214,93  τ.μ.,  ισόγειο  244,46  τ.μ.,   1ος  όροφος 

225,872 τ.μ.,  2ος  ορόφου 224,46 τ.μ.,   3ος  όροφος  (δώμα)  33,45 τ.μ.  με  συνολική τιμή εκκίνησης 

785.000,00€  ,

4. Κτίριο (γραφείων) εντός οικοπέδου 146,70 τ.μ. με την εξής περιγραφή:  έξι (6) θέσεις  στάθμευσης 

υπογείου  (Σ1-Σ6)  έκαστη 12 τ.μ.,  αποθήκη υπογείου  (ΑΠ-1)  7  τ.μ.,  πέντε  (5)  θέσεις   στάθμευσης 

ισογείου-πυλωτή : υπ.αριθμόν  1 επιφανείας 11,70 τ.μ., υπ.αριθμόν  2 επιφανείας 11,80 τ.μ., υπ.αριθμόν 

3 επιφανείας 10,80 τ.μ.,  υπ.αριθμόν  4 επιφανείας 10,80 τ.μ.,  υπ.αριθμόν  5 επιφανείας 10,125 τ.μ., 

γραφεία(Α-1)  80  τ.μ.  1ου  ορόφου,  γραφεία(Β-1)  80  τ.μ.  2ου  ορόφου,  γραφεία(Γ-1)  80  τ.μ.  3ου 

ορόφου(μισθωμένο),  γραφεία(Δ-1)  80  τ.μ.  4ου  ορόφου(μισθωμένο),  γραφεία(Ε-1)  80  τ.μ.  5ου 

ορόφου(μισθωμένο),  γραφεία(ΣΤ-1)  25  τ.μ.  6ου  ορόφου(μισθωμένο)  με  αποκλειστική  χρήση  του 

ελεύθερου χώρου του δώματος και το δικαίωμα της καθ ύψους επέκτασης αν ποτέ επιτραπεί από τις 

πολεοδομικές διατάξεις, επί της οδού Άρτης 9, Αθήνα με συνολική τιμή εκκίνησης 976.357,00€,

5. Γραφείο ισογείου 76,40τ.μ με χώρο ημιυπογείου 64,65τ.μ επί της οδού Σόλωνος 74, Αθήνα-Κολωνάκι 

με συνολική τιμή εκκίνησης 470.000,00€,

6. Γραφεία(στοιχεία  1-2)  (μισθωμένα  σε  διαδικασία  εξώσεως)συνολικής  επιφάνειας  114,64  τ.μ.   7ου 

ορόφου  (έχουν  συνενωθεί  και  αποτελούν  ενιαίο  χώρο)  επί  της  οδού  Γιαννιτσών  90  & Χαλκίδος, 

Θεσσαλονίκη με συνολική τιμή εκκίνησης 195.000,00€.
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13. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  15513/17-03-2010  Διαπιστωτικής  Πράξης  της  ΕΠ.Ε.Ι.Α.,  ο 

εκκαθαριστής της υπό ασφαλιστική εκκαθάριση τελούσης ασφαλιστικής εταιρίας με την επωνυμία  «ΑΣΠΙΣ 

Α.Ε.Γ.Α.»  και  το Ν.Π.Ι.Δ.  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: Οριζόντια ιδιοκτησία (με στοιχεία Α-5) 1ου ορόφου 243 τ.μ. 

(μισθωμένο σε διαδικασία εξώσεως) επί της οδού Ολυμπιονικών 340 & Κ.Παλαμά, Ν.Ψυχικό Αττικής με 

τιμή εκκίνησης 700.000,00€.

14. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  Κ3-13415/26-01-2007  Διαπιστωτικής  Πράξης  του  Υπουργείου 

Ανάπτυξης,  ο  εκκαθαριστής  της  υπό  ασφαλιστική  εκκαθάριση  τελούσης  ασφαλιστικής  εταιρίας  με  την 

επωνυμία  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Ε.Γ.Α.» και το Ν.Π.Ι.Δ. 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: Διαμέρισμα (Δ1) 5ου ορόφου 102,90 

τ.μ. επί της οδού Χρεμωνίδου αρ.13-15 στο Παγκράτι, Αθήνα με τιμή  εκκίνησης: 125.000,00€.

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

εκκαθαριστής  της  υπό  ασφαλιστική  εκκαθάριση  τελούσης  ασφαλιστικής  εταιρίας  με  την  επωνυμία 

«COMMERCΙAL  VALUE  AAE.»  και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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-γραφείων (μισθωμένο)   εντός οικοπέδου 296,55 τ.μ.  επί των οδών Διονυσίου Αρεοπαγίτου & 

Μακρή 1,  Αθήνα  με την εξής περιγραφή: Β'  υπόγειο  συνολικής επιφάνειας  132,5 τ.μ.,  Α'  Υπόγειο 

συνολικής επιφάνειας 20τ.μ., 1ος-2ος-3ος-4ος όροφος έκαστος 196τ.μ., δώμα 5ου ορόφου 22τ.μ., οριζόντια 

ιδιοκτησία διαφημίσεως 5ου ορόφου 71τ.μ., δικαίωμα υψούν επί του δώματος μελλοντικών ορόφων, με 

συνολική τιμή εκκίνησης 3.020.800,00€,

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

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