
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

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

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  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.,  η 

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

ΕΝΩΣΗ  ΑΕΕΓΑ»  που  έχει  την  κυριότητα   και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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. Διώροφη μονοκατοικία εντός οικοπέδου 140,47τ.μ. (ισόγειο 78,50 τ.μ. και 1ος όροφος 42,48τ.μ.) στη 

Χώρα της Πάτμου(συνοικία Υπαπαντής) με τιμή εκκίνησης 75.000,00€,

2. 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€,

3. 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€.

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

Ανάπτυξης, η εκπροσωπούμενη από τον εκκαθαριστή  υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία 

«ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ  Α.Ε.Γ.Α.» που  έχει  την  κυριότητα   και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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. Διαμέρισμα 1ου ορόφου 114,29 τ.μ. επί της οδού Πολυτεχνείου αρ. 8 (πρώην Διαδόχου Κωνσταντίνου) 

Ηλιούπολη, Θεσσαλονίκης, με τιμή εκκίνησης 62.000,00€,

2. Οικόπεδο 191,95 τ.μ. στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 47, Αθήνα με τιμή εκκίνησης 320.000,00€,

3. Γραφείο 3ου ορόφου 226,25τ.μ., επί της οδού Τσιμισκή 6, Θεσσαλονίκη με τιμή εκκίνησης 374.000,00€,

4. Γραφείο 4ου ορόφου 226,25 τ.μ., επί της οδού Τσιμισκή 6 Θεσσαλονίκη με τιμή εκκίνησης 374.000,00€.
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3. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 15319/30-11-2010 απόφασης της ΕΠ.Ε.Ι.Α., η εκπροσωπούμενη από 

την εκκαθαρίστρια  υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Α.Ε.» που έχει 

την κυριότητα  και το Ν.Π.Ι.Δ. 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:  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€.

4. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  15512/17-03-2010  Διαπιστωτικής  Πράξης  της  ΕΠ.Ε.Ι.Α.,  η 

εκπροσωπούμενη  από  τον  εκκαθαριστή  υπό  εκκαθάριση  ασφαλιστική  εταιρία  με  την  επωνυμία 

«Γ.Η.ΣΚΟΥΡΤΗΣ  Α.Ε.Γ.Α.»   που  έχει  την  κυριότητα   και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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: Οικόπεδο  2.279,08  τ.μ.  στη  Λάρισα(συνοικία  Νέα  Σμύρνη,  Ο.Τ.  1132)  με  τιμή  εκκίνησης 

820.000,00€

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

εκπροσωπούμενη  από  τον  εκκαθαριστή  υπό  εκκαθάριση  ασφαλιστική  εταιρία  με  την  επωνυμία 

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

Μακρή 1, Αθήνα με την εξής περιγραφή: Β΄ΥΠΟΓΕΙΟ: έξι (6) θέσεις στάθμευσης (υπ.αριθμ. 5-10) 

έκαστης επιφάνειας 20,5 τ.μ. και αποθήκη(υπ.αριθμ. 1) 9,50τ.μ, Α΄ΥΠΟΓΕΙΟ: αποθήκη(υπ.αριθμ.1) 

9,50 τ.μ., αποθήκη(υπ.αριθμ. 2) 10,50 τ.μ., ΟΡΟΦΟΙ: 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€,

2. Τρία συνεχόμενα γραφεία συνολικού εμβαδού 137 τ.μ. στον 6ο όροφο πολυκατοικίας  που βρίσκεται 

στην  διασταύρωση  των  οδό   Ελ.  Βενιζέλου  8  και  Καλαποθάκη,  Θεσσαλονίκη  με  συνολική  τιμή 

εκκίνησης 290.000,00€.
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6. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’  αριθμ.  Κ3-8115/24-7-2006  απόφασης  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης, η 

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

Α.Ε.Γ.Α.»  που  έχει  την  κυριότητα   και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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: Διαμέρισμα 

2ου   ορόφου  122,44  τ.μ.  (μισθωμένο)  και  ½  του  δικαιώματος  υψούν  Γ1  διαμερίσματος  του  3ου 

μελλοντικού  ορόφου  πολυκατοικίας  61,99  τ.μ.  επί  της  οδού  Συνοδινού  12  Αθήνα  με  συνολική  τιμή 

εκκίνησης 138.000,00€.

7. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  5066/23-10-2009  Διαπιστωτικής  Πράξης  της  ΕΠ.Ε.Ι.Α.,  η 

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

Α.Ε.Γ.Α.»  που έχει  την κυριότητα   και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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. Γραφείο (υπ΄αριθμ. 4) 80,89 τ.μ. 4ου ορόφου επί των οδών Ανδριανουπόλεως & Παπακυρίτση 

8, Θεσσαλονίκη με τιμή εκκίνησης 221.000,00€, 

2. Γραφείο (υπ΄αριθμ. 5) 112,46 τ.μ. 4ου ορόφου επί των οδών Ανδριανουπόλεως & Παπακυρίτση 

8, Θεσσαλονίκη  με τιμή εκκίνησης 298.500,00€.

8. Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’αριθμ. 12937/20-11-2008 απόφασης της Ε.Π.Ε.Ι.Α., η εκπροσωπούμενη από 

τον εκκαθαριστή υπό εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία  «ΕΞΠΡΕΣ Α.Ε.Γ.Α.» που έχει την 

κυριότητα   και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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:  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€.
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9. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  682/21-04-2011  Διαπιστωτικής  Πράξης  της  Δ.Ε.Ι.Α.,  η 

εκπροσωπούμενη  από  τον  εκκαθαριστή  υπό  εκκαθάριση  ασφαλιστική  εταιρία  με  την  επωνυμία 

«ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ Α.Ε.Γ.Α.» που έχει την κυριότητα  και το Ν.Π.Ι.Δ. 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. Διαμέρισμα (στοιχεία Β1-Γ) 2ου ορόφου 98 τ.μ.  (μισθωμένο)  και θέση στάθμευσης (αριθμ.11) στο 

κτίριο(Γ) στη συμβολή των οδών Ν.Καζαντζάκη 6 & Εθν. Αντιστάσεως,  Ρόδος με συνολική τιμή 

εκκίνησης 194.000,00€, 

2. Διαμέρισμα (στοιχεία Γ1-Γ) 3ου ορόφου 98 τ.μ.  και θέση στάθμευσης (αριθμ.10) στο κτίριο(Γ) επί 

των οδών Καζαντζάκη 6 & Εθν. Αντιστάσεως, Ρόδος με συνολική τιμή εκκίνησης 194.000,00€,

3. Γραφείο(στοιχεία  Ε2)  5ου  ορόφου  46,09τ.μ.  επί  των  οδών  Γρηγορίου  Λαμπράκη  & 

Σπηλιοπούλου(πλατεία Κολοκοτρώνη), στην Τρίπολη με τιμή εκκίνησης 88.000,00€, 

4. Γραφείο (στοιχεία Ε3) 5ου ορόφου 52,37τ.μ. επί των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη & Σπηλιοπούλου 

(πλατεία Κολοκοτρώνη), στην Τρίπολη με τιμή εκκίνησης 95.000,00€,

5. Γραφείο (στοιχεία Α-1) 1ου ορόφου 29,25 τμ. στη συμβολή των οδών Αναξαγόρα 12 και  Γερανίου 19, 

Αθήνα με τιμή εκκίνησης 43.500,00€,

6. Γραφείο (στοιχεία Α-3) 1ου ορόφου 50,89 τμ. στη συμβολή των οδών Αναξαγόρα 12 και  Γερανίου 19, 

Αθήνα με τιμή εκκίνησης 77.000,00€,

7. Γραφείο (στοιχεία Α-3) 1ου ορόφου 23,76 τμ. στη συμβολή των οδών Αναξαγόρα 12 και  Γερανίου 19, 

Αθήνα με τιμή εκκίνησης 37.000,00€.

10.  Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ.  Κ3-5002/5-6-2007 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και της υπ’ 

αριθμ.  7580/15-05-09 απόφασης της ΕΠ.Ε.Ι.Α.,  η εκπροσωπούμενη από τον εκκαθαριστή υπό εκκαθάριση 

ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία  «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» που έχει την 

κυριότητα   και  το  Ν.Π.Ι.Δ.  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: Διαμέρισμα 3ου ορόφου με ισόγεια 

αποθήκη συνολικά 141,40 τ.μ. επί της οδού Ησίοδου 24, Αθήνα με τιμή εκκίνησης 670.000,00€.
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