
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Σύμφωνα με τον Ν.4364/2016, την υπ’ αρ. 232/19-05-2017 Απόφαση 

της ΕΠΑΘ της Τ.τ.Ε. και τις διατάξεις του υπ’ αρ. πρωτ. 7580/15-05-2009 

εγγράφου της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, η 

εκπροσωπούμενη από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, υπό εκκαθάριση 

ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ 

ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» στην οποία ανήκει η κυριότητα και το Ν.Π.Ι.Δ. με 

την επωνυμία «Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από 

Ατυχήματα Αυτοκινήτων» στο οποίο ανήκει το δικαίωμα διοίκησης και 

διάθεσης σύμφωνα με το Νόμο, διενεργούν πλειοδοτικό διαγωνισμό με 

κλειστές προσφορές για την πώληση του εξής ακινήτου: 

Το υπό στοιχεία (Α) διαμέρισμα – οριζόντια ιδιοκτησία του Γ’ 

ορόφου, επιφάνειας 141,40 τμ. το οποίο βρίσκεται επί της οδού 

Ησιόδου 24 στην Αθήνα. Στο ανωτέρω διαμέρισμα ανήκει κατ’ 

αποκλειστική χρήση η με αριθμό (1) αποθήκη του ισογείου. Η τιμή 

εκκίνησης ανέρχεται σε 422.500,00 €. 

Σύμφωνα με τον Ν.4364/2016, την υπ’ αρ. 232/19-05-2017 Απόφαση 

της ΕΠΑΘ της Τ.τ.Ε. και τις διατάξεις του υπ’ αρ. πρωτ. 1052/07-08-2013 

εγγράφου της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης της Τράπεζας 

της Ελλάδος, η εκπροσωπούμενη από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή, υπό 

εκκαθάριση ασφαλιστική εταιρία με την επωνυμία «EVIMA GROUP 

A.A.E.» στην οποία ανήκει η κυριότητα και το Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία 

«Επικουρικό Κεφάλαιο Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα 

Αυτοκινήτων» στο οποίο ανήκει το δικαίωμα διοίκησης και διάθεσης 

σύμφωνα με το Νόμο, διενεργούν πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές 

προσφορές για την πώληση του εξής ακινήτου: 

Αγροτεμάχιο εκτάσεως 41.339,60 τμ. το οποίο βρίσκεται στη θέση 

Ήμερος Τόπος στον Ασπρόπυργο, (επί της Λεωφ. Ζωοδόχου 

Πηγής). Το εν λόγω ακίνητο διαθέτει κτήρια συνολικής επιφάνειας 

7.435,60 τμ. Η τιμή εκκίνησης ανέρχεται σε 1.743.500,00€. 

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου 2018 ημέρα Πέμπτη 

από τις 12:00 έως τις 14:00, στα γραφεία του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ στη διεύθυνση Μακρή 1 και Δ. Αρεοπαγίτου, στην Αθήνα 

στον 4ο όροφο. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τους Όρους Πώλησης 

του Διαγωνισμού, από την ιστοσελίδα του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ, 

www.epikef.gr και να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία στα τηλ. 

2103327-463,-400 και στο e-mail: ms@epikef.gr. 


