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

Επικουρικού Κεφαλαίου  (Τμήμα Εκκαθαρίσεων) (Υπατίας 5, Αθήνα, 1  ος   όροφος)  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 του εξής ακινήτου:

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

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

Αττικής με συνολική τιμή εκκίνησης 352.800,00€.     

2. 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.Α.Ζ.»  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€.

3. Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  υπ’αριθμ  825/18-05-2011  Διαπιστωτικής  Πράξης  της  Δ.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.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 4ου ορόφου (στοιχεία Δ-1)  63,10 τμ. επί της οδού Κ. Καρτάλη 110-112, Βόλος με τιμή 

εκκίνησης 68.905,20€

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

59.555,84€.
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4. 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 1ου ορόφου (υπ΄αριθμ. Α1) 61 τ.μ. (μισθωμένο)  επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου 9, Ρόδος με 

τιμή εκκίνησης 116.000,00€,

4.  Γραφείο 1ου ορόφου (υπ΄αριθμ. Α2) 80,40 τ.μ. (μισθωμένο)  επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου 9, Ρόδος 

με τιμή εκκίνησης 153.000,00€
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