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ΑΝΑΚΟΙΝΧΗ 

ΠΛΔΙΟΓΟΣΙΚΟ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟ ΑΚΙΝΗΣΧΝ 

ΣΟΠΟ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ : ΔΠΙΚΟΤΡΙΚΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟ,  ΤΠΑΣΙΑ 5, ΑΘΗΝΑ 1
νο

 όξνθνο, 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ: ΠΔΜΠΣΗ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 

ΧΡΔ ΓΙΔΞΑΓΧΓΗ: 12.00-14.00 κ.κ. 

ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ: 2103327447, 2103327414, 2103327418, 2103327423, 2103327400, www.epikef.gr 

Σν έληππν Όξσλ Πώιεζεο Αθηλήησλ νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ην πξνκεζεπηνύλ από ηα γξαθεία ηνπ 

Δπηθνπξηθνύ Κεθαιαίνπ (Τπαηίαο 5, Αζήλα)  ή από ηελ ηζηνζειίδα  www.epikef.gr 

 

 

1. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων ςπ’ απιθμ.  Κ3-9023/22-10-2007 και Κ3-5002/5-6-2007 αποθάζεων ηος 

Υποςπγείος Ανάπηςξηρ και ηηρ ςπ’ απιθμ.  7580/15-05-09 απόθαζηρ ηηρ ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό 

αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία «ΔΘΝΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ 

ΑΦΑΛΔΙΧΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΟ» και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ 

Εςθύνηρ από Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό 

διαγωνιζμό με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων: 

1.  Γηακέξηζκα (Β5) Β΄ νξόθνπ 62,64 η.κ. (κηζζσκέλν) επί ησλ νδώλ Θεζζαινλίθεο 85 θαη Μειηηαίσλ 2, 

Αζήλα(πεξηνρή Άλσ Πεηξάισλα), κε ηηκή εθθίλεζεο 68.000,00€, 

2. Γξαθεία(αξ.27/28&29) (2 ζπλερόκελα γξαθεία)  4νπ νξόθνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 39,73 η.κ. επί ηεο νδνύ 

Αγ. Κσλζηαληίλνπ 6, Αζήλα κε ηηκή εθθίλεζεο 41.000,00€, 

3. Γξαθείν 1νπ νξόθνπ 40,76 ηκ επί ηεο νδνύ όισλνο 51, Αζήλα κε ηηκή εθθίλεζεο 85.000,00€, 

4. ηζόγεην θαηάζηεκα (Κ1) 26,80 η.κ. επί ηεο νδνύ Αγίνπ εξαθείκ 5 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο κε ηηκή 

εθθίλεζεο #47.050,00#€, 

5. ηζόγεην θαηάζηεκα (Κ3) 31,70 η.κ. (κηζζσκέλν) επί ηεο νδνύ Αγίνπ εξαθείκ 5 ζην Γήκν 

Θεζζαινλίθεο κε ηηκή εθθίλεζεο 69.565,00€, 

6. ηζόγεην θαηάζηεκα (Κ4) 32,60 η.κ. (κηζζσκέλν)   επί ηεο νδνύ Αγίνπ εξαθείκ 5 ζην Γήκν 

Θεζζαινλίθεο κε ηηκή εθθίλεζεο 54.507,00€, 

7. ηζόγεην θαηάζηεκα (Κ5) 32,60 η.κ. (κηζζσκέλν) επί ηεο νδνύ Αγίνπ εξαθείκ 5 ζην Γήκν 

Θεζζαινλίθεο κε ηηκή εθθίλεζεο 54.507,00€, 

8. ηζόγεην θαηάζηεκα (Κ6) 31,70 η.κ. (κηζζσκέλν)  επί ηεο νδνύ Αγίνπ εξαθείκ 5 ζην Γήκν 

Θεζζαινλίθεο κε ηηκή εθθίλεζεο 69.565,00€, 

9. ηζόγεην θαηάζηεκα (Κ7) 26,10 η.κ. επί ηεο νδνύ Αγίνπ εξαθείκ 5 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο κε ηηκή 

εθθίλεζεο 45.820,00€, 

10. ηζόγεην θαηάζηεκα (Κ8) 26,80 η.κ. επί ηεο νδνύ Αγίνπ εξαθείκ 5 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο κε ηηκή 

εθθίλεζεο 47.000,00€, 

11. δηακέξηζκα (Σ4) 6νπ νξόθνπ 27,40 η.κ. επί ηεο νδνύ Αγίνπ εξαθείκ 5 ζην Γήκν Θεζζαινλίθεο κε 

ηηκή εθθίλεζεο 42.950,00€. 

http://www.epikef.gr/
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2. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’απιθμ Κ3-13415/26-01-2007 Διαπιζηωηικήρ Ππάξηρ ηος Υποςπγείος 

Ανάπηςξηρ, ο εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην 

επωνςμία «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Α.Δ.Γ.Α.» και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ 

Εςθύνηρ από Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό 

διαγωνιζμό με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων: 

1. Γηακέξηζκα (Γ1) 5νπ νξόθνπ 102,90 η.κ. επί ηεο νδνύ Υξεκσλίδνπ αξ.13-15 ζην Παγθξάηη, Αζήλα κε 

ηηκή  εθθίλεζεο 125.000,00€, 

2. Γηακέξηζκα α΄ ππνγείνπ 25 η.κ. επί ησλ νδώλ Αξκαησιώλ & Κιεθηώλ 5, Αζήλα κε ηηκή εθθίλεζεο 

22.000,00€. 

 

3. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’ απιθμ. 10825/07-07-2009 και 4/10-02-2011 απόθαζηρ ηηρ ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο 

εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία 

«ΑΠΟΛΛΧΝ Α.Δ.Γ.Α.» και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ Εςθύνηρ από 

Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό διαγωνιζμό με 

κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων: 

1. Γηακέξηζκα(Α-1) 1νπ νξόθνπ 110 η.κ. θαη απνζήθε  ππνγείνπ (Τ-6) 4 η.κ. επί ηεο νδνύ Λεπθνζέαο 8, 

Αζήλα, πεξηνρή Παγθξάηη κε ζπλνιηθή ηηκή εθθίλεζεο 165.800,00€, 

2. Αγξνηεκάρην 64.160 η.κ. πνπ βξίζθεηαη ζην Γήκν Κξαληδίνπ ζηελ ζέζε «ΛΑΚΔ» (έρνπλ 

ραξαθηεξηζηεί σο δαζηθή  έθηαζε 21.161,93 η.κ. θαη ε ππόινηπε έθηαζε 42.983,39 η.κ. σο κε δαζηθή) 

κε ζπλνιηθή ηηκή εθθίλεζεο 56.000,00€. 
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4. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’απιθμ 5066/23-10-2009 Διαπιζηωηικήρ Ππάξηρ ηηρ ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο εκκαθαπιζηήρ 

ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία  «ΔΟ Α.Δ.Γ.Α.»  και ηο 

Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ Εςθύνηρ από Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», 

καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό διαγωνιζμό με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην 

πώληζη ηων εξήρ ακινήηων: 

1. Οηθόπεδν επηθαλείαο 204,70 η.κ. εληόο ηνπ νπνίνπ βξίζθνληαη δύν (2) ηζόγεηεο θαηνηθίεο κε επηθάλεηα 

70 η.κ. θαη 44η.κ. αληίζηνηρα επί ησλ νδώλ Γαλίιε(πεδόδξνκνο) 60 & Πάλνπ(πεδόδξνκνο) 12, Νένο 

Κόζκνο κε ζπλνιηθή ηηκή εθθίλεζεο 250.000,00€, 

2. Γξαθείν (ππ΄αξηζκ. 4) 80,89 η.κ. 4νπ νξόθνπ επί ησλ νδώλ Αλδξηαλνππόιεσο & Παπαθπξίηζε 8, 

Θεζζαινλίθε κε ηηκή εθθίλεζεο 260.000,00€,  

3. Γξαθείν (ππ΄αξηζκ. 5) 112,46 η.κ. 4νπ νξόθνπ επί ησλ νδώλ Αλδξηαλνππόιεσο & Παπαθπξίηζε 8, 

Θεζζαινλίθε  κε ηηκή εθθίλεζεο 340.000,00€, 

4. Κηίξην (γξαθείσλ) εληόο νηθνπέδνπ 146,70 η.κ. κε ηελ εμήο πεξηγξαθή:  έμη (6) ζέζεηο  ζηάζκεπζεο ππνγείνπ 

(1-6) έθαζηε 12 η.κ., απνζήθε ππνγείνπ (ΑΠ-1) 7 η.κ., πέληε (5) ζέζεηο  ζηάζκεπζεο ηζνγείνπ-ππισηή : 

ππ.αξηζκόλ  1 επηθαλείαο 11,70 η.κ., ππ.αξηζκόλ  2 επηθαλείαο 11,80 η.κ., ππ.αξηζκόλ  3 επηθαλείαο 10,80 η.κ., 

ππ.αξηζκόλ  4 επηθαλείαο 10,80 η.κ., ππ.αξηζκόλ  5 επηθαλείαο 10,125 η.κ., γξαθεία(Α-1) 80 η.κ. 1
νπ

 νξόθνπ, 

γξαθεία(Β-1) 80 η.κ. 2
νπ

 νξόθνπ, γξαθεία(Γ-1) 80 η.κ. 3
νπ

 νξόθνπ(κηζζσκέλν), γξαθεία(Γ-1) 80 η.κ. 4
νπ

 

νξόθνπ(κηζζσκέλν), γξαθεία(Δ-1) 80 η.κ. 5
νπ

 νξόθνπ(κηζζσκέλν), γξαθεία(Σ-1) 25 η.κ. 6
νπ

 

νξόθνπ(κηζζσκέλν) κε απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ ειεύζεξνπ ρώξνπ ηνπ δώκαηνο θαη ην δηθαίσκα ηεο θαζ 

ύςνπο επέθηαζεο αλ πνηέ επηηξαπεί από ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο, επί ηεο νδνύ Άξηεο 9, Αζήλα κε 

ζπλνιηθή ηηκή εθθίλεζεο 976.357,00€. 

 

5. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’απιθμ 15512/17-03-2010 Διαπιζηωηικήρ Ππάξηρ ηηρ ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο 

εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία  

«Γ.Η.ΚΟΤΡΣΗ Α.Δ.Γ.Α.»  και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ Εςθύνηρ 

από Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό διαγωνιζμό με 

κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων:  

1. γξαθείν (κε ζηνηρεία Θ)  2νπ νξόθνπ 211,67 η.κ. (κηζζσκέλν) ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Φηιειιήισλ 

1 & Όζσλνο, Αζήλα, κε ηηκή εθθίλεζεο 1.100.000,00€, 

2. γξαθείν (κε ζηνηρεία Ι)  2νπ νξόθνπ 161,11 η.κ. ζηε δηαζηαύξσζε ησλ νδώλ Φηιειιήισλ 1 & Όζσλνο, 

Αζήλα, κε ηηκή εθθίλεζεο 450.000,00€. 
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6. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’απιθμ Κ3-9801/30-10-2006 Διαπιζηωηικήρ Ππάξηρ ηος Υποςπγείος 

Ανάπηςξηρ, ο εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην 

επωνςμία «ΑΡΓΟΝΑΤΣΙΚΗ Α.Δ.Γ.Α.» και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ 

Εςθύνηρ από Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό 

διαγωνιζμό με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων:  

1. Ιζόγεην θαηάζηεκα 19 η.κ. κε ππόγεην 16 η.κ. επί ηεο νδνύ Ισαλλίλσλ 38, ζπλνηθία Αγίαο Σξηάδαο, 

Θεζζαινλίθε κε ηηκή εθθίλεζεο 28.000,00€, 

2. Γηακέξηζκα(γξαθείν) 1νπ νξόθνπ 58,86 η.κ. επί ηεο νδνύ Γντξάλεο 20(Πιαηεία Διεπζεξίαο) ζην Ννκό 

Καβάιαο κε ηηκή εθθίλεζεο 72.000,00€, 

3. Γηακέξηζκα 1νπ νξόθνπ 114,29 η.κ. επί ηεο νδνύ Πνιπηερλείνπ αξ. 8 (πξώελ Γηαδόρνπ Κσλζηαληίλνπ) 

Ηιηνύπνιε, Θεζζαινλίθεο, κε ηηκή εθθίλεζεο 80.000,00€, 

4. Γξαθείν 3νπ νξόθνπ 226,25η.κ., επί ηεο νδνύ Σζηκηζθή 6 Θεζζαινλίθε κε ηηκή εθθίλεζεο 450.000,00€, 

5. Γξαθείν 4νπ νξόθνπ 226,25 η.κ., επί ηεο νδνύ Σζηκηζθή 6 Θεζζαινλίθε κε ηηκή εθθίλεζεο 450.000,00€, 

6. Γξαθείν 8νπ νξόθνπ 145,27 η.κ., επί ηεο νδνύ Σζηκηζθή 6 Θεζζαινλίθε κε ηηκή εθθίλεζεο 330.000,00€. 

 

 

7. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’απιθμ 15513/17-03-2010 Διαπιζηωηικήρ Ππάξηρ ηηρ ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο 

εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία  «ΑΠΙ 

Α.Δ.Γ.Α.»  και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ Εςθύνηρ από Αηςσήμαηα 

Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό διαγωνιζμό με κλειζηέρ 

πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων:  

1. Γξαθεία 3νπ νξόθνπ(απνηεινύκελν από ην ππ.αξηζκ. 29 γξαθείν επηθαλείαο 31,50 η.κ. & ην ππ.αξηζκ. 

30γ γξαθείν επηθαλείαο 32,80 η.κ.) επί ηεο νδνύ Παπαλαζηαζίνπ 33Α, Λάξηζα, ηα νπνία έρνπλ 

εζσηεξηθά ζπλελσζεί θαη απνηεινύλ εληαίν ρώξν κε ζπλνιηθή ηηκή εθθίλεζεο 122.500,00€, 

2. Γξαθείν (κε ζηνηρεία Γ1) 4
νπ

 νξόθνπ 297 η.κ. (κηζζσκέλν ζε δηαδηθαζία εμώζεσο) επί ηεο Λ. Κεθηζίαο 

346 ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο κε ηηκή εθθίλεζεο 750.000,00€, 

3. Οξηδόληηα ηδηνθηεζία (κε ζηνηρεία Α-5) 1νπ νξόθνπ 243 η.κ. (κηζζσκέλν ζε δηαδηθαζία εμώζεσο) επί 

ηεο νδνύ Οιπκπηνληθώλ 340 & Κ.Παιακά, Ν.Φπρηθό Αηηηθήο κε ηηκή εθθίλεζεο 700.000,00€. 
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8. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’ απιθμ. Κ3-9800/06-02/03/2007 απόθαζηρ ηος Υποςπγείος Ανάπηςξηρ, ηηρ 

ςπ’ απιθμ. 78/20-12-2010 απόθαζηρ ηηρ ΕΠ.Ε.Ι.Α. και ηηρ από 18-01-11 δήλωζη μεηαβίβαζηρ, ο εκκαθαπιζηήρ 

ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία «ΓΑΛΑΞΙΑ Α.Δ.Γ.Α.» 

και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ Εςθύνηρ από Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», 

καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό διαγωνιζμό με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην 

πώληζη ηων εξήρ ακινήηων:  

1. Δληαίνο ρώξνο γξαθείσλ 2νπ νξόθνπ ζπλνιηθνύ εκβαδνύ 247,35 η.κ. επί ηεο  Λ.πγγξνύ 40-42, Αζήλα 

κε ζπλνιηθή ηηκή εθθίλεζεο 483.000,00€, 

2. Υσξάθη έθηαζεο 18.061 η.κ. ζην ρσξηό  Καιαβαζόο ηεο Δπαξρίαο Λάξλαθαο, Κύπξνο κε ηηκή 

εθθίλεζεο 108.000,00€, 

3. Υσξάθη έθηαζεο 7.024 η.κ. ζην ρσξηό Υνιέηξηα ζηελ Πάθν ζηελ ηνπνζεζία «Κνπθθεξά», Κύπξνο κε 

ηηκή εθθίλεζεο 50.000,00€, 

4. Υσξάθη έθηαζεο 30.027 η.κ. ζην ρσξηό Κεινθέδαξα ζηελ Πάθν ζηελ ηνπνζεζία «Σξάρσλαο», Κύπξνο 

κε ηηκή εθθίλεζεο 75.000,00€, 

5. Υσξάθη έθηαζεο 5.686 η.κ. ζην ρσξηό αιακηνύ ζηελ Πάθν ζηελ ηνπνζεζία «Διηέο Κακαηεξέο», 

Κύπξνο κε ηηκή εθθίλεζεο 14.000,00€. 

 

 

9. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηων ςπ’ απιθμ. Κ3-12969/12-12-2005 και 7578/15-5-09 αποθάζεων ηος Υποςπγείος 

Ανάπηςξηρ, ο εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην 

επωνςμία «IΝΣΡΑΣ Α.Δ.Γ.Α.» και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ Εςθύνηρ 

από Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό διαγωνιζμό με 

κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων:  

1. Γξαθεία 253,6 η.κ. (Γ3-Γ16) επί ηεο νδνύ Αξηζηνηέινπο 4-6 Αζήλα, κε ηηκή εθθίλεζεο 245.000,00€, 

2. Οηθόπεδν (κε παιαηό θηίζκα) 256,8 η.κ. (πξόζνςε 12κ Υ 20κ) επί ηεο νδνύ Ληνζίσλ 41, Αζήλα κε 

ηηκή εθθίλεζεο  320.000,00€. 

 

10. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’απιθμ Κ3-2347/05-3-2007 Διαπιζηωηικήρ Ππάξηρ ηος Υποςπγείος 

Ανάπηςξηρ, ο εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην 

επωνςμία  «ΔΓΝΑΣΙΑ Α.Δ.Γ.Α.» και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ 

Εςθύνηρ από Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό 

διαγωνιζμό με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηος εξήρ ακινήηος: Καηάζηεκα(αξηζκ. 1) ηζνγείνπ (κε 

παηάξη) 409,16 η.κ. θαη απνζήθε(αξηζκ.1) ππνγείνπ 180 η.κ. (είζνδνο από ην θαηάζηεκα) επί ηεο νδνύ 

Λεσθόξνπ πγγξνύ 245(πξώελ 281) Ν. κύξλε, κε ζπλνιηθή ηηκή εθθίλεζεο 3.071.343,52€. 
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11. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’απιθμ Κ3-2906/21-3-2007 Διαπιζηωηικήρ Ππάξηρ ηος Υποςπγείος 

Ανάπηςξηρ, ο εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην 

επωνςμία  «LE MONDE Α.A.E.» και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ 

Εςθύνηρ από Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό 

διαγωνιζμό με κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων: 

1. Γξαθείν (ππ΄ αξηζκ. 4) 1νπ νξόθνπ 28,90 η.κ. επί ησλ νδώλ Φαξώλ 2 & Γειεγηάλλε, Αζήλα κε ηηκή 

εθθίλεζεο 35.000,00€,       

2. Γξαθείν (ππ΄αξηζκ. 5) 1νπ νξόθνπ 28,80 η.κ. επί ησλ νδώλ Φαξώλ 2 & Γειεγηάλλε, Αζήλα κε ηηκή 

εθθίλεζεο 35.000,00€, 

3. Γξαθείν (ππ΄αξηζκ. 8) 1νπ νξόθνπ 17,80 η.κ. επί ησλ νδώλ Φαξώλ 2 & Γειεγηάλλε, Αζήλα κε ηηκή 

εθθίλεζεο 18.000,00€, 

4. Γξαθεία 4νπ νξόθνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 220,5 η.κ. επί ησλ νδώλ Φαξώλ 2 & Γειεγηάλλε, Αζήλα κε 

ηηκή εθθίλεζεο 260.000.00€, 

5. Γξαθεία 5νπ νξόθνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 220,5 η.κ. επί ησλ νδώλ Φαξώλ 2 & Γειεγηάλλε, Αζήλα κε 

ηηκή εθθίλεζεο 270.000,00€, 

6. Γξαθεία 6νπ νξόθνπ ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 220,5 η.κ. επί ησλ νδώλ Φαξώλ 2 & Γειεγηάλλε, Αζήλα κε 

ηηκή εθθίλεζεο 270.000,00€. 

 

12. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’απιθμ 15514/17-03-2010 Διαπιζηωηικήρ Ππάξηρ ηηρ ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο 

εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία  «ΑΠΙ 

Α.Δ.A.Z.»  και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ Εςθύνηρ από Αηςσήμαηα 

Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό διαγωνιζμό με κλειζηέρ 

πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων: 

1. Οηθόπεδν εθηάζεσο 4.701,25 η.κ. ζην 30 νηθνδνκηθό ηεηξάγσλν ζηε ζέζε Γαιόηα-Νηακάξηα, Ίζζκηα 

Κνξηλζίαο. Από ηελ αλσηέξσ ζπλνιηθή έθηαζε 4.701,25 η.κ., έθηαζε 439,44 η.κ.  παξαρσξείηαη ζε 

θνηλή ρξήζε κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζρεδίνπ πόιεσο θαη ηελ δηάλνημε ησλ δεκνηηθώλ νδώλ θαη 

παξακέλεη νηθόπεδν εθηάζεσο 4.261,81 η.κ. πνπ ζα είλαη άξηην θαη νηθνδνκήζηκν, κε ηηκή εθθίλεζεο 

426.181,00€, 

2. Οηθόπεδν (άξηην θαη νηθνδνκήζηκν) εθηάζεσο 2.787 η.κ. ζηα Ίζζκηα Κνξηλζίαο, ζην Γήκν Λνπηξάθη 

Πεξαρώξα (Ο.Σ. 4) κε ηηκή εθθίλεζεο 307.000,00€, 

3. Οηθόπεδν (άξηην θαη νηθνδνκήζηκν) εθηάζεσο 4.357 η.κ. ζηα Ίζζκηα Κνξηλζίαο, ζην Γήκν Λνπηξάθη 

Πεξαρώξα (Ο.Σ. 6) κε ηηκή εθθίλεζεο 440.000,00€. 

4. Οηθόπεδν (άξηην θαη νηθνδνκήζηκν) εθηάζεσο 5.928 η.κ. ζηα Ίζζκηα Κνξηλζίαο, ζην Γήκν Λνπηξάθη 

Πεξαρώξα (Ο.Σ. 7) κε ηηκή εθθίλεζεο 653.000,00€, 

5. Οηθόπεδν (άξηην θαη νηθνδνκήζηκν) εθηάζεσο 7.483 η.κ. ζηα Ίζζκηα Κνξηλζίαο, ζην Γήκν Λνπηξάθη 

Πεξαρώξα(Ο.Σ. 8) κε ηηκή εθθίλεζεο 824.000,00€. 
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13. Σύμθωνα με ηιρ διαηάξειρ ηηρ ςπ’απιθμ 15515/17-03-2010 Διαπιζηωηικήρ Ππάξηρ ηηρ ΕΠ.Ε.Ι.Α., ο 

εκκαθαπιζηήρ ηηρ ςπό αζθαλιζηική εκκαθάπιζη ηελούζηρ αζθαλιζηικήρ εηαιπίαρ με ηην επωνςμία  «ΓΔΝΙΚΗ 

ΠΙΣΗ Α.Δ.Δ.Γ.Α.»  και ηο Ν.Π.Ι.Δ. με ηην επωνςμία «Επικοςπικό Κεθάλαιο Αζθάλιζηρ Εςθύνηρ από 

Αηςσήμαηα Αςηοκινήηων», καλούμενοι ζηο εξήρ «ΠΩΛΗΤΕΣ», διενεπγούν πλειοδοηικό διαγωνιζμό με 

κλειζηέρ πποζθοπέρ για ηην πώληζη ηων εξήρ ακινήηων: 

 

1. Γηακέξηζκα (Β2) 2νπ νξόθνπ  82,85 η.κ. (κηζζσκέλν) ζηελ νδό Αθνκηλάηνπ 23, Αζήλα κε ηηκή 

εθθίλεζεο  #71.000.00#€, 

2. Γξαθείν (ππ.αξηζκ. 2) 1νπ νξόθνπ 51,09 η.κ. επί ηεο νδνύ Μνλαζηεξίνπ 91-93, Θεζζαινλίθε κε 

ηηκή εθθίλεζεο #113.113,26#€,         

3. Γξαθείν(ππ.αξηζκ. 3) 1νπ νξόθνπ 50,98 η.κ. επί ηεο νδνύ Μνλαζηεξίνπ 91-93, Θεζζαινλίθε κε ηηκή 

εθθίλεζεο  #112.869,72#€,         

4. Γξαθείν (ππ. αξηζκ. 4) 1νπ νξόθνπ 51,50 η.κ. επί ηεο νδνύ Μνλαζηεξίνπ 91-93, Θεζζαινλίθε κε 

ηηκή εθθίλεζεο  #114.021,00#€,         

5. Γξαθείν (ππ. αξηζκ. 5) 1νπ νξόθνπ 45,39 η.κ. επί ηεο νδνύ Μνλαζηεξίνπ 91-93, Θεζζαινλίθε κε 

ηηκή εθθίλεζεο  #105.518,13#€,         

6. Σξηώξνθε νηθνδνκή (ζε νηθόπεδν 635,90 η.κ.)  πνπ απνηειείηαη από : ηζόγεην θαηάζηεκα 417,79 

η.κ., θαηάζηεκα 1
νπ

 νξόθνπ 417,79 η.κ., θαηάζηεκα 2
νπ

 νξόθνπ 407,99 η.κ. επί ηεο νδνύ Τςειάληνπ 

32Α, Βόινο κε ζπλνιηθή ηηκή εθθίλεζεο #786.703,84#€, 

7. Οηθόπεδν άξηην θαη νηθνδνκήζηκν 223,95 η.κ. κέζα ζην νπνίν βξίζθνληαη α) κηα ηξηώξνθε 

νηθνδνκή πνπ απνηειείηαη από έλα ηζόγεην 110,17 η.κ., 1
ν
 όξνθν 110,17 η.κ. θαη 2

ν
 όξνθν 104,80 

η.κ., β) κηα δηώξνθε νηθνδνκή παξαπιεύξσο ηεο σο άλσ πνπ απνηειείηαη από ηζόγεην 22,61 η.κ. θαη 

1
ν
 όξνθν 21,10 η.κ. θαη γ) κηα εκηηειή ηξηώξνθε νηθνδνκή απνηεινύκελε από ηζόγεην 48,61 η.κ., 1

ν
 

όξνθν 21,30 η.κ. θαη 2
ν
 όξνθν 21,30 η.κ. επί ηεο νδνύ Κίκσλνο 6-8, Βόινο κε ηηκή εθθίλεζεο 

#409.754,59#€, 

8. Γξαθεία 5νπ νξόθνπ 368 η.κ. (κηζζσκέλα)  επί ηεο νδνύ Λαγθαδά 13 & Βάθρνπ 1, Θεζζαινλίθε  κε 

ηηκή εθθίλεζεο #501.697,58#€.  

 


