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ΑΡΙΘΜΟΣ: -1391-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  με αριθμό  1390/12-10-2020 Κατασχετήριας Έκθεσης  Ακινήτου (οριζοντίου ιδιοκτησίας), του  Δικαστικού

Επιμελητή της περιφέρειας του Εφετείου Αθηνών, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΘ. ΦΑΡΜΑΚΗ, με έδρα το Πρωτοδικείο Αθηνών, κατοίκου

Αθηνών, Πατησίων 88, με Α.Φ.Μ. 038228208/ Δ.Ο.Υ. Δ΄ΑΘΗΝΩΝ,  τηλ. (210) 8254680 - 7012400. ΕΠΙΣΠΕΥΔΩΝ: Δημήτριος

ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗΣ του Γεωργίου και της Θεοπίστης, κάτοικος Πειραιώς, Ακτή Κονδύλη 10, με Α.Φ.Μ.: 019550009. ΚΑΘ’ ΟΥ Η

ΕΚΤΕΛΕΣΗ - ΟΦΕΙΛΕΤΗΣ: Αλέξιος ΚΟΥΓΙΑΣ του Χρήστου και της Καλλιόπης, κάτοικος Αθηνών, Βασιλίσσης Σοφίας 55, με ΑΦΜ:

023563014. ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ: Το πρώτο (Α΄) απόγραφο εκτελεστό της με αριθμό 3719/2019 Απόφασης του Εφετείου

Αθηνών (Τμήμα 16ο), λαβούσας αριθμό πρώτου (α΄) απογράφου εκτελεστού 574/2019. ΠΟΣΟ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗΣ: Εννέα χιλιάδες

διακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (9.274,35€), πλέον τόκων, εξόδων εκτέλεσης μέχρι ολοσχερούς

εξόφλησης, σύμφωνα με την  κοινοποιηθείσα  επιταγή προς πληρωμή και τη δοθείσα γραπτή εντολή του  αρθρ. 927 του

Κ.ΠΟΛ.Δ.. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Η δεκάτη τετάρτη (14η) του μηνός Μαΐου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι ένα

(2021), ημέρα Παρασκευή και από ώρα 10.00΄π.μ. έως 14.00΄ της αυτής ημέρας. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Αναγκαστικός

πλειστηριασμός ανοικτού πλειοδοτικού τύπου με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), ο οποίος θα διενεργηθεί

μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr, που ανήκει στην κυριότητα του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών –

Πειραιώς – Αιγαίου & Δωδεκανήσου.  ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ: Η πιστοποιημένη για διενέργεια ηλεκτρονικών

πλειστηριασμών, Συμβολαιογράφος Αθηνών, Άννα ΣΙΜΟΥ - ΚΟΣΜΑΤΟΥ, κάτοικος Αθηνών, Ιωάννη Κωλέττη 11, τηλ: 210-

3806372 ή σε περίπτωση κωλύματός της ο νόμιμος αναπληρωτής της. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟ ΑΚΙΝΗΤΟ: H υπό στοιχεία ΗΤΑ

κεφαλαίο αριθμός δύο (Η-2) οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου πάνω από το ισόγειο μίας πολυκατοικίας

διεπομένης από τις διατάξεις του νόμου 3741/1929 και των άρθρων 1002 και 1117 του Αστικού Κώδικα σε συνδυασμό και με

το υπ’  αριθμ. 10978/1951 Συμβόλαιό διανομής και σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου

Δασκαρίδου που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων στο τόμο 1461 και με αριθμό 373 όπως

τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 4885/1995 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Δέσποινας Παπαδημητρίου που έχει

νόμιμα μεταγραφεί στα άνω βιβλία στο τόμο 4004 και α.α 345 και σε συνδυασμό με την υπ’ αριθμ. 10979/1951 πράξη

κανονισμού πολυκατοικίας του συμβολαιογράφου Αθηνών, Γεωργίου Δασκαρίδου, η οποία σημειώθηκε στο περιθώριο της

άνω πράξης όπως τελικά τροποποιήθηκαν οι παραπάνω πράξεις με την υπ’ αριθμ. 3012/1974 πράξη της Συμβολαιογράφου

Αθηνών Ελένης Λιακάκου Ποταμιάνου που έχει νόμιμα μεταγραφεί στα βιβλία μεταγραφών του Δήμου Αθηναίων σε τόμο 2798

και α.α. 388, της πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο που βρίσκεται στην Αθήνα, στην περιφέρεια του Δήμου Αθηναίων,

εντός του εγκεκριμένου σχεδίου του Δήμου Αθηναίων και σήμερα στον Δήμο Αθηναίων της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού

Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, του Νομού Αττικής και επί της διασταυρώσεως της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας επί

της οποίας φέρει τον αριθμό 55 και της οδού Ιωάννου Γενναδίου, εκτάσεως κατά μεν τον τίτλο κτήσεως μέτρων τετραγωνικών

εξακοσίων (600,00) μ.τ. κατά δε τη μεταγενέστερη καταμέτρησή του μέτρων εξακοσίων τριάντα (630) συμπεριλαμβανομένης

και της πρασιάς και συνορεύει:  ΝΟΤΙΑ: σε πρόσωπο είκοσι τριών και 0,85 (23,85) με την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας. ΔΥΤΙΚΑ:

με πρόσωπο επί πλευράς μέτρων είκοσι έξι και 0,63 (26,63) με την οδό Ιωάννου Γενναδίου. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: επί πλευράς μέτρων

είκοσι έξι και 0,60 (26,60) με ιδιοκτησία Πρεζάνη και ΒΟΡΕΙΑ: επί πλευράς μέτρων είκοσι τριών και 0,60 (23,60) με ιδιοκτησία

Ζωγραφάκη. H υπό στοιχεία ΗΤΑ κεφαλαίο αριθμός δύο (Η-2) οριζόντια ιδιοκτησία - διαμέρισμα του τρίτου (Γ) ορόφου πάνω

από το ισόγειο της ως άνω αναφερομένης πολυκατοικίας που απεικονίζεται (όχι κατά την εσωτερική διαρρύθμιση) στο από 1-

10-1973 σχεδιάγραμμα του μηχανικού Μ. Ράλλη, το προσαρτημένο στην υπ’ αριθμόν 3012/1974 Πράξη της Συμβολαιογράφου

Αθηνών, Ελένης Λιακάκου – Ποταμιάνου, αποτελείται από την είσοδο με μικρό διάδρομο και χωλλ, ένα σαλόνι με στεγασμένο

εξώστη προς την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, ένα κοιτώνα με εξώστη προς την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, μία τραπεζαρία,

ένα μικρό χωλλ μεταξύ κοιτώνος και του λουτρού, ένα λουτρό, μαγειρείο, μία αποθήκη, δωμάτιο υπηρεσίας και αποχωρητήριο

υπηρεσίας,  έχει επιφάνεια μέτρα τετραγωνικά εκατόν πενήντα τρία (153), περισσότερο ή λιγότερο, ιδιόκτητο όγκο μέτρα

κυβικά εξακόσια δώδεκα (612) περίπου, ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ’ αδιαιρέτου στο άνω οικόπεδο εξήντα οκτώ και 92/000

(68,92) χιλιοστά και συμμετέχει α) στα δικαιώματα και βάρη επί των κοινοχρήστων χώρων καθώς και της κεντρικής θέρμανσης

της πολυκατοικίας επτά και 0,50 (7,50/100) και β) στην δαπάνη συντηρήσεως και λειτουργίας του ανελκυστήρα οκτώ εκατοστά

(8/100) και συνορεύει : ΒΟΡΕΙΑ: επί πλευράς μέτρων τεσσάρων και 0,15 (4,15) περίπου με μεγάλο φωταγωγό και ιδιοκτησία

Ζωγραφάκη. ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ: επί πλευράς μέτρων δέκα επτά και 0,60 (17,60) περίπου με ιδιοκτησία Πρεζάνη. ΝΟΤΙΑ: με πρόσωπο



επί πλευράς μέτρων δέκα και 0,05 (10,05) περίπου, με την Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και ΔΥΤΙΚΑ: εν μέρει με το υπό

στοιχεία Η-1 διαμέρισμα και εν μέρει με κεντρικό κλιμακοστάσιο. ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ: Περιήλθε στον καθ’ ου κατά δικαίωμα

πλήρους κυριότητος, νομής και κατοχής δυνάμει του με αριθμό 4.374/06-07-2001 συμβολαίου αγοραπωλησίας οριζοντίου

ιδιοκτησίας (διαμερίσματος) της συμβολαιογράφου Αθηνών, Ειρήνης ΚΑΤΣΙΟΥ – ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΛΗ, νομίμως μεταγεγραμένου στα

βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών  στον τόμο 4351 με α.α. 258. Το ως άνω ακίνητο φέρει ΚΑΕΚ

050095515001/0/10 του αρμοδίου Γραφείου Κτηματογράφησης Αθηνών. ΤΙΜΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: για την

έναρξη του πλειστηριασμού του ακινήτου  ορίζεται η εμπορική του αξία σύμφωνα με το άρθρο 995 παρ. 1, εδαφ. 4, ήτοι το

ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (500.000,00€).  ΒΑΡΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ: Σύμφωνα με το υπ’

αριθμ. 18077/13-10-2020 Πιστοποιητικό Βαρών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών, επί του ως άνω περιγραφομένου ακινήτου,

υφίστανται οι παρακάτω εγγραφές: 1. ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΜΑΡΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΑΚΚΑ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΥΠΕΡ «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΕ» ΓΙΑ 48.000.000 ΔΡΧ. ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ 12/9/2000. 2. ΥΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΥΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΥΠΕΡ

ΔΟΥ Α'ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ 5.143.468,77 ΕΥΡΩ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ 13/4/2016. 3. ΥΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΥΠΕΡ ΔΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΓΙΑ 331.134,48

ΕΥΡΩ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ 22/4/2016 (ΤΟΜΟΣ 3481-153). 4. ΥΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΥΠΕΡ ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ 8.595.022,48 ΕΥΡΩ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ 23/3/2018. 5. ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΥΠΕΡ «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ» ΓΙΑ 1.400.000 ΕΥΡΩ

ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ 23/1/2019 (ΤΟΜΟΣ 4939-75). 6. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΥΠΕΡ ΔΟΥ Α' ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ 5.113.018,47

ΕΥΡΩ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ 17/3/2016 (ΤΟΜΟΣ 185-61). 7. ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1952/2016 ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΛΗΜΜΕΛΕΙΟΔΙΚΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΟΥΓΙΑ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ

ΑΝΑΛΟΓΕΙ ΣΕ ΚΑΘΕΝΑ ΕΞ ΑΥΤΩΝ ΕΓΓΡ 16/6/2016 (ΤΟΜΟΣ 187-67). 8. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΥΠΕΡ Δ.Ο.Υ. Α'

ΠΑΤΡΩΝ ΓΙΑ 538.586,124 ΕΥΡΩ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ 15/5/2017 (ΤΟΜΟΣ 194-90). 9. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΚΑΤΑ ΙΔΙΟΥ ΥΠΕΡ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΕΛΙΣΣΑΝΙΔΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΤΗΣ ΘΕΟΠΙΣΤΗΣ ΓΙΑ 9.274,35 ΕΥΡΩ ΕΓΓΡΑΦΕΙΣΑ 12/10/2020 (ΤΟΜΟΣ 220-166).

OΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Θα διεξαχθεί ο πλειστηριασμός  του  κατασχεθέντος  ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις

του  Κ. Πολ. Δ. περί την αναγκαστική εκτέλεση και δη σύμφωνα με τα άρθρα 959, 964, 965, 966, 969, 970,  975, 976, 977, 977 Α

978, 993, 995, 998, 1000 έως και 1007, 1017 και 1018 του Κ.Πολ.Δ. και με τους όρους κάθε άλλης διάταξης για τη διενέργεια

πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Ο επισπεύδων και ο δικαστικός επιμελητής, δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν

κανένα νομικό ή πραγματικό ελάττωμα των πλειστηριαζόμενων ακινήτων και επομένως δεν φέρουν καμία σχετική ευθύνη,

κάθε δε ενδιαφερόμενος συμμετέχει στον διενεργούμενο πλειστηριασμό αποκλειστικά με δική του ευθύνη αφού

προηγουμένως κάνει τον απαιτούμενο έλεγχο. Προσκαλούνται λοιπόν οι επιθυμούντες να πλειοδοτήσουν όπως προσέλθουν

συμμορφούμενοι με τα ανωτέρω.  Εξεδόθη το παρόν από εμένα τον ίδιο Δικαστικό Επιμελητή στο γραφείο μου που βρίσκεται

στην Αθήνα, Πατησίων 88, σήμερα στις δεκαεννέα (19) του μηνός Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες είκοσι (2020) ημέρα

Δευτέρα και βεβαιώνεται δια της υπογραφής και της σφραγίδας μου, ως έπεται. O  Δικαστικός Επιμελητής. (Τ.Σ.Υ.) ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΥΘ. ΦΑΡΜΑΚΗΣ.


