
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ  
 

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 των εξής ακινήτων: 

1.     Ν. ΚΟΣΜΟΣ, ΑΤΤΙΚΗ, Οδός Θαρύπου 2, Κατάστημα ισογείου (Κ-ΙΣ) 
αποτελούμενο από μία αίθουσα και wc, επιφάνειας 87,60τμ. και από 
κλειστό ημιυπαίθριο χώρο (ΗΧ-ΙΣ) επιφάνειας 26τμ., με τιμή 
εκκίνησης 65.000,00 € 
 
2.     ΧΑΛΚΙΔΑ, ΕΥΒΟΙΑ, Οδός Μακαρίου 87-89, Οικ. Τετ. 36, 
1) Διώροφη μεζονέτα (Γ3-Δ3) με 133,95τμ. η οποία  περιλαμβάνει το 
(Γ3) με 86,25τμ. το οποίο αποτελείται από καθιστικό, κουζίνα, 
διάδρομο, λουτρό, υπνοδωμάτιο και την εσωτερική κλίμακα ανόδου 
στο τμήμα (Δ3) με 43,65τμ. + 4,05τμ. Το οποίο αποτελείται από δύο 
υπνοδωμάτια, διάδρομο, λουτρό και την εσωτερική κλίμακα καθόδου 
στο (Γ3). Επίσης στη στάθμη του (Γ3) περιλαμβάνονται ανοικτός 
ημιυπαίθριος χώρος (ΗΧ11) με 6,56τμ. και κλειστός ημιυπαίθριος 
χώρος (ΗΧ12) με 7,55τμ. και στη στάθμη του (Δ3) περιλαμβάνονται 
κλειστοί ημιυπαίθριοι χώροι (ΗΧ13) με 17,30τμ. και τα ιδιόχρηστα 
δώματα (δ3) με 38,04τμ. και (δ4) με 3,90τμ. 2) Επίσης περιλαμβάνεται 
η αποθήκη υπογείου (Απ1) με 5,30τμ. 3) Επίσης περιλαμβάνεται 
υπόγειος κλειστός χώρος στάθμευσης (Ρ1+2) με 25,00τμ. 
(ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ), με τιμή εκκίνησης 241.900,00€. 
 
 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 7 Μαιου 2019 ημέρα Τριτη  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. 


