
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. 5.097/2016 Δ! ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Ο Δικαστικός Επιμελητής του Εφετείου Θεσσαλονίκης με έδρα το Πρωτοδικείο Σερρών ΣΤΑΥΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥ ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗΣ, κάτοικος Σερρών, Π. Κωστοπούλου 6, τηλ. 23210/51155, 6977/578841.

ΔΗΛΩΝΩ : ΟΤΙ :

Στις 9-3-2016, μέρα Τετάρτη και από ώρα 16.00 μέχρι και 17.00 της ίδιας μέρας στα Σέρρας και στο

Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Σερρών και ενώπιον του επί του πλειστηριασμού Υπαλλήλου

Συμβολαιογράφου και κατοίκου Σερρών, Κ. Καραμανλή 44 κ. ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΙΝΑ ή του νόμιμου αναπληρωτή

του εκτίθεται σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η πιο κάτω περιγραφόμενη ακίνητη περιουσία των

οφειλετών : 1) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ του Κωνσταντίνου και της Λυγερής, 2) ΛΥΓΕΡΗΣ συζύγου

Κωνσταντίνου ΚΗΠΟΥΡΟΥ, το γένος Δημητρίου και Όλγας Χαϊτόγλου ή Χαϊτίδη και 3) ΟΛΓΑΣ συζύγου

Δημητρίου ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ ή ΧΑΪΤΙΔΗ, το γένος Ηλία και Θωμαής Μπαλουκτσή, κάτοικων Σερρών, Μιαούλη

1, με επίσπευση της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.» που

εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Αμερικής 4 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία, σύμφωνα με την υπ’

αριθ. 66/3/26.3.2013 απόφαση της ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος, του υπ’ αριθμ. 97/26.3.2013

Διατάγματος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, το οποίο δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθμ. 4640/26.3.2013

φύλλο της Επίσημης Εφημερίδας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την από 26.3.2013 σύμβαση, κατέστη

ειδική διάδοχος των ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ στις οποίες αφορούν οι παρούσες παρατηρήσεις, της

Κυπριακής Δημόσιας Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «CYPRUS POPULAR BANK

PUBLIC CO LTD» που εδρεύει στη Λευκωσία Κύπρου (Λεωφ. Λεμεσού 154) και εκπροσωπείται νόμιμα,

όπως μετονομάσθηκε η Τράπεζα με την επωνυμία «MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD», ως

καθολικής διαδόχου της ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας με την επωνυμία «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ήτοι : Από μία πολυώροφη οικοδομή, πολυκατοικία, που είναι κτισμένη σε ένα

οικόπεδο εμβαδού 239,00 τ.μ., που βρίσκεται στην πόλη των Σερρών του στη διασταύρωση των οδών

Μιαούλη 1 και Μαυροκορδάτου, μέσα στο 119α Οικοδομικό Πολύγωνο του νέου σχεδίου της πόλης των

Σερρών, το οποίο συνορεύει Ανατολικά με την οδό Μιαούλη, στην οποία έχει πρόσοψη, Δυτικά με την οδό

Μαυροκορδάτου, στην οποία έχει πρόσοψη, Βόρεια με ιδιοκτησία Λαμπρινής Μαδεμλή και Νότια με την

οδό Βενιζέλου, στην οποία έχει πρόσοψη, τις παρακάτω οριζόντιες ιδιοκτησίες των οφειλετών Όλγας

συζύγου Δημητρίου Χαϊτόγλου ή Χαϊτίδη, το γένος Ηλία και Θωμαής Μπαλουκτσή κατά ποσοστό 1/3 εξ

αδιαιρέτου κατά το δικαίωμα πλήρους κυριότητας, Λυγερής συζύγου Κωνσταντίνου Κηπουρού, το γένος

Δημητρίου και Όλγας Χαϊτόγλου ή Χαϊτίδη κατά ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου κατά το δικαίωμα επικαρπίας



και Δημήτριου Κηπουρού του Κωνσταντίνου κατά ποσοστό 2/3 εξ αδιαιρέτου κατά το δικαίωμα ψιλής

κυριότητας, ήτοι : Α) ακίνητα συνιδιοκτησίας όλων των οφειλετών : 1) το με χαρακτηριστικό αριθμό ΕΝΑ

(1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του υπογείου ορόφου, με ΚΑΕΚ 441211606003/0/1, το οποίο έχει εμβαδόν 158 τ.μ., έχει

όγκο 513 κ.μ., έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 97/1000 εξ αδιαιρέτου και συνορεύει

ανατολικά με το λεβητοστάσιο, το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, με τα με αριθ. 2 και 3 υπόγεια

καταστήματα και με την οδό Μιαούλη, δυτικά με την οδό Μαυροκορδάτου, βόρεια με ακίνητο ιδιοκτησίας

Λαμπρινής Μαδεμλή και με το με αριθ. 2 υπόγειο κατάστημα και νότια με τη συμβολή των οδών Μιαούλη

και Μαυροκορδάτου προς την οδό Βενιζέλου, το οποίο εκτιμώ αντί των 31.600,00 ευρώ, τιμή πρώτης

προσφοράς για τον πλειστηριασμό ορίζει η επισπεύδουσα το ποσό των 18.200,00 ευρώ και σύμφωνα με

τη με αριθ. 30/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών ορίσθηκε τιμή πρώτης προσφοράς

το ποσό των 21.100,00 ευρώ, ποσό μεγαλύτερο της αντικειμενικής του αξίας, που είναι 17.200,51 ευρώ,

2) το με χαρακτηριστικό αριθμό ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου ορόφου, με ΚΑΕΚ

441211606003/0/7, το οποίο έχει εμβαδόν 25 τ.μ., έχει όγκο 129 κ.μ., έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο

όλο οικόπεδο 26/1000 εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης με 36/1000, έχει 36

ψήφους στις 1000 στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της οικοδομής και συνορεύει ανατολικά με το με

αριθ. 6 κατάστημα, δυτικά με την οδό Μαυροκορδάτου, στην οποία έχει πρόσοψη, βόρεια με το με αριθ. 3

κατάστημα και με το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και νότια με το με αριθ. 5 κατάστημα, το οποίο εκτιμώ

αντί των 37.500,00 ευρώ, τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ορίζει η επισπεύδουσα το

ποσό των 15.000,00 ευρώ και σύμφωνα με τη με αριθ. 30/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Σερρών ορίσθηκε τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 25.000,00 ευρώ, ποσό μεγαλύτερο της

αντικειμενικής του αξίας, που είναι 13.867,76 ευρώ, 3) το με χαρακτηριστικό αριθμό ΠΕΝΤΕ (5)

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου ορόφου, με ΚΑΕΚ 441211606003/0/8, το οποίο έχει εμβαδόν 63 τ.μ., έχει όγκο

324 κ.μ., έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 63/1000 εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει στις δαπάνες

κεντρικής θέρμανσης με 91/1000, έχει 91 ψήφους στις 1000 στις συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της

οικοδομής και συνορεύει ανατολικά με την οδό Μιαούλη, δυτικά με την οδό Μαυροκορδάτου, βόρεια με τα

με αριθ. 4 και 6 καταστήματα και νότια με τη συμβολή των οδών Μιαούλη και Μαυροκορδάτου προς την

οδό Βενιζέλου, το οποίο εκτιμώ αντί των 80.000,00 ευρώ, τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό

ορίζει η επισπεύδουσα το ποσό των 39.000,00 ευρώ και σύμφωνα με τη με αριθ. 30/2014 απόφαση του

Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών ορίσθηκε τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 53.500,00 ευρώ,

ποσό μεγαλύτερο της αντικειμενικής του αξίας, που είναι 37.721,38 ευρώ και 4) το με χαρακτηριστικό

αριθμό ΕΞΙ (6) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου ορόφου, με ΚΑΕΚ 441211606003/0/9, το οποίο έχει εμβαδόν



27 τ.μ., έχει όγκο 142 κ.μ., έχει ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 29/1000 εξ αδιαιρέτου,

συμμετέχει στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης με 40/1000, έχει 40 ψήφους στις 1000 στις συνελεύσεις

των συνιδιοκτητών της οικοδομής και συνορεύει ανατολικά με την οδό Μιαούλη, στην οποία έχει

πρόσοψη, δυτικά με το με αριθ. 4 κατάστημα και με το κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, βόρεια με την

κοινόχρηστη είσοδο της πολυκατοικίας και νότια με το με αριθ. 5 κατάστημα, το οποίο εκτιμώ αντί των

41.000,00 ευρώ, τιμή πρώτης προσφοράς για τον πλειστηριασμό ορίζει η επισπεύδουσα το ποσό των

17.000,00 ευρώ και σύμφωνα με την με αριθ. 30/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών

ορίσθηκε τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 27.500,00 ευρώ, ποσό μεγαλύτερο της αντικειμενικής του

αξίας, που είναι 16.008,30 ευρώ. Και Β) το παρακάτω πλήρους κυριότητας και νομής ακίνητο του οφειλέτη

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΥ του Κωνσταντίνου και της Λυγερής, ήτοι : Από την ίδια πιο πάνω

πολυκατοικία, το με χαρακτηριστικό αριθμό ΔΥΟ (2) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ του ισογείου ορόφου της πιο πάνω

πολυκατοικίας, με ΚΑΕΚ 441211606003/0/5, το οποίο έχει εμβαδόν 32 τ.μ., έχει όγκο 165,00 κ.μ., έχει

ποσοστό συνιδιοκτησίας στο όλο οικόπεδο 35/1000 εξ αδιαιρέτου, συμμετέχει μόνο στις δαπάνες

κεντρικής θέρμανσης με ποσοστό 46/1000, έχει σαράντα έξι 46 ψήφους σε σύνολο ψήφων 1000 στις

Συνελεύσεις των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας και συνορεύει Ανατολικά με ιδιοκτησία Μαγδαληνής

Πασχάλη, με το κλιμακοστάσιο και με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, Δυτικά με την οδό Μαυροκορδάτου,

επί προσόψεως τριών γραμμικών μέτρων και δέκα εκατοστών (3,10), Βόρεια με το με αριθμό ένα (1)

ισόγειο κατάστημα και Νότια με το φρεάτιο του ανελκυστήρα, το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο και το με

αριθμό τρία (3) ισόγειο κατάστημα, το οποίο εκτιμώ αντί των 48.000,00 ευρώ, τιμή πρώτης προσφοράς

για τον πλειστηριασμό ορίζει η επισπεύδουσα το ποσό των 18.000,00 ευρώ και σύμφωνα με την με αριθ.

30/2014 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών ορίσθηκε τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό

των 32.000,00 ευρώ, ποσό μεγαλύτερο της αντικειμενικής του αξίας, που είναι 16.564,55 ευρώ.

Στην άνω ακίνητη περιουσία υπάρχουν τα εξής βάρη : Α) στα κτηματολογικά φύλα των ακινήτων με

ΚΑΕΚ 441211606003/0/1, 441211606003/0/7, 441211606003/0/8 και 441211606003/0/9, ως : Ι) αρχικές

εγγραφές : 1) προσημείωση υποθήκης για ποσό 76.400,00 ευρώ, υπέρ της «ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α.Ε.» και κατά όλων των οφειλετών, 2) προσημείωση υποθήκης για ποσό 103.600,00 ευρώ, υπέρ της

«ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και κατά όλων των οφειλετών και ΙΙ) ως μεταγενέστερες εγγραφές : 1)

προσημείωση υποθήκης για ποσό 72.000,00 ευρώ, υπέρ της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και κατά όλων των οφειλετών, 2) προσημείωση υποθήκης για ποσό 70.000,00 ευρώ,

υπέρ της «MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Ε.» και κατά όλων των οφειλετών, 3)

προσημείωση υποθήκης για ποσό 125.000,00 ευρώ, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.»



και κατά του οφειλέτη Δημητρίου Κηπουρού του Κωνσταντίνου και της Λυγερής, 4) προσημείωση

υποθήκης για ποσό 19.000,00 ευρώ, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και κατά του

οφειλέτη Δημητρίου Κηπουρού του Κωνσταντίνου και της Λυγερής και 5) η άνω Αναγκαστική κατάσχεση

για ποσό 273.895,02 ευρώ με επίσπευση της άνω επισπεύδουσας και κατά όλων των οφειλετών, Β) στο

κτηματολογικό φύλο του ακινήτου με ΚΑΕΚ 441211606003/0/5 και όλες κατά του οφειλέτη Δημητρίου

Κηπουρού του Κωνσταντίνου : Ι) ως μεταγενέστερες εγγραφές : 1) προσημείωση υποθήκης για ποσό

5.412,31 ευρώ, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», 2) προσημείωση υποθήκης για

ποσό 125.000,00 ευρώ, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.», 3) προσημείωση υποθήκης

για ποσό 19.000,00 ευρώ, υπέρ της «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε.» και κατά του οφειλέτη

Δημητρίου Κηπουρού του Κωνσταντίνου και της Λυγερής, 4) προσημείωση υποθήκης για ποσό

30.000,00 ευρώ, υπέρ της «CYPRUS POPULAR BANK PUBLIC CO LTD» και κατά του οφειλέτη

Δημητρίου Κηπουρού του Κωνσταντίνου και της Λυγερής και 5) η άνω Αναγκαστική κατάσχεση για ποσό

273.895,02 ευρώ με επίσπευση της άνω επισπεύδουσας.

Και προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν κύριοι και κάτοχοι της πιο πάνω ακίνητης περιουσίας να

προσέλθουν και να πλειοδοτήσουν κατά τον στην αρχή της παρούσης αναφερόμενο τόπο και χρόνο.

Σέρρας 15-2-2016

Ο Δικαστικός Επιμελητής

ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΤΣΙΒΑΡΗΣ


