ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ
Η Δικαστική Επιμελήτρια του Πρωτοδικείου Λάρισας Αγλαΐα Θεοδ. Νάκα, κάτοικος
Λάρισας, (Δευκαλίωνος 7), σας κάνω γνωστό ότι στις εννιά (9) Δεκεμβρίου 2015,
ημέρα Τετάρτη και από ώρα τέσσερις (4) έως τις πέντε (5) το απόγευμα της ίδιας
ημέρας, στη Λάρισα, έδρα του ομώνυμου Δήμου, μέσα στο κατάστημα του
Ειρηνοδικείου Λάρισας, που βρίσκεται στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, με υπάλληλο
επί του πλειστηριασμού το Συμβολαιογράφο Λάρισας Χρήστο Λεωνίδα Τσιαμούρα,
που κατοικοεδρεύει στη Λάρισα, οδός Ίωνος Δραγούμη αριθμ. 6, ή με το νόμιμο
αναπληρωτή του, με επίσπευση της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την
επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στην Αθήνα,
νόμιμα εκπροσωπούμενης, θα εκτεθεί σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό η
παρακάτω αναφερόμενη ακίνητη περιουσία των οφειλετριών α) Δήμητρας
Κατσαβού του Νικολάου και β) Αικατερίνης Κατσαβού του Νικολάου, κατοίκων
Λάρισας, δηλαδή εκπλειστηριάζεται: Το υπό στοιχεία Κάπα έξι (Κ-6) κατάστημα,
που αποτελεί αυτοτελή, διηρημένη και ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία του ισογείου
ορόφου μιας πολυκατοικίας, που είναι κτισμένη σε οικόπεδο έκτασης 325 τ.μ., που
βρίσκεται μέσα στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο της πόλης Λάρισας, του
ομώνυμου Δήμου επί της οδού 28ης Οκτωβρίου αριθμός 3, μετά του αντιστοίχου και
ίσης επιφάνειας υπογείου χώρου του, που έχει επιφάνεια 44,10 τ.μ. περίπου,
ποσοστό συνιδιοκτησίας εξ αδιαιρέτου επί όλου του οικοπέδου 7,02/100 και που
συνορεύει Ανατολικά µε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας, Δυτικά µε την οδό 28ης
Οκτωβρίου, Βόρεια µε το υπό στοιχεία Κ-5 κατάστημα ιδιοκτησίας Αποστόλου
Ζαχαρούλη και Νότια µε ιδιοκτησία Βασιλείου Παπαζήση. Το άνω κατάστημα ανήκει
κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, κοινά, αδιαίρετα και κατ’ ισομοιρία στην
κάθε μία των άνω οφειλετριών και θα εκτεθεί στον πλειστηριασμό με τιμή πρώτης
προσφοράς εκατό χιλιάδες ευρώ (100.000,00 €). Το άνω ακίνητο βαρύνεται με πέντε
(5) Προσημειώσεις εκ των οποίων οι δύο (2) έχουν τραπεί σε Υποθήκες. Καλούνται
όσοι θέλουν να έρθουν και να πλειοδοτήσουν.Λάρισα 20 Νοεμβρίου 2015
Η Δικαστική Επιμελήτρια
Αγλαΐα Θεοδ. Νάκα

