
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑΣ  ΕΚΘΕΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΗΣ  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

   Η ∆ικαστική Επιµελήτρια του Πρωτοδικείου Λάρισας Αγλαΐα Θεοδώρου Νάκα, 

κάτοικος Λάρισας, (∆ευκαλίωνος 7), σας κάνω γνωστό ότι στις  είκοσι επτά (27) 

Ιανουαρίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και από ώρα τέσσερις (4) έως τις πέντε (5) το 

απόγευµα της ίδιας ηµέρας, στη Λάρισα, έδρα του οµώνυµου ∆ήµου, µέσα στο 

κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Λάρισας, που βρίσκεται στο ∆ικαστικό Μέγαρο 

Λάρισας, µε υπάλληλο επί του πλειστηριασµού τη Συµβολαιογράφο Λάρισας Φανή 

Γεωργίου Ζέγκα - Χελιδώνη, συζ. Πέτρου ∆ηµοβέλη, που κατοικοεδρεύει στη 

Λάρισα, οδός Μ. Αντύπα  αριθµ. 1, ή µε το νόµιµο αναπληρωτή της, 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 της οφειλέτριας Ανώνυµης εταιρίας µε 

την επωνυµία «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΚΡΕΑΤΑ Α.Ε.», που εδρεύει στο 5ο χλµ Λάρισας – 

Συκουρίου, νόµιµα εκπροσωπούµενης, δηλαδή εκπλειστηριάζεται: Ένα 

αγροτεµάχιο, κείµενο στο 5ο χιλ. Λάρισας – Συκουρίου, στη θέση «Αµπελότοπος» 

της κτηµατικής περιφέρειας της πρώην Κοινότητας Οµορφοχωρίου και ήδη ∆ήµου 

Κιλελέρ του Νοµού και Υποθηκοφυλακείου Λάρισας, µε αριθµό τεµαχίου 179, της 

ΣΤ’ κατηγορίας, έκτασης µέτρων τετραγωνικών πέντε χιλιάδων (5.000 τ.µ.) 

οριζόµενο γύρωθεν, Βόρεια µε αγροτικό δρόµο πλάτους πέντε (5) µέτρων, Νότια 

µε ιδιοκτησία αδελφών Απρίλη και νυν Ακρίβου, Ανατολικά µε ιδιοκτησία της Α.Ε. 

µε την επωνυµία «ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑ ΑΡΙΣΤΟΝ ΧΡΗΣΤΟΣ ∆ΙΚΤΟΠΟΥΛΟΣ 

Α.Ε.» και ∆υτικά µε ιδιοκτησία Θεοδωρόπουλου. Εντός του παραπάνω ακινήτου 

έχει ανεγερθεί κτίριο µε υπόγειο, ολικής επιφάνειας 763 τ.µ., το οποίο 

χρησιµοποιείται ως γραφείο της εταιρίας και ως εργαστήριο τεµαχισµού και 

συσκευασίας κρέατος, µε όλα τα παρακολουθήµατα, προσαυξήµατα και 

παραρτήµατά του, καθώς και τα συστατικά του µέρη και στοιχεία. Το παραπάνω 

ακίνητο θα εκτεθεί στον πλειστηριασµό µε τιµή πρώτης προσφοράς διακόσιες 

ενενήντα έξι χιλιάδες τριακόσια εξήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά του 

ευρώ (296.367,48 €).  Το άνω ακίνητο βαρύνεται µε µία Προσηµείωση η οποία ήδη 

έχει τραπεί σε Υποθήκη. Καλούνται όσοι θέλουν να έρθουν και να πλειοδοτήσουν.- 

Λάρισα  8  Ιανουαρίου 2016 

Η ∆ικαστική  Επιµελήτρια  

Αγλαΐα Θεοδ. Νάκα  


