
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ από την με αριθμό 1801/13-03-2015 κατασχετήρια έκθεση ακινήτου του 
τότε Δικ.  Επιμελητή κ.  Αντωνίου Σπηλιωτοπούλου και σε συνδυασμό με την με αριθμό 69/30-11-2015 Α΄ 
Επαναληπτική Περίληψη δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτου εμένα του Δικ. Επιμελητή στο 
Πρωτοδικείο Καλαβρύτων ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΣΧΑΚΗ,  κατοίκου Ακράτας οδός Μακεδονίας αρ. 36 τηλ 
6946500885, με την οποία γνωστοποιώ ότι στις ΔΕΚΑΤΡΕΙΣ (13) του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του έτους Δυο 
Χιλιάδες Δέκα έξι (2016), ημέρα Τετάρτη και ώρα από 4 μ.μ. έως 5 μ.μ. της ιδίας ημέρας με Υπάλληλο του 
Πλειστηριασμού την Συμβολαιογράφο Ακράτας κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΤΑ, κάτοικο Ακράτας, (τηλ. 26960-33730), 
  ή αυτής κωλυομένης ενώπιον κάθε νόμιμου αναπληρωτή της, εδώ στην Ακράτα και μέσα στο Κατάστημα του 
Ειρηνοδικείου Ακράτας, με επίσπευση του δανειστή κ. Ιωάννη Ρόγκα του Νικολάου και της Αργυρώς κατοίκου 
Ψαχνών Ευβοίας οδός Βρισακίων αρ.11, ΒΓΑΙΝΕΙ σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό το ακίνητο της καθ 
ής η εκτέλεση – οφειλέτιδας   κ. ΜΑΡΙΑΣ συζ. Γεωργιου ΔΕΜΕΓΚΟΥ το γένος Θεόδωρου και Έλλης Σιώπη  
κατοίκου Άνω Λιοσίων Αττικής οδός Σαρωνικού 26, δηλαδή: Μία αυτοτελής  και διακεκριμένη ιδιοκτησία 
(οικόπεδο) με αριθμό 12, εμβαδού 146,33 τ.μ., μετά των επ’ αυτού ανεγερθησομένων κτισμάτων,  κείμενο στη 
θέση «Βιβάρι» στο 127 Ο.Τ. του σχεδίου πόλεως Κραθίου του Δήμου Ακράτας. Η ανωτέρω διακεκριμένη 
ιδιοκτησία κατά τον τίτλο κτήσεως έχει εμβαδό 153 τ.μ.. Εντός του άνω οικοπέδου είναι κτισμένη ισόγειος 
οικία, υπερυψωμένη από το έδαφος 0,70 εκατοστά,  επιφανείας 70 τ.μ. περίπου, με σοφίτα επιφανείας 25 τ.μ.  
περίπου. Το όλο οικόπεδο, όπου βρίσκεται το ως άνω τμήμα (αυτοτελής και διακεκριμένη ιδιοκτησία),  έχει  
έκταση 597,24 τ.μ. και κατά τον τίτλο κτήσεως έχει έκταση 622,70 τ.μ. είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.  Τιμή 
πρώτης  προσφοράς  ορίστηκε  το  ποσό  των  81.500,00€.-   ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ  όσοι  θέλουν  να  γίνουν 
αγοραστές  του  παραπάνω  ακινήτου  να  προσέλθουν  κατά  την  ημέρα  του  πλειστηριασμού  και  να 
πλειοδοτήσουν.- 
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