
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  από  την  με  αριθμό  1805/17-04-2015  κατασχετήρια  έκθεση 

ακινήτων του τότε Δικ. Επιμελητή κ. Αντωνίου Σπηλιωτοπούλου και σε συνδυασμό με την με αριθμό 

68/11-11-2015 B΄  Επαναληπτική Περίληψη δημόσιου αναγκαστικού πλειστηριασμού ακινήτων εμένα 

του δικ. επιμελητή στο Πρωτοδικείο Καλαβρύτων ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚ. ΠΑΣΧΑΚΗ,  κατοίκου Ακράτας 

οδός Μακεδονίας αρ. 36 τηλ 6946500885, με την οποία γνωστοποιώ ότι στις ΔΕΚΑΕΞΙ (16) του μηνός 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ του έτους Δυο Χιλιάδες Δέκα Πέντε (2015), 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.  Βασιλείου  Παπαθεοδώρου  του  Γεωργίου  κατοίκου  Αμαλιάδος  Δήμου 

Ήλιδος,  ΒΓΑΙΝΟΥΝ σε δημόσιο αναγκαστικό πλειστηριασμό τα ακίνητα του καθ ού η εκτέλεση – 

οφειλέτη   κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ του Ιωάννη και της Σωτηρίας κατοίκου Σεπολίων Αττικής 

οδός  Γερακίου  αρ.  28,  δηλαδή:  1)  Μία  αυτοτελής  και  ανεξάρτητη,  διαιρεμένη  και  διακεκριμένη 

οριζόντια ιδιοκτησία, υπό στοιχεία Υ1 αποθήκη του υπογείου που αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο 

και,  έχει  επιφάνεια  (65,18)  τ.μ.  2)  Μία  αυτοτελής  και  ανεξάρτητη,  διαιρεμένη  και  διακεκριμένη 

οριζόντια  ιδιοκτησία,  υπό  στοιχεία  (Α-3)  διαμέρισμα  του  Α ορόφου  που  αποτελείται  από  δωμάτιο 

υποδοχής με κουζίνα, ένα υπνοδωμάτιο, λουτρό, διάδρομο και έχει επιφάνεια (42,65) τ.μ. και 3) Μία 

αυτοτελή  και  ανεξάρτητη,  διαιρεμένη  και  διακεκριμένη  οριζόντια  ιδιοκτησία,  υπό  στοιχεία  (Β-1) 

διαμέρισμα  που  αποτελείται  από  δωμάτιο  υποδοχής,  κουζίνα,  τρία  υπνοδωμάτια,  λουτρό,  WC, 

διάδρομο και εξώστες και έχει επιφάνεια (120,28) τ.μ. Οι ως άνω αναφερόμενες και περιγραφόμενες  

οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε οικοδομή κτισμένη σε οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο σύμφωνα 

με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις, κείμενο εντός του οικισμού «ΓΚΟΥΜΕΪΚΑ» δ.δ. Κραθίου δ.ε 

Ακράτας  του  Δήμου  Αιγιαλείας,  εκτάσεως  κατά  τον  τίτλο  κτήσεως  (1021)  τ.μ.  και  κατά  νεότερη 

καταμέτρηση (1029,58) τ.μ. Τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε για το πρώτο ακίνητο το ποσό των 

18.000€, για το δεύτερο ακίνητο το ποσό των 29.000€ και για το τρίτο το ποσό των 68.000€.- 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές των παραπάνω ακινήτων να προσέλθουν κατά 

την ημέρα του πλειστηριασμού και να πλειοδοτήσουν.- 

                                                                                           Ακράτα  11-11-2015    
                           

                                                                                         Ο ΔΙΚ. ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚ. ΠΑΣΧΑΚΗΣ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 


