
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Της υπ αριθμ. 6708/2016 Γης επαναληπτικής περιλήψεως μου 

κατασχετήριας έκθεσης περί δηλοποιήσεως δημοσίου αναγκαστικού 

πλειστηριασμού ακινήτου της  οφειλέτιδας ο.ε. με την επωνυμία «Δ. 

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» που εδρεύει στο Αίγιο, οδός Μητροπόλεως 

αρ. 127. Στο Κατάστημα του Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας, που βρίσκεται στο 

Αίγιο, Κορίνθου αρ. 67, και ενώπιον της Συμβ/φου Αιγίου κ. Μαρίας Γιδά, 

κατοίκου Αιγίου, Παναγιωτοπούλων αρ. 9, την 22/06/2016 και ώρα 4.00 

έως 5.00 το απόγευμα θα γίνει δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός 

ακινήτου της πιο πάνω οφειλέτιδας με επίσπευση της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Το ακίνητο που θα εκπλεισθηριασθεί είναι: Ένα ενιαίο 

αγροτεμάχιο - ελαιοστάσιο, άρτιο και οικοδομήσιμο, μετά της εντός αυτού 

αγροτικής αποθήκης, που βρίσκεται στην θέση «Αφάνες» περιοχής 

Βουλομένου Αιγίου της πόλεως Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας, εκτός 

σχεδίου πόλης, εκτός οικισμού και εκτός ζώνης, συνολικής εκτάσεως 

(5.461,52) τ.μ. Το άνω ακίνητο συνορεύει: Βόρεια με ιδιοκτησία Φώτη και 

Κώστα Θεοδωρακόπουλου, και με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Μέγαρη, 

Νότια με δρόμο αγροτικό πλάτους μεγαλύτερου των 3,20 μ. και εν μέρει 

και με ιδιοκτησία Γεωργίου Βούλγαρη, Ανατολικά με ιδιοκτησία 

Κωνσταντίνου Μέγαρη και με ιδιοκτησία Χρυσούλας Στέφου και Δυτικά με 

ιδιοκτησία Γεωργίου Βούλγαρη. Επί του παραπάνω ενιαίου ακινήτου 

υπάρχει μία ισόγεια αγροτική αποθήκη κτισμένη από τσιμεντόπλιθες 

εμβαδού (10,20) τ.μ. Τιμή Αης προσφοράς για την έναρξη του 

πλειστηριασμού το ποσό των € (16.480,00). Βάρη: (2) προσημειώσεις 

υποθήκης και (1) κατάσχεση. 

Ο Δικ. Επιμελητής 
Θεοφάνης Χρ. Τσερεντζούλιας  



τηλ. 26910-29720 
 

 

                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Της υπ αριθμ. 6706/2016 Στης επαναληπτικής περιλήψεως μου 

κατασχετήριας έκθεσης περί δηλοποιήσεως δημοσίου αναγκαστικού 

πλειστηριασμού μετά από δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων 

των οφειλετών: 1/ Νικολάου Λαμπρόπουλου του Βασιλείου και της 

Αντιόπης και 2/ Ιωάννη Λαμπρόπουλου του Βασιλείου και της Αντιόπης, 

κατοίκων Καμαρών του Δήμου Αιγιαλείας. Στο Κατάστημα του 

Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας, που βρίσκεται στο Αίγιο, Κορίνθου αρ. 67, και 

ενώπιον της Συμβ/φου Αιγιαλείας κ. Αναστασίας Στρουμπούτα, που 

εδρεύει στις Καμάρες του Δήμου Αιγιαλείας, την 22/06/2016 και ώρα 4.00 

έως 5.00 το απόγευμα θα γίνει δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός 

ακινήτων των πιο πάνω οφειλετών με την επίσπευση της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Τα ακίνητα που θα εκπλεισθηριασθούν  είναι: Α/ Τα 

47/100 αδιαιρέτως καθενός εκ των πιο πάνω οφειλετών  ενός οικοπέδου 

με στοιχεία τμήμα ΕΝΑ ΑΛΦΑ (1Α) επιφανείας  [5.900,91] τ.μ., που 

βρίσκεται στην θέση «Άγιος Κωνσταντίνος ή Ροδιά» της τοπικής 

Κοινότητας Λόγγου της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου 

Αιγιαλείας, το οποίο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Το άνω ακίνητο 

συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία Ιωάννη Σταθακάρου, με 

Π.Ε.Ο. Πατρών – Κορίνθου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με το τμήμα ΙΒ που θα 

περιγραφεί παρακάτω, ΝΟΤΙΑ με όριο απαλλοτρίωσης ΟΣΕ και ΔΥΤΙΚΑ 

με ιδιοκτησία Βασιλείου Σταθακάρου και με ιδιοκτησία Ιωάννη 

Σταθακάρου. Β/ Το (1/2) αδιαιρέτως καθενός εκ των πιο πάνω οφειλετών 

ενός οικοπέδου επιφανείας  [6.197,28] τ.μ., με τα στοιχεία τμήμα ΕΝΑ 



ΒΗΤΑ (1Β), που βρίσκεται στην θέση «Άγιος Κωνσταντίνος ή Ροδιά» της 

τοπικής Κοινότητας Λόγγου της Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του 

Δήμου Αιγιαλείας, το οποίο είναι κατά κανόνα άρτιο και οικοδομήσιμο. Το 

άνω ακίνητο συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ΠΕΟ Πατρών – 

Κορίνθου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία Νικολάου και Ιωάννη 

Λαμπρόπουλου, ΝΟΤΙΑ  με όριο απαλλοτρίωσης ΟΣΕ και ΔΥΤΙΚΑ με το 

πιο πάνω τμήμα 1 Α που  περιγράφηκε παραπάνω. Γ/ Το (1/2) αδιαιρέτως 

καθενός εκ των πιο πάνω οφειλετών ενός αγροτεμαχίου επιφανείας  

[3.058,63] τ.μ. με ελαιόδεντρα και πορτοκαλιές (δενδροπερίβολο) που 

βρίσκεται στη θέση "Μύλος ή Ροδιά" της τοπικής Κοινότητας Λόγγου της 

Δημοτικής Ενότητας Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας το οποίο είναι 

κατά παρέκκλιση άρτιο και οικοδομήσιμο. Το άνω ακίνητο συνορεύει 

ΒΟΡΕΙΑ με παλαιά Εθνική οδό Κορίνθου – Πατρών, με ιδιοκτησία 

Αθανασίου Καραμπούλα, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία Αθανασίου 

Καραμπούλα, με ιδιοκτησία Διονυσίου Δρακόπουλου και με όριο 

απαλλοτρίωσης ΟΣΕ, ΝΟΤΙΑ με όριο απαλλοτρίωσης ΟΣΕ, με ιδιοκτησία 

Νικολάου και Ιωάννη Λαμπρόπουλου και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία 

Νικολάου και Ιωάννη Λαμπρόπουλου. Τιμή Αης προσφοράς για την 

έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται για το Αο πιο πάνω ακίνητο το ποσό 

των € (90.000,00) και για τα δυο μερίδια, για το Βο πιο πάνω ακίνητο το 

ποσό των € (100.000,00) και για τα δύο μερίδια και για το Γο πιο πάνω 

ακίνητο το ποσό των € (60.000,00) και για τα δυο μερίδια. Βάρη: (8) 

προσημειώσεις υποθήκης, (1) κατάσχεση, (2) αναγγελίες και (2) δηλώσεις 

συνέχισης πλειστηριασμού. 

Ο Δικ. Επιμελητής 
Θεοφάνης Χρ. Τσερεντζούλιας  
τηλ. 26910-29720 



 
                                        ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Της υπ αριθμ. 6707/2016 Στης επαναληπτικής περιλήψεως μου 

κατασχετήριας έκθεσης περί δηλοποιήσεως δημοσίου αναγκαστικού 

πλειστηριασμού μετά από δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτων 

των οφειλετών: 1/ Νικολάου Λαμπρόπουλου του Βασιλείου και της 

Αντιόπης και 2/ Ιωάννη Λαμπρόπουλου του Βασιλείου και της Αντιόπης, 

κατοίκων Καμαρών του Δήμου Αιγιαλείας. Στο Κατάστημα του 

Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας, που βρίσκεται στο Αίγιο, Κορίνθου αρ. 67, και 

ενώπιον της Συμβ/φου Αιγιαλείας κ. Αναστασίας Στρουμπούτα, που 

εδρεύει στις Καμάρες του Δήμου Αιγιαλείας, την 22/06/2016 και ώρα 4.00 

έως 5.00 το απόγευμα θα γίνει δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός 

ακινήτων των πιο πάνω οφειλετών με την επίσπευση της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Τα ακίνητα που θα εκπλεισθηριασθούν  είναι: Α/ Το (1/2) 

αδιαιρέτως καθενός εκ των οφειλετών ενός οικοπέδου με στοιχεία ΕΝΑ 

λατινικό (Ι) επιφανείας [1.823,19] τ.μ. άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο, 

με τα εντός αυτού ελαιόδενδρα, που βρίσκεται στη θέση «Καλύβια 

Προβοδός» της Τοπικής Κοινότητας Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας 

Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας. Το άνω ακίνητο συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ 

με ιδιοκτησία κληρονόμων Αθανασίας συζ. Γεωργίου Καλύβα και 

Θεόδωρου Παπανικολόπουλου, ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με δρόμο και με 

ιδιοκτησία κληρονόμων Αθανασίας συζ. Γεωργίου Καλύβα και Θεόδωρου 

Παπανικολόπουλου, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία Ειρήνης 

Λαμπροπούλου με ιδιοκτησία των πιο πάνω οφειλετών, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με 

ιδιοκτησία πρώην Ανδριάνας Νικολακοπούλου και ήδη Χρήστου 

Λαμπρόπουλου. Β/ Το (1/2) αδιαιρέτως καθενός εκ των πιο πάνω 



οφειλετών ενός οικοπέδου επιφανείας [985,18] τ.μ., με τα εντός αυτού 

ελαιόδενδρα και άλλα οπωροφόρα δένδρα, άρτιο και οικοδομήσιμο, που 

βρίσκεται στη θέση «Προβοδός» της Τοπικής Κοινότητας Καμαρών της 

Δημοτικής Ενότητας Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας. Το άνω ακίνητο 

συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με δρόμο, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία 

Θεμιστοκλή Λουκόπουλου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με πρώην ιδιοκτησία Ουρανίας 

Θανασούλια και ήδη των πιο πάνω οφειλετών και ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με 

πρώην ιδιοκτησία Ουρανίας Θανασούλια και ήδη των πιο πάνω 

οφειλετών. Γ/ Το (1/2) αδιαιρέτως καθενός εκ των πιο πάνω οφειλετών 

ενός οικοπέδου επιφανείας [1.642,78], άρτιο και οικοδομήσιμο, που 

βρίσκεται στη θέση «Προβοδός» της Τοπικής Κοινότητας Καμαρών της 

Δημοτικής Ενότητας Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας. Το άνω ακίνητο 

συνορεύει ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία Ειρήνης Λαμπροπούλου, 4 

με δημοτική οδό, ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με ιδιοκτησία αδελφών 

Λαμπρόπουλου, ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου 

Λαμπρόπουλου, ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία κληρονόμων Χρήστου 

Λαμπρόπουλου, με ιδιοκτησία Ουρανίας Θανασούλια και με ιδιοκτησία 

Ειρήνης Λαμπροπούλου. Δ/ Το ένα δεύτερο (1/2) αδιαιρέτως καθενός εκ 

των πιο πάνω οφειλετών ενός οικοπέδου με την ένδειξη ΔΥΟ λατινικό (ΙΙ) 

επιφανείας [1.897,34], άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται στη θέση 

«Προβοδός» της Τοπικής Κοινότητας Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας 

Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας. Το άνω ακίνητο συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ με 

ιδιοκτησία Αθανασίου Λαμπρόπουλου, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με το οικόπεδο τρία 

(ΠΙ) και με το οικόπεδο ένα (Ι), ΝΟΤΙΑ με πρανές επαρχιακής οδού και 

πέραν αυτής με επαρχιακή οδό και ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία αδελφών 



Περλέγκα. Ε/ Το ένα δεύτερο (1/2) αδιαιρέτως καθενός εκ των πιο πάνω 

οφειλετών ενός οικοπέδου  επιφανείας [1.159,90] τ.μ., που βρίσκεται στην 

θέση «Προβοδός» της Τοπικής Κοινότητας Καμαρών της Δημοτικής 

Ενότητας Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ εν μέρει με 

ιδιοκτησία Ιωάννη Λαμπρόπουλου και Νικολάου Λαμπρόπουλου, 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με δημοτική οδό, ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία Ιωάννη και Νικολάου 

Λαμπρόπουλου (το κέντρο Δομικών Υλικών της Εταιρείας Λαμπρόπουλος 

ΑΒΕΤΕ) και  ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Ιωάννη Λαμπρόπουλου και Νικολάου 

Λαμπρόπουλου, το οποίο περιλαμβάνει τις εξής εγκαταστάσεις: 1/ 

τέσσερις υπόγειες δεξαμενές ωρίμανσης ασβεστοπολτού συνολικής 

επιφανείας 197,64 τ.μ., 2/  Επαγγελματικό εργαστήριο επιφανείας 181,41 

τ.μ. το οποίο είναι ένα ισόγειο κτίσμα. Τιμή Αης προσφοράς για την έναρξη 

του πλειστηριασμού για το Αο πιο πάνω ακίνητο το ποσό των € 

(50.000,00) και για τα δυο μερίδια των οφειλετών, για το Βο πιο πάνω 

ακίνητο το ποσό των € (8.000,00) και για τα δύο μερίδια των καθών, για το 

Γο πιο πάνω ακίνητο το ποσό των € (50.000,00) και για τα δυο μερίδια 

των καθών, για το Δο πιο πάνω ακίνητο το ποσό των € (30.000,00) και για 

τα δυο μερίδια των καθών και για το Εο πιο πάνω ακίνητο το ποσό των € 

(160.000,00) και για τα δυο μερίδια των καθών. Βάρη: (1) υποθήκη, (9) 

προσημειώσεις υποθήκης, (2) κατασχέσεις, (2) αναγγελίες και (2) 

δηλώσεις συνέχισης πλειστηριασμού. 

Ο Δικ. Επιμελητής 
Θεοφάνης Χρ. Τσερεντζούλιας  
τηλ. 26910-29720 
                                      
                                         ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 



Της υπ αριθμ. 6705/2016 Στης επαναληπτικής περιλήψεως μου 

κατασχετήριας έκθεσης περί δηλοποιήσεως δημοσίου αναγκαστικού 

πλειστηριασμού μετά από δήλωση συνέχισης πλειστηριασμού ακινήτου 

της οφειλέτιδας α.ε. με την επωνυμία «ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΟΜΙΚΟΥ 

ΣΙΔΗΡΟΥ - ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΣΒΕΣΤΗ – ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΞΥΛΕΙΑΣ», με τον δ.τ. «ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒΕΤΕ», που εδρεύει στις 

Καμάρες του Δήμου Αιγιαλείας και νόμιμα εκπρ/ται. Στο Κατάστημα του 

Ειρηνοδικείου Αιγιαλείας, που βρίσκεται στο Αίγιο, Κορίνθου αρ. 67, και 

ενώπιον της Συμβ/φου Αιγιαλείας κ. Αναστασίας Στρουμπούτα που 

εδρεύει στις Καμάρες του Δήμου Αιγιαλείας, την 22/06/2016 και ώρα 4.00 

έως 5.00 το απόγευμα θα γίνει δημόσιος αναγκαστικός πλειστηριασμός 

ακινήτου της πιο πάνω οφειλέτιδας με την επίσπευση της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.». Το ακίνητο που θα εκπλεισθηριασθεί είναι: Ένα 

οικόπεδο επιφανείας [1.507,79] τ.μ. που βρίσκεται εντός της τοπικής 

Κοινότητας Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού του Δήμου 

Αιγιαλείας, άρτιο και οικοδομήσιμο, και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ  με ιδιοκτησία 

Νικ και Ιωάν. Λαμπρόπουλου, ΔΥΤΙΚΑ με ιδιοκτησία Αθ. Λαμπρόπουλου, 

ΝΟΤΙΑ με ιδιοκτησία Αθανασίου Λαμπρόπουλου και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ με την 

Επαρχιακή Οδό Καμαρών – Σαλμενίκου. Τιμή Αης προσφοράς για την 

έναρξη του πλειστηριασμού € (25.000,00). Βάρη: (1) προσημείωση 

υποθήκης, (1) κατάσχεση, (2) αναγγελίες και (2) δηλώσεις συνέχισης 

πλειστηριασμού. 

Ο Δικ. Επιμελητής 
Θεοφάνης Χρ. Τσερεντζούλιας  
τηλ. 26910-29720 

 



 

 

 


