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ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Της υπ’ αριθμ. 10.828/16-10-2018 Δήλωσης Συνέχισης Πλειστηριασμού της Συμβ. Αλεξ/πολης Μαγδ. Ζαμπούκη. 

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΣΑ: «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με έδρα την Αθήνα, Α.Φ.Μ. 094014249 Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών. 

ΟΦΕΙΛΕΤΙΔΑ: Λουΐζα Τερζή του Κυριάκου και της Αναστασίας, κάτοικο Αλεξανδρούπολης, Α.Φ.Μ. 009625667 Δ.Ο.Υ.

Αλεξανδρούπολης. 

ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ-ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Η δεκάτη ένατη (19η) του μηνός Δεκεμβρίου του έτους δύο χιλιάδες

δεκαοκτώ (2018), ημέρα Τετάρτη και από τις 10.00π.μ. έως 14.00μ.μ της αυτής ημέρας ενώπιον της συμβολαιογράφου

Αλεξανδρούπολης Ζαμπούκη Μαγδαληνής και στην έδρα της ευρισκόμενη στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας, αρ.

344, τηλ.: 25510-21280 (email: zabouki@yahoo.gr) Α.Φ.Μ.: 038385693 Δ.Ο.Υ.: Αλεξανδρούπολης ή σε περίπτωση κωλύματός

της ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της. 

ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Ορίζεται το ποσό του ενός εκατομμυρίου είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (1.024.000,00 €). 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟ: Η πλήρης κυριότητα ενός οικοπέδου κείμενου στην Αλεξανδρούπολη στην συμβολή των οδών

Λεωφόρου Δημοκρατίας αριθμ. 179 & Μακράς Γέφυρας, στο Ο.Τ. 264, έκτασης 220 τ.μ. κατά τον τίτλο κτήσης, 215,79 τ.μ.

σύμφωνα με το από 25-1-1977 σχετικό διάγραμμα του Πολιτικού Μηχανικού Σπύρου Τσιλιμίγκρα, 213 τ.μ. κατά το

Κτηματολόγιο και 214,49 τ.μ. βάσει νεώτερου τοπογραφικού επί του οποίου εκδόθηκε οικοδομική άδεια με αριθμ. 457/23-6-

1979. Το ανωτέρω οικόπεδο συνορεύει βόρεια με την Λεωφόρο Δημοκρατίας δυτικά με την οδό Μακράς Γέφυρας, νότια με

οικοδομή Κρομμύδα, πρώην Αφών Μπαζάκα και νυν πολυκατοικία και ανατολικά με οικοδομή Αρσένογλου. Το ανωτέρω

ακίνητο φέρει αριθμό ΚΑΕΚ 11 003 21 14 001/0/0. Επί του ως άνω οικοπέδου έχει ανεγερθεί κτίριο με υπόγειο, ισόγειο,

τέσσερις (4) ορόφους και δώμα, με χρήση Ξενοδοχείου (άνευ σύστασης ιδιοκτησίας και άνευ ΚΑΕΚ). Η συνολική επιφάνεια του

κτιρίου κατά το Κτηματολόγιο είναι δηλωμένη ως 1.103,03 τ.μ. Στην αναφερόμενη οικοδομή λειτουργεί σήμερα το Ξενοδοχείο

με την επωνυμία «ΗΡΑ». Το ξενοδοχείο έχει τριάντα δύο (32) δωμάτια, ήτοι είκοσι οκτώ (28) δίκλινα και τέσσερα (4)

μονόκλινα, με λουτρό για κάθε υπνοδωμάτιο και κοινόχρηστους χώρους, ήτοι: Α) το υπόγειο το οποίο καταλαμβάνει ολόκληρη

την επιφάνεια του οικοπέδου, δηλαδή εμβαδόν 214,49 τ.μ. Εντός του υπογείου υπάρχει το λεβητοστάσιο και ενιαίος

αποθηκευτικός χώρος, Β) το ισόγειο που καταλαμβάνει εμβαδόν 158 τ.μ. περιλαμβάνει την κεντρική είσοδο του ξενοδοχείου, η

οποία βρίσκεται επί της οδού Μακράς Γέφυρας ενώ εις την άλλη όψη επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας υπάρχει ετέρα μικρά

είσοδος (θύρα) που οδηγεί στο παρασκευαστήριο του πρωινού. Στο ισόγειο υπάρχει (reception) χώρος υποδοχής, γραφείο,

αίθουσα πρωινού, χώρος σαλονιού με μπαρ, κουζίνα, το παρασκευαστήριο του πρωινού, δυο WC και κλίμακα από σκυρόδεμα

για να επικοινωνεί με τις άλλες στάθμες. Υπάρχει πόρτα εξόδου που οδηγεί στον πίσω ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου. Γ) Ο

πρώτος (1ος), ο δεύτερος (2ος), ο τρίτος (3ος) και ο τέταρτος (4ος) όροφος έχουν έκαστος επιφάνεια 178,37 τ.μ., ύψος 2,90 μ.,

αποτελείται έκαστος από επτά (7) δίκλινα δωμάτια και ένα μονόκλινο, έκαστο δωμάτιο έχει ξεχωριστό λουτρό πλήρες

εξοπλισμένο και έχει υδραυλική-ηλεκτρική εγκατάσταση και κεντρική θέρμανση. Τα δύο (2) εκ των δίκλινων δωματίων εκάστου

ορόφου και το μονόκλινο βλέπουν στον ακάλυπτο χώρο και δεν έχουν μπαλκόνια, ενώ από τα υπόλοιπα πέντε (5) τα τρία

βλέπουν στην οδό Μακράς Γέφυρας και τα άλλα δύο (2) στην Λεωφόρο Δημοκρατίας έχουν μπαλκόνια μεμονωμένα για κάθε

δωμάτιο. Δ) Το Δώμα επιφάνειας 22,95 τ.μ. το οποίο χρησιμεύει ως αποθήκη κλιμακοστασίου και ως μηχανοστάσιο

ανελκυστήρων.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω ακίνητο περιήλθε στην κυριότητα της οφειλέτιδας δυνάμει του με αριθ. 17.791/19-07-1972

Συμβολαίου Αποδοχής κληρονομιάς του Συμβολαιογράφου Αθηνών Γεωργίου Παπαγιαννόπουλου, που μεταγράφηκε στα

Βιβλία Μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αλεξανδρούπολης στον Τόμο 167 και α/α 91. Η περιγραφή του ακινήτου, των

απαιτήσεων, των όρων καθώς και τα βάρη που βαρύνουν το ακίνητο κλπ στοιχείων, αναλυτικά αναφέρονται στην

κατασχετήρια έκθεση 984/16-06-2017 του Δικαστικού Επιμελητή της Περιφέρειας του Εφετείου Θράκης με έδρα το

Πρωτοδικείο Ροδόπης Απόστολου Α. Ταουκτσή. Η επισπεύδουσα, δηλώνει ότι δεν γνωρίζει κανένα νομικό ή πραγματικό

ελάττωμα του πλειστηριαζόμενου ακινήτου και επομένως δεν φέρει καμία σχετική ευθύνη, κάθε δε ενδιαφερόμενος

συμμετέχει στον διενεργούμενο πλειστηριασμό αποκλειστικά με δική του ευθύνη αφού προηγουμένως κάνει τον απαιτούμενο

έλεγχο. Το παρόν απόσπασμα θα κοινοποιηθεί όταν και όπου ορίζεται από το νόμο και θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα

δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τ.Α.Ν. του Ε.Τ.Α.Α




