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ΑΡΙΘΜΟΣ-111–

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ εκ της υπ΄αριθμ. 110/31-7-2020 ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ της Δικαστικής

Επιμελήτριας του Εφετείου Πατρών ΣΟΦΙΑΣ ΚΙΟΥΣΗ κατοίκου Πατρών (Βότση 62) με ΑΦΜ:138676973 τηλ. 6936151996.

ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΣΑ Της μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «CEPAL HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ», (πρώην επωνυμία «CEPAL

HELLAS ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ»),

καταχωρηθείσας της μεταβολής στο Γ.Ε.ΜΗ με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1930142/16-10-2019, σύμφωνα με την υπ’ αρ.

πρωτ. 1824440/17-10-2019 Ανακοίνωση Καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο), η οποία εδρεύει στην Νέα Σμύρνη

Αττικής, οδός Λεωφ. Συγγρού αρ. 209-211 με Α.Φ.Μ. 800715056, με αρ. Γ.Ε.ΜΗ 138019601000, νομίμως αδειοδοτηθείσας από

την Τράπεζα της Ελλάδος (Απόφαση αρ. 207/1/29.11.2016 της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας

της Ελλάδος), ως Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις, ως διαχειρίστριας απαιτήσεων της αλλοδαπής

εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «LANA SECURITIZATION S.A.R.L.», που εδρεύει στο Λουξεμβούργο, Λεωφ. Σαρλ Ντε

Γκωλ αρ. 2 με αρ. μητρώου Β229006 και ΑΦΜ 20182464628 και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίες απαιτήσεις έχουν

μεταβιβαστεί στο πλαίσιο τιτλοποίησης αξιώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3156/2003, από την ανώνυμη τραπεζική

εταιρεία με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον δ.τ. «ALPHA BANK», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός

Σταδίου, αριθμός 40, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, στην προαναφερόμενη αλλοδαπή εταιρεία, δυνάμει της από 29/11/2018

σύμβασης πώλησης και αγοράς απαιτήσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και της από 27/12/2018 σύμβασης

μεταβίβασης/εκχώρησης απαιτήσεων, αντίγραφο της οποίας έχει νομίμως καταχωρηθεί στο Δημόσιο Βιβλίο του Ν. 2844/2000

και ειδικότερα στο Ενεχυροφυλακείο Αθηνών με αριθμό πρωτοκόλλου 331/27-12-2018 και των οποίων η διαχείριση έχει

ανατεθεί δυνάμει της από 31/7/2019 Σύμβασης ανάθεσης διαχείρισης η οποία έχει καταχωρηθεί στο  Δημόσιο Βιβλίο του

Ενεχυροφυλακείου Αθηνών σύμφωνα με το άρθ. 10 παρ. 14 και 16 του Ν. 3156/2003 με αριθμό πρωτοκόλλου 206/1-8-2019.

ΚΑΘΗΣ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ- ΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ: Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΤΖΟΥΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ-

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η οποία έφερε την επωνυμία «ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ΜΠΕΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ»), που εδρεύει στην Παραλία Πατρών (θέση Παναγίτσα) με ΑΦΜ 999783186 και εκπροσωπείται νόμιμα από:

α)Κωνσταντίνο Αντζουλάτο του Νικολάου και της Μαρίας, κάτοικο Πατρών, Ακτή Δυμαίων αρ. 7, άλλως οδός Αυστραλίας

αριθμ. 12, β) Θεόδωρο Γεωργαντόπουλο του Σπυρίδωνος, κάτοικο Πατρών, οδός Κανακάρη αριθμ. 23, και γ) Άγγελο

Βαλλιανάτο του Θωμά, κάτοικο Πατρών, οδός Παπαφλέσσα αρ. 4, υπό την ιδιότητά τους ως νόμιμοι εκπρόσωποι και

προσωρινώς διοικούντες, δυνάμει της από 24/07/2020 προσωρινής διαταγής της κ. Πρωτοδίκη του Μονομελούς Πρωτοδικείου

Πατρών, Ελένης Μποσιώλη,

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΣ: Το ακριβές φωτοτυπικό αντιγράφου του υπ’ αριθ. 92/2012 πρώτου (α’) απογράφου εκτελεστού της με

αριθμό 92/2012 Διαταγής Πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πατρών, εκδιδόμενο σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 918 παρ. 6 του ΚΠολΔ, από το πρωτότυπο το οποίο προσαρτάται στην υπ’ αρ. 13486/2012 πράξη της

συμβολαιογράφου Πατρών Ευαγγελίας Τόλια- Ζούπα

ΚΑΤΑΣΧΕΘΕΝ ΑΚΙΝΗΤΟ: Οικόπεδο άρτιο και οικοδομήσιμο, που βρίσκεται εντός των ορίων του οικισμού Αραχωβιτίκων του

Δήμου Ρίου του Νομού Αχαΐας συνολικής επιφάνειας κατά προγενέστερο τίτλο κτήσης μέτρων τετραγωνικών είκοσι μία

χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα έξι (21.386,00) ή όσης έκτασης και αν είναι, μεγαλύτερης ή μικρότερης και κατά πρόσφατη και

ορθότερη καταμέτρηση μέτρων τετραγωνικών είκοσι μία χιλιάδων εξακοσίων είκοσι πέντε και 0,15 (21.625,15) με το σε αυτό

υπάρχον κτιριακό συγκρότημα εμβαδού 5.373τμ που λειτουργούσε ως ξενοδοχείο Β’ τάξης.

Το οικόπεδο αυτό εμφαίνεται στο από Μαρτίου 2003 τοπογραφικό διάγραμμα της Τοπογράφου Μηχανικού Χριστίνας Κ.

Πανδεμαράκη το οποίο προσαρτάται στο με αριθμό 1112/2003 συμβόλαιο Αγοραπωλησίας της Συμβολαιογράφου Αθηνών

Βαρβάρας Παπαδημητρακοπούλου και σύμφωνα με το οποίο το ως άνω περιγραφόμενο οικόπεδο έχει έκταση μέτρα

τετραγωνικά είκοσι μία χιλιάδες εξακόσια είκοσι πέντε και 0,15 (21.625,15) και συνορεύει: βορειοδυτικά με θάλασσα,

βορειοανατολικά με χείμαρρο, ανατολικά με χείμαρρο, νοτιοανατολικά σε πρόσωπο με παλαιά Εθνική Οδό Πατρών- Κορίνθου

και νοτιοδυτικά με ιδιοκτησία αδελφών Τραβασάρου. Στο ως άνω τοπογραφικό αναφέρεται ότι τμήμα της ως άνω ιδιοκτησίας

καταλαμβάνεται από ζώνη παραλίας και ειδικότερα το τμήμα με τα στοιχεία (Φ Χ 1 2 3 4 5 6 Π Ρ Σ Τ Υ Φ) έκτασης επτακοσίων

δέκα τεσσάρων (714,00) τετραγωνικών μέτρων (Απόφαση Νομάρχη Αχαΐας 10031/239/70 ΦΕΚ 255 Δ’). Το τμήμα της ζώνης

παραλίας προορίζεται για κοινόχρηστο χώρο μετά τη συντέλεση της απαλλοτριωτικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ως άνω έκθεση εκτίμησης το προπεριγραφόμενο ακίνητο βρίσκεται σε παραθαλάσσιο γήπεδο τελικής



επιφάνειας 20.673,15τμ, αφότου συντελεστεί απαλλοτριωτική διαδικασία, σε περιοχή εκτός σχεδίου και εντός ζώνης του

οικισμού ¨Κάτω Αραχωβιτίκων. Η συνολική επιφάνεια της ξενοδοχειακής μονάδας είναι 6.040τμ. Πρόκειται, για

εγκαταλελειμμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα Β΄ τάξης, με ημιτελή κτίρια, που έχει ανεγερθεί βάσει της έγκριση υπ’αρ. πρωτ.

1801 και αριθμό θεώρησης σχεδίων 18238/10026/18.2.71 του ΕΟΤ, καθώς και της τροποποιητικής της με αριθμό  πρωτ.

512684¨και αριθμό θεώρησης σχεδίων  32364/5-4-88. 

Το κτιριακό συγκρότημα απαρτίζεται κατά προγενέστερο τίτλο κτήσης του και κατά το ως άνω αναφερόμενο τοπογραφικό

διάγραμμα: α)Από συγκρότημα εισόδου που αποτελείται από είσοδο, χώρο υποδοχής, χώρο αναμονής, WC, γραφεία

διεύθυνσης, αίθουσα αλληλογραφίας, περίπτερο, χώρο προσωπικού, αποδυτήρια με WC, σιδερωτήριο, πλυντήριο, λινοθήκες

και αποθήκη. β)Από συγκρότημα εστιατορίου που αποτελείται από είσοδο, χωλ, μπαρ, σαλόνι, εστιατόριο, μαγειρείο,

αποθήκες, WC και λοιπούς βοηθητικούς χώρους και γ) Από συγκρότημα οικίσκων (bungalows) διώροφων και μονοόροφων.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση εκτίμησης, σύμφωνα με το συμβόλαιο και βάσει του από Νοεμβρίου 2009 τοπογραφικού

διαγράμματος του Πολ. Μηχ. Χριστόπουλου Παναγιώτη το οποίο συνοδεύει την 1106/2009 άδεια κατεδάφισης, τα κτήρια

είναι:

Κτίριο Υποδοχής: α) υπόγειο μ.τ. 40,00, που περιλαμβάνει αποθήκη και βοηθητικό χώρο, β) ισόγειο μ.τ. 485,00 που

περιλαμβάνει είσοδο, χώρους υποδοχής/ αναμονής, γραφεία, χώρους προσωπικού και WC. Επίσης υπάρχει και ημιτελής

προσθήκη ισογείου με στέγη εμβαδού  74τμ.

Κτίριο Εστιατορίου: ισόγειο συνολικού εμβαδού 1.203 μ.τ., που περιλαμβάνει είσοδο, χωλ, μπαρ, σαλόνι, WC, εστιατόριο,

μαγειρείο και αποθήκες. Επίσης υπάρχουν ημιτελής προσθήκες ισογείου  συνολικού εμβαδού 352τμ.

Κτίριο Α: α) Ισόγειο συνολικού εμβαδού 332μτ, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής. Επίσης υπάρχει και ημιτελής προσθήκη

ισογείου 29μτ. β) Α΄ όροφος: συνολικού εμβαδού 332μτ, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής,

Κτίριο Β: α) Ισόγειο: συνολικού εμβαδού 240μτ, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής, β) Α΄ όροφος: συνολικού εμβαδού

240μτ, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Μεταξύ του κτιρίου Β και του κτιρίου υποδοχής υπάρχει ατελής προσθήκη ισογείου χωρίς στέγη εμβαδού 57μτ. Κτίριο Γ: α)

Ισόγειο: συνολικού εμβαδού 205μτ, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής, β) Α΄ όροφος: συνολικού εμβαδού 205μτ, που

περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής

Μεταξύ των κτιρίων Β και Γ υπάρχει ατελής προσθήκη ισογείου χωρίς στέγη 96μτ.

Κτίριο Δ: α) Ισόγειο: συνολικού εμβαδού 136μτ, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής, β) Α΄ όροφος: συνολικού εμβαδού

136μτ, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής

Μεταξύ των κτιρίων Γ και Δ υπάρχει ατελής ισόγεια προσθήκη χωρίς στέγη 202τμ.

Κτίριο Ζ: Ισόγειο μ.τ. 212, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Η: Ισόγειο μ.τ. 106, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

 Κτίριο Θ: Ισόγειο μ.τ. 198, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Ι: Ισόγειο μ.τ. 88, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Κ: Ισόγειο μ.τ. 173, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Λ: Ισόγειο μ.τ. 88, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Μ: Ισόγειο μ.τ. 134, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Ν: Ισόγειο μ.τ. 54, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Ξ: Ισόγειο μ.τ. 134, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Ο: Ισόγειο μ.τ. 55, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Π: Ισόγειο μ.τ. 55, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Ρ: Ισόγειο μ.τ. 61, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Σ: Ισόγειο μ.τ. 164, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Κτίριο Τ: Ισόγειο μ.τ. 48, που περιλαμβάνει δωμάτια διαμονής.

Αποθήκη- Βοηθητικός χώρος μ.τ. 106, που περιλαμβάνει δωμάτια βοηθητικό χώρο

Επίσης στον υπαίθριο χώρο υπάρχει πισίνα εμβαδού 190,00τμ , δύο (2) γήπεδα τένις συνολικού εμβαδού 912,00τμ, ένα (1)

γήπεδο βόλεϊ  εμβαδού 352,00τμ και μία (1) αποθήκη- βοηθητικό χώρο.

ΤΙΤΛΟΣ ΚΤΗΣΗΣ: Το ως άνω περιγραφόμενο ακίνητο περιήλθε στην ως άνω καθ’ης η εκτέλεση εταιρεία κατά πλήρη κυριότητα

σε ποσοστό 100% δυνάμει του με αρ. 1112/2003 Συμβόλαιο Αγοραπωλησίας της Συμ/φου Αθηνών Βαρβάρας



Παπαδημητρακοπούλου, που έχει μεταγραφεί νόμιμα στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο

2321 και αριθμό 78.

ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του άνω κατασχεθέντος ακινήτου, ορίζεται η εμπορική του αξία, ήτοι το ποσό των δύο

εκατομμυρίων τριάντα εννέα χιλιάδων ευρώ (2.039.000€),

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Η πιστοποιημένη Συμβολαιογράφος Πατρών κ. Βασιλική Παπαγεωργίου του Θεοφάνη,

κάτοικος Πατρών (Γεροκωστοπούλου 22), με ΑΦΜ 078200102 ΔΟΥ Γ΄ Πατρών τηλ. 2610625567, ή σε περίπτωση κωλύματος της

ή εν αδυναμία αυτής ενώπιον του νόμιμου αναπληρωτή της,

ΧΡΟΝΟΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Η 10η Μαρτίου 2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10.00 π.μ. έως 14.00,

ΠΟΣΟ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ: για το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000€) με επιφύλαξη για το υπόλοιπο της

οφειλής, που αποτελεί μέρος του επιδικασθέντος κεφαλαίου, με ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματος για την είσπραξη του

υπολοίπου επιταχθέντος ποσού με άλλη αναγκαστική εκτέλεση ή αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό, καθ’ ότι ο

περιορισμός στο ως άνω ποσό έγινε αποκλειστικά και μόνο για μείωση των εξόδων,

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ: Ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικά μέσα, αναγκαστικός πλειστηριασμός

ανοικτού πλειοδοτικού τύπου (ηλεκτρονικός πλειστηριασμός), μέσω της ιστοσελίδας www.eauction.gr, σύμφωνα με τους

όρους και τις διατάξεις του Κ. Πολ. Δ περί αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε σχετικού Νόμου και συγκεκριμένα σύμφωνα με τα

άρθρα 959, 964, 965, 966, 969, 970,  975, 976, 977, 977 Α 978, 993, 995 παρ. 1, 998,  1000 έως και 1007, 1017 και 1018 του

Κ.Πολ.Δ. και με τους όρους κάθε άλλης διάταξης για τη διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Όποιος

υπερθεματίζει για λογαριασμό τρίτου, οφείλει να δηλώσει προηγουμένως στην υπάλληλο του πλειστηριασμού τα πλήρη

στοιχεία του τρίτου και να καταθέσει (υποβάλλει) σ’ αυτόν ηλεκτρονικά το ειδικό πληρεξούσιο, με το οποίο του χορηγείται η

σχετική εντολή. Κατά τα λοιπά ο πλειστηριασμός θα διενεργηθεί σύμφωνα με τους όρους και τις διατάξεις του ΚΠολΔ και κάθε

σχετικού Νόμου. Η επισπεύδουσα και το όργανο εκτέλεσης δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν κανένα νομικό ή πραγματικό

ελάττωμα των πλειστηριαζόμενων ακινήτων και επομένως δεν φέρουν καμία σχετική ευθύνη, κάθε δε ενδιαφερόμενος

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

απαιτούμενο έλεγχο, συμμορφούμενος με το Νόμο και τους σχετικούς όρους και διατάξεις του Κ. Πολ. Δ.

ΒΑΡΗ Σύμφωνα με το από 3/8/2020 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, εκτός από την ως άνω κατάσχεσή μου

που γράφτηκε στον τόμο 140 και αριθμό 29392 των βιβλίων των κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Πατρών, το ως άνω

ακίνητο βαρύνετε, με τα εξής: 1)ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ για ποσό 2.500.000€ που έχει νόμιμα

εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο 761 και αριθμό 32456 στις 14/1/2011 και η οποία

έχει τραπεί σε υποθήκη στις 30/4/2012.

2) ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ για ποσό 200.000€ που έχει εγγραφεί νόμιμα στα βιβλία υποθηκών του

Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο 761 και αριθμό 32471 στις 21/1/2011 και η οποία έχει τραπεί σε υποθήκη στις

30/4/2012,

3) ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΥΠΟΘΗΚΗΣ υπέρ ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ για ποσό 300.000€ και έχει νόμιμα εγγραφεί στα βιβλία υποθηκών του

Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο 762 και αριθμό 32740 στις 27/5/2011 και η οποία έχει τραπεί σε υποθήκη στις

30/4/2012,

4) Κατάσχεση υπέρ Ελληνικού Δημοσίου (Α΄ Δ.Ο.Υ. Πατρών) για ποσό 2.848,37€ που έχει εγγραφεί νόμιμα στα βιβλία

κατασχέσεων του Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο 136 και αριθμό 28539 στις 21/9/2012

5) Κατάσχεση υπέρ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Πάτρας για ποσό 76.878,64€ και έχει εγγραφεί νόμιμα στα βιβλία κατασχέσεων του

Υποθηκοφυλακείου Πατρών στον τόμο 137 και αριθμό 28767 στις 17/12/2013.

Για βεβαίωση των άνω συντάχθηκε η παρούσα από εμένα σήμερα στις 1-9-2020 ημέρα Τρίτη στο εδώ και επί της οδού Βότση

αριθμ. 62 των Πατρών κείμενο γραφείο μου και η οποία αφού διαβάσθηκε και βεβαιώθηκε υπογράφεται από εμένα όπως

ακολουθεί και σφραγίζεται με τη σφραγίδα  της υπηρεσίας μου.

Η Δικαστική Επιμελήτρια
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