
 
 
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 ΑΘΗΝΑ 23/06/2011      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ     ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 97583/23-06-2011      
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
 ΕΤΑΑ 

            ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
                                                                                        12/07/2011, ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ, ΩΡΑ 11:00  
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
∆/ΝΣΗ:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ               .                       
ΤΜΗΜΑ: ΚΙΝΗΤΗΣ & ΑΚΙΝ.ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΜΑΡΝΗ 22, ΑΘΗΝΑ 
ΠΛΗΡΟΦ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΦΕΤΣΗ .                       ΤΟΠΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΛΕΦ.: 210 52 17 301 302                                                      ΜΑΡΝΗ 22, ΑΘΗΝΑ 
FAX: 210 52 17 351                                           

 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 
 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  ΕΚΠΟΙΗΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ  ΤΟΥ  ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Ε  
ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΟΥΛΙΟΥ 1 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

                                            
 
 

Το ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
Έχοντας υπόψη : 
Α. Τα άρθρα 25 – 38 του Ν3655/2008 του καταστατικού του ΕΤΑΑ 
Β. Την 21/12-03-09, θέµα 12 Συνεδρίαση του ∆Σ  του ΕΤΑΑ  
Γ. Τις  διατάξεις  του  Π.∆ 715/79   
∆. Το άρθρο 48 του Ν. 3863/2010.  
Ε. Το άρθρο 6 του Ν. 3586/2007 
Ζ. Την µε αριθµό πρωτοκόλλου 25169/16-02-2011 ∆ιακήρυξη 
  
 
     ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  
 
Επαναληπτικό ∆ηµόσιο Πλειοδοτικό ∆ιαγωνισµό για την εκποίηση του διαµερίσµατος 

του ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Ε που βρίσκεται στην Αθήνα, στην πολυκατοικία επί της συµβολής των οδών 
Σουλίου 1 και Ζαλόγγου, στον 1ο όροφο πάνω από το ισόγειο και αποθήκης που βρίσκεται 
στο υπόγειο της ίδιας πολυκατοικίας. Το ακίνητο εκποιείται στην κατάσταση που βρίσκεται 
(νοµική και πραγµατική) και την οποία οφείλει να γνωρίζει ο διαγωνιζόµενος. 

   



Ο διαγωνισµός  θα  διενεργηθεί  στις 12/07/2011, ηµέρα Τρίτη και  ώρα 11:00 π.µ 
µπροστά  στην  αρµόδια   Επιτροπή  εκποιήσεως  ακινήτων  του  άρθρου  26  παρ. 2  του  Π.∆ 
715/79 . 

Η επιτροπή  θα  συνεδριάσει  µε  σκοπό  την  εξεύρεση  πλειοδότου  στον  τόπο  του  
διαγωνισµού  κατά  την  ορισµένη  ηµέρα  και  ώρα  αυτήν. 

 
 

ΑΡΘΡΟ  1 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 
Το προς εκποίηση ακίνητο αποτελείται από: 
Α) ∆ιαµέρισµα επιφάνειας 87,35τ.µ. το οποίο βρίσκεται στον 1ο όροφο πάνω από το 

ισόγειο της πολυκατοικίας στη συµβολή της οδού Σουλίου 1 και Ζαλόγγου. Το διαµέρισµα 
αποτελείται από (4) κύρια δωµάτια και βοηθητικούς χώρους. 

Β) Αποθήκη µε επιφάνεια 4,13 τ.µ. που βρίσκεται στο υπόγειο της πολυκατοικίας. 
Το ακίνητο αγοράστηκε από το πρώην Ταµείο Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών το 

έτος 1952 δυνάµει το Αριθµ. 41265/22-08-1952 Συµβόλαιο Αγοράς του συµβολαιογράφου Π. 
Βαρδουλάκη, το οποίο µεταγράφηκε νόµιµα στον τόµο 1511 και αριθµό 290 του 
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών.  

Με τον  Ν3655/2008 το Ταµείο Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών εντάχτηκε ως 
τοµέας στο Ενιαίο Ταµείο Ανεξάρτητα Απασχολουµένων και µετονοµάστηκε ως εξής: 
ΕΤΑΑ/Τοµέας Πρόνοιας ∆ικαστικών Επιµελητών. Με την Β1/10060/οικ.19568/3026/03-09-
2010 έκδοση ∆ιαπιστωτικής Πράξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
το ανωτέρω ακίνητο µεταγράφηκε στις 13/10/2009 στα βιβλία των µεταγραφών του 
Υποθηκοφυλακείου Αθηνών στον τόµο 4897, α/α 9. (αριθµός πιστοποιητικού 36341/13-10-
2009) 

Το διαµέρισµα είναι µισθωµένο και χρησιµοποιείται ως δικηγορικό γραφείο. 
. 
 

ΑΡΘΡΟ   2 
ΤΙΜΗ  ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

 
Τιµή  εκκίνησης  ορίζεται  το ποσό  των  # 132.000 # ΕΥΡΩ (Εκτίµηση ΣΟΕ)  
Σε περίπτωση που η αντικειµενική αξία του υπό εκποίηση ακινήτου  προσδιοριστεί  

από την αρµόδια ∆.Ο.Υ σε ποσό µεγαλύτερο από αυτό που  επιτεύχθηκε  από  τον  
διαγωνισµό  το  τίµηµα  θα  προσαυξηθεί  τόσο  ώστε  να  µην  υπολείπεται  της  
αντικειµενικής  αξίας. 

Η καταβολή ολόκληρου  του τιµήµατος θα λάβει χώρα κατά την ηµέρα  κατάρτισης  
του  συµβολαίου  αγοραπωλησίας . 

 
 

ΑΡΘΡΟ  3 
ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί στις 12/07/2011, ηµέρα Τρίτη και  ώρα 11:00 π.µ 

ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής του  διαγωνισµού, που  θα  συνεδριάσει  στο κτήριο του 
ΕΤΑΑ – Μάρνη 22, 2ο όροφο, αίθουσα ∆Σ ΕΤΑΑ Αθήνα.  



Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές µέχρι την 11.00 πρωινή της ηµέρας  διενέργειας  του  
διαγωνισµού.  

 
 

ΑΡΘΡΟ  4 
ΛΟΙΠΟΙ  ΟΡΟΙ 

 
Η παρούσα συµπληρώνεται από την . 25169/16-02-2011 ∆ιακήρυξη. 
     
Τα έξοδα δηµοσίευσης της Περίληψης της παρούσας ∆ιακήρυξης στον τύπο βαρύνουν 

το ΕΤΑΑ/ΤΠ∆Ε. 
 

Η διακήρυξη  δηµοσιεύεται  στις  εφηµερίδες : 
 

 ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ / ΕΞΠΡΕΣ  
 
Καθώς και στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων 

www.etaa.gr. 
 
Περίληψη της παρούσας αναρτάται στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ  
Αποκλείεται  η  καταβολή  µεσιτικών  δικαιωµάτων . 
Οι όροι της παρούσας διακήρυξης καθώς και της 25169/16-02-2011 ∆ιακήρυξης θα 

περιληφθούν στην σύνταξη του  συµβολαίου  µεταβιβάσεως  και  θα  αποτελούν 
αναπόσπαστο  µέρος  αυτού. 

Οι  ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Κινητής και 
Ακίνητης Περιουσίας του ΕΤΑΑ τηλ. 210 52 17 301-302 και στον Τοµέα Πρόνοιας 
∆ικαστικών Επιµελητών τηλ. 210 33 06 148-149 κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες από 
10:00 µέχρι 13:00 το  πρωί. 

 
 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
TΟΥ ΕΤΑΑ 

 

 
ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 


