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ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,  

ΗΠΕΙΡΟΥ  ΚΑΙ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  

Ν. Μ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ                                                                                

                                        

                                                                   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

    Οι εκτελεστές της διαθήκης της αποβιωσάσης την 24.4.2014 στην Κυπαρισσία 
ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΡΙ∆Α χας ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ το γένος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΥ,  

Α. Λουκάς Μαραγκός του Παναγιώτη      και  

Β. Παναγιώτης Αγγελινάς του ∆ηµητρίου, κάτοικοι Κυπαρισσίας,    

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

1)   Την  εκποίηση ενός αστικού ακινήτου και ειδικότερα, ενός  οικοπέδου αρτίου και 
οικοδοµήσιµου σύµφωνα µε τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις, µετά της σε αυτό 
κειµένης παλαιάς  µµονοκατοικίας, που βρίσκεται εντός του εγκεκριµένου σχεδίου πόλεως 
Κυπαρισσίας, της κτηµατικής περιφέρειας του πρώην ∆ήµου Κυπαρισσίας στη θέση 
"ΜΟΥΣΤΟΥ" εντός του υπ' αριθµό τριάντα πέντε (35) οικοδοµικού τετραγώνου και επί των 
οδών  Ελευθερίου Βενιζέλου, στην οποία φέρει τον αριθµό 63, Αν. Ζαδέ και Ανωνύµου µε 
αριθµ. 3, εκτάσεως τετραγωνικών διακοσίων ογδόντα οκτώ (288.00 Μ2) και συνορεύει 
γύρωθεν ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί προσώπου και πλευράς  Α1-Α2 µήκους µέτρων δέκα 
πέντε (15,00) µε την οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, πλάτους µέτρων δέκα έξι (16,00), 
ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΑ επί προσώπου και πλευράς σχεδιαγράµµατος Α2-Α3 µήκους µέτρων 
δέκα εννέα και είκοσι εκατοστών (19,20) µε την οδό Ανδρέα Ζαδέ, πλάτους µέτρων δέκα 
(10,00), ΝΟΤΙΟ∆ΥΤΙΚΑ επί προσώπου και πλευράς σχεδιαγράµµατος Α3-Α4 µήκους 
µέτρων δέκα πέντε (15,00) µε την ανώνυµη οδό 3, πλάτους µέτρων δέκα (10,00) και 
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΑ επί πλευράς Α4- Α1 µήκους µέτρων δέκα εννέα και είκοσι εκατοστών 
(19,20) µε ιδιοκτησία Λυδιώτη.  Μέσα στο οικόπεδο αυτό έχει ανεγερθεί και υφίσταται µια 
µονοκατοικία, η οποία αποτελείται από το ισόγειο που περιλαµβάνει βοηθητικούς χώρους 
[λεβητοστάσιο, γκαράζ, πλυντήριο και κλιµακοστάσιο] συνολικής επιφάνειας µέτρων 
τετραγωνικών εξήντα τεσσάρων και τεσσάρων εκατοστών (64.04 Μ2) και από τον ανοικτό 
χώρο (ΡΙLΟΤΙS) επιφανείας µέτρων τετραγωνικών εξήντα οκτώ και ογδόντα έξι 
εκατοστών (68.86 Μ2) και από τον πρώτο (Α) και δεύτερο (Β) πάνω από το ισόγειο 
ορόφους, οι οποίοι έχουν ενιαία λειτουργική ενότητα, επιφανείας του πρώτου (Α) ορόφου 
µέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα δύο και ενενήντα εκατοστών (132.90 Μ2) και 
επιφανείας του δευτέρου (Β) ορόφου µέτρων τετραγωνικών πενήντα έξι και ογδόντα 
εκατοστών (56.80).   

 2)   Οι προσφορές θα είναι έγγραφες κλειστές και κατά το χρονικό διάστηµα από 7 
Μαρτίου  2016 έως και 16 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 π.µ. θα κατατίθενται στην 
συµβολαιογράφο Κυπαρισσίας Ευθυµία Στρατικοπούλου   ιδιοχείρως µε απόδειξη 
παραλαβής   (ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, ή µε ταχυµεταφορές) στο γραφείο 
της συµβολαιογράφου στην ∆ιεύθυνση: Πονηροπούλου & Ελ. Βενιζέλου Κυπαρισσία. 



Ελάχιστος όρος προσφοράς για την εκποίηση του ακινήτου ορίζεται το ποσό των 
διακοσίων είκοσι χιλιάδων ευρώ  (220.000 €). 

 3)   Οι εκτελεστές θα αναδείξουν τον πλειοδότη µε την µεγαλύτερη προσφορά και τους 
πλέον συµφέροντες λοιπούς όρους ενώπιον της οριζόµενης υπό του Νοσοκοµείου 
Κυπαρισσίας Επιτροπής, σε συνεδρίαση που θα γίνει ενώπιον της συµβολαιογράφου 
Κυπαρισσίας Ευθυµίας Στρατικοπούλου  την 16/5/2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00. 

   4)  Oι ενδιαφερόµενοι καλούνται να καταθέσουν µε τον προαναφερόµενο τρόπο την 
έγγραφη προσφορά τους προς την κληρονοµιά, µαζί µε όλα τα νοµιµοποιητικά έγγραφα 
τα οποία αναφέρονται στην µε ηµεροµηνία 28.2.2016 διακήρυξη την οποία µπορούν να 
πληροφορηθούν από το διαδίκτυο (ιστοσελίδα του Υπ. Οικονοµικών, της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Περιφέρειας Πελοποννήσου και των  Νοσηλευτικών 
Μονάδων  Καλαµάτας και Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Μεσσηνίας)  ή να 
παραλάβουν από τους εκτελεστές, την συµβολαιογράφο ή την Γραµµατεία της 
Νοσηλευτικής Μονάδας  Κυπαρισσίας. 

Κυπαρισσία 28.2.2016 

                                               Οι  Εκτελεστές της  Περιουσίας   
 

1) Λουκάς Μαραγκός                                           2) Αγγελινάς Παναγιώτης  
Κυπαρισσία Τ.Κ 24500                                        Κυπαρισσία Τ.Κ 24500 
Τηλ. 2761022919                                                Τηλ. 6937181770 

  

 
 
 


