ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Της με αριθμό 1253/2016 Α΄ Επαναληπτικής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης
Κινητών Πραγμάτων (Φ.Ι.Χ. Αυτοκινήτων), για διενέργεια πλειστηριασμού.
ΔΗΛΟΠΟΙΩ ΟΤΙ
Στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τετάρτη
και από την 4ην έως και την 5ην απογευματινή ώρα της ιδίας ημέρας, στο τόπο της
κατάσχεσης, ήτοι στο χώρο των εγκαταστάσεων της επισπεύδουσας ανώνυμης
εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΓΑΛΒΑΝΙΣΤΗΡΙΑ – ΣΤΗΘΑΙΑ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ – ΣΩΛΗΝΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ – ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ) και τον δ.τ.
«GEO SOL HELLAS», που βρίσκεται στο 67ο χλμ. Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, στη
θέση ¨ΦΕΡΘΙ ή ΠΗΓΑΔΙ ΜΠΡΑΤΣΙΟΥ ή ΠΗΓΑΔΙ ΜΠΡΑΤΣΙ¨, στη Δ.Κ. Βαθέος
της Δ.Ε. Αυλίδος του Δήμου Χαλκιδέων, της Π.Ε. Ευβοίας – Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας, που ορίζεται ως ο τόπος του Δημοσίου Αναγκαστικού Πλειστηριασμού
αυτού, ο οποίος επίσης ορίστηκε και ως χώρος φύλαξης και φυλάσσονται τα
κατασχεθέντα κινητά πράγματα (Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητα) ενώπιον της Συμβ/φου Χαλκίδας
Χρυσούλας ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ, κατοίκου Χαλκίδας (Καραμουρτζούνη 1), τηλ. 22210.
29233, ορισθείσας ως επί του πλειστηριασμού υπαλλήλου ή ενώπιον του νόμιμου
αναπληρωτού της, σε περίπτωση κωλύματός της, θα βγει στον πλειστηριασμό η εξής
περιγραφόμενη κινητή περιουσία, ήτοι : 1) Ένα μεταχειρισμένο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο,
ανοικτό, κοινό μη ανατρεπόμενο, με αρ.κυκλοφ. ΒΙΜ 5218, μάρκας MERCEDES,
τύπου ATECO – 1223 και χρώμα λευκό. Έχει ημ/νια 1η άδειας (στην Ελλάδα) 6-2-08,
είναι φορολ.ισχύς 38 ίππων, είδος καυσ. πετρέλαιο, μικτού βάρους 11.990, απόβαρο
6.780 & ωφέλιμο 5.210. & 2) Ένα μεταχειρισμένο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο, κλειστό, κοινό
μη ανατρεπόμενο, με αρ.κυκλοφ. ΙΚΜ 6749, μάρκας CITROEN, και χρώμα λευκό.
Έχει ημ/νια πρώτης 1η άδειας (στην Ελλάδα) 26-9-08, έχει κυλινδρισμό 1.360 cm3,
είναι φορολ.ισχύς 10 ίππων, είδος καυσ. βενζίνη (αμόλυβδη καταλυτ.) και θέσεων 2.
Ο πλειστηριασμός θα γίνει με επίσπευση της ως άνω ανώνυμης εταιρείας, κατά της
οφειλέτιδας εταιρείας με την επωνυμία «RAMA ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ –
ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και
τον δ.τ. «RAMA S.A.», που εδρεύει στα Οινόφυτα Βοιωτίας (θέση ¨ΛΥΣΙΑ¨) και
όπως νόμιμα εκπροσωπείται, για ποσό επίσπευσης : 46.791,29 € πλέον τόκων και
εξόδων εκτελέσεως, δυνάμει και εις εκτέλεση της υπ’ αρ. 9/2014 Διαταγής
Πληρωμής του Μον. Πρωτ. Θηβών, με αριθμό απογράφου υπ’ αρ. 31/2014. Τιμή
πρώτης προσφοράς κατά την έναρξη του πλειστηριασμού ορίζεται για το καθένα
χωριστά, τα 2/3 της εκτιμήσεως που έγινε με την κατάσχεση, δηλ., ποσό 7.000€ για
το 1ο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο και ποσό 5.000€ για το 2ο Φ.Ι.Χ. αυτοκίνητο και συνολική
τιμή πρώτης προσφοράς αυτών, το ποσό των 12.000€.
Γίνεται μνεία ότι, το απόσπασμα αυτό δημοσιεύθηκε στις 19.05.2016 σε κύριο φύλλο
καθημερινής (πρωινής) εφημερίδας που φέρει την ονομασία ¨ΕΥΒΟΪΚΟΣ ΤΥΠΟΣ¨,
η οποία εκδίδεται στη Χαλκίδα και φέρει Αρ.Φύλλου : 5835/2016,
Ο Δηλοποιών Δικαστικός Επιμελητής, Ευάγγελος Χρ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.

