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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
ΤΗΣ ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013 και εν συνεχεία της 

υττ’ αριθ. Πρωτ. Πρωτ. Οικ 102326/6296/9-11-2018 Προσκλήσεως του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοικήσεως Αττικής, περί προσκλήσεως σε 

όσους τυχόν αξιώνουν κληρονομικό δικαίωμα για την άνω Σχολάζουσα 

κληρονομιά της θανούσας από 12-5-2017 Σταυρούλας Γερωνυμάκη του Δήμου 

και της Φιλιάς , δενόυεθα έννοα<ρεο προσωορέο νια την εκποίηση κινητών 

ποανυάτων ευρισκομένων εντός του διαμερίσματος Α2 1ου ορόφου επί της 

οδού Τεμπών 5 Αγία Παρασκευή Αττικής και της υπόγειας αποθήκης Υ-2 , 

άπαντα παλαιό και μεταχειρισμένα και ειδικότερα

1) Δύο τραπεζάκια ξύλινα μικρού μεγέθους σκούρου καφέ χρώματος 

με επιφάνεια από κόντρα πλακέ 10,00 ευρώ ....

2) Ένα κομοδίνο με δύο συρτάρια καφέ σκούρου χρώματος Danish 

design 10,00 Ε ..

3) Ένα κομοδίνο φθαρμένο από σουηδική ξυλεία 5,00 ευρώ

4) Ένα μπαουλοντίβανο ξύλινο καφέ χρώματος με δύο ντουλαπάκια

στο κάτω μέρος 30,00 ευρώ.....

5) Ένα καρότσι λαϊκής μπλέ χρώματος μεταλλικό 5,00 ευρώ.....

6) Ένα ξύλινο τραπεζάκι μπαρ -τηλεόρασης με ρόδες με τρία ράφια 20 

ευρώ ...

7) Τρεις πολυθρόνες ξύλινες διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων 

φθαρμένες 5 ευρώ εκάστη , σύνολο 15 ευρώ...
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8) Πέντε ξύλινες απλές καρέκλες διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων 5 

ευρώ εκάστη , σύνολο 25 ευρώ ....

9) Μία περιστρεφόμενη μεταλλική πολυθρόνα γραφείου παλαιό 

φθαρμένη 10,00 ευρώ ...

10) Μπουφές ξύλινος τρίφυλλος καφέ σκούρος με αλουστράριστη την 

πάνω επιφάνεια , 50,00 ευρώ...

11) Στρογγυλή ροτόντα σκούρου καφέ χρώματος απλού σχεδίου σε

καλή κατάσταση 50,00 ευρώ .....

12) Ξύλινος τριθέσιος με υφασμάτινη επιφάνεια αρκετά φθαρμένος

15,00 ευρώ

13) Ψυγείο μάρκας WINSTAR λευκού χρώματος .. 179 λίτρων.....100,00

ευρώ

14) Πλυντήριο ρούχων BOSCH maxx λευκού χρώματος 100,00 ευρώ

15) Ηλεκτρική κουζίνα λευκή εμαγιέ NEFF με εστίες 75,00 ευρώ

16) Φούρνος μικροκυμάτων LG (intelowave) 50,00 ευρώ....

17) Ένα μάτι υγραερίου μαζί με την μπουκάλα καφέ χρώματος...20,00 

ευρώ.

18) Ένα παλαιό κουζινάκι εμαγιέ με φουρνάκι και δύο εστίες μάρκας

SIEMENS λευκού χρώματος...20,00 ευρώ .....

19) Ένα τραπέζι κουζίνας μικρό τετράγωνο ξύλινο με κόκκινα

μεταλλικά πόδια 10,00 ευρώ.......
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20) Δεκαοκτώ πιάτα καθημερινά διαφόρων μεγεθών, Δεκαπέντε 

γυαλινα ποτήρια διαφόρων μεγεθών και απλά βάζα αποθήκευσης 

άδεια γυάλινα 30,00 ευρώ

21) ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ (27) τεμάχια κούπες διαφόρων μεγεθών και 

χρωμάτων, 20,00 ευρώ

22) Δυο γκαζάκια μικρά μπλε χρώματος PETROGAZ...5,00 ευρώ

23) Τρία τεμάχια τηγάνια διαφόρων μεγεθών και σχεδίων, τρία ταψια 

αλουμινίου, 6 μικρές κατσαρόλες , 4 μπρίκια, δύο τσαγερό 

αλουμινίου 30,00 ευρώ

24) εξήντα τεμάχια (60) περίπου κουταλομαχαιροπήρουνα 30,00 ευρώ

25) Μια ψωμιέρα ΙΝΟΧ 5,00 ευρώ.......

26) Μικροσυσυσκευές Ένα μπλέντερ μάρκας μάρκας 

SILVERCREST, ενα μπλέντερ MOULINEX, ένας λευκός ένας 

αποχυμωτής μάρκας PHILIPS , Ένα μάτι ηλεκτρικό μικρό μάρκας 

VICKO, ένα μίξερ χειρός general electric 15,00 Ε εκάστη σύνολο

75.00 ευρώ

27) Δυο σκαμπό ξύλινα, 10,00 ευρώ

28) Ένα κρεβάτι μονό ξύλινο μπεζ χρώματος με κλινοσκεπάσματα

30.00 ευρώ

29) Ένα κρεβάτι μονο πράσινο με κλινοσκεπάσματα 30,00 ευρώ

30) Τρεις βαλίτσες διαφόρων σχεδίων και χρωμάτων 30,00 ευρώ 

31 )Ένα ατμοσίδερο λευκου χρώματος , 10,00 ευρώ

32) Ένα πορτατιφ με εμπριμέ υφασμάτινο καπέλο ...15,00 ευρώ.
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33) Ένα ανεμιστήρας εττιδαπέδιος μάρκας LOGIC 30,00 ευρώ

34) Μια βιβλιοθήκη ξύλινη διαστάσεων περίπου 2,40 X 0,80 X 0200 με 4 

ντουλάπια και τρία ραφια 80,00 ευρώ

35) διάφορα παλιά διακοσμητικά από γυαλί, κρύσταλλο, πορσελάνη 

περίπου 30 τεμάχια , συνολικής αξίας 150,00 ευρώ

36) , από πορσελάνη σε χρώμα μουσταρδί 9 πιατακια γλυκού, 9 

φρούτου, 7 βαθιά ,1 ρηχό , 2 πιατέλες οβαλ και 2 στρογγυλές , μία 

σαλατιέρα , μια ραβιέρα , 40 ευρώ

37) Μια σκάλα αλουμινίου με πέντε σκαλοπάτια 10,00 ευρώ

38) Ένα αναδιπλούμενο τραπέζι με καφέ φορμαικα επιφάνεια 15,00 

ευρώ

39) Μια χαμηλή τρίφυλλη ντουλάπα ξύλινη καφέ χρώματος διαστάσεων

2,50X0,90X1,40 ,  60,00 ευρώ )

40) Εξι τεμάχιά λουτρινα διαφόρων σχεδίων χρωμάτων 5 ευρώ

41) έξι τεμάχιά μοκετες διαφόρων σχεδίων χρωμάτων 20 ευρώ

42) Μπρούτζινο πολύφωτο οροφής 40 ευρώ

43) Φωτιστικό οροφής NEON κουζίνας 10 ευρώ

44) Διαφορα είδη ρουχισμού, κλινοσκεπάσματα , ασπρόρουχα 100 

ευρώ.

45) Παλαιό Ξύλινη βαλίτσα 50,00 ΕΥΡΩ

Το αρχικό τίμημα της εκποίησης κάθε είδους ορίζεται δια έκαστο

χωριστά ως ανωτέρω και συνολικά στο ποσό των 1550,00 ΕΥΡΩ....
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Ο τρόπος εξόφλησης του τιμήματος ορίζεται αμέσως και εις μετρητά , 

κατά την παραλαβή και μετακομιδή των άνω κινητών πραγμάτων.

Γράπτες προσφορές με πλήρη στοιχεία ενδιαφερομένων , όπως 

ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση , αφμ και α.δ.τ. θα αποστέλλονται 

έως και δέκα (10 ημέρες από την ανάρτηση της παρούσας στην 

ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής , στην ταχυδρομική διεύθυνση της Κηδεμόνος της 

σχολάζουσας κληρονομιάς Παναγιώτας Ν. Ιωαννίδη , Δικηγόρου (οδός 

Ιπποκράτους 13 Αθήνα 10679 τλφ 210-3638826 και 6977206745) ή στην 

ηλεκτρονική της διεύθυνση email ioanidhp@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ 5 ΜΑΙΟΥ 2021
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