
Trastor: «Πράσινο φως» για την απόκτηση 
αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών στα 
Χανιά 
Την απόκτηση από την Εταιρεία αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών 
σε ακίνητο που βρίσκεται στα Χανιά Κρήτης έναντι τιμήματος 
1.300.000 ευρώ, αποφάσισε μεταξύ άλλων η ΓΣ της Trastor. 

 
Δημοσιεύθηκε: 22 Φεβρουαρίου 2018 - 19:57 

 

H Trastor ανακοίνωσε ότι η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 22ας Φεβρουαρίου 
2018 πραγματοποιήθηκε στις 10:00 στα γραφεία της στο Μαρούσι, στην οδό 
Χειμάρρας αρ. 5, στον 5ο όροφο και παρέστησαν μέτοχοι οι οποίοι 
εκπροσωπούσαν 77.792.510 μετοχές της Εταιρείας επί συνόλου 80.690.653, 
δηλαδή το 96,41% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου αυτής. 

Επί του πρώτου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή ειδικής άδειας, 
σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 4β του Ν.2778/1999 όπως ισχύει, για την 
απόκτηση από την Εταιρεία αυτοτελών οριζοντίων ιδιοκτησιών σε ακίνητο που 
βρίσκεται στα Χανιά Κρήτης» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% επί 
του μετοχικού κεφαλαίου, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε ως ανωτέρω 
αναφέρεται στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε να δοθεί 
ειδική άδεια για την απόκτηση από την Τράπεζα Πειραιώς και έναντι 
τιμήματος 1.300.000 ευρώ, των ακόλουθων οριζοντίων ιδιοκτησιών, ήτοι 
σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης αυτών: 

- της (ΑΥ-5) οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου υπογείου, επιφανείας 85,00 τ.μ 
με ΚΑΕΚ 50 150 18 01 024/0/5 

- της (Κ-5) οριζόντιας ιδιοκτησίας του ισογείου ορόφου, επιφανείας 413,00 τ.μ 
με ΚΑΕΚ 50 150 18 01 024/0/39 

- της (Α-2) οριζόντιας ιδιοκτησίας του πρώτου ορόφου, επιφανείας 107,00 τ.μ 
με ΚΑΕΚ 50 150 18 01 024/0/45 οι οποίες βρίσκονται σε κτίριο που έχει 
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ανεγερθεί σε οικόπεδο 2.907 τ.μ στη συμβολή των οδών Σκαλίδη και 
Μανουσογιαννάκηδων του Δήμου Χανίων Κρήτης. 

Οι εν λόγω οριζόντιες ιδιοκτησίες έχουν αποτιμηθεί από τις εταιρείες «ΑΞΙΕΣ 
Α.Ε.» και «PROPRIUS M.E.Π.Ε», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του 
κ.ν. 2190/1920. 

Επί του δεύτερου θέματος της ημερήσιας διάταξης «Παροχή ειδικής άδειας για 
την κατάρτιση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και προσώπων της παρ. 5 του 
άρθρου 23α του κ.ν. 2190/1920» για το οποίο απαιτείτο ελάχιστη απαρτία 20% 
επί του μετοχικού κεφαλαίου, η επιτευχθείσα απαρτία ανήλθε ως ανωτέρω 
αναφέρεται στο 96,41% του μετοχικού κεφαλαίου και αποφασίσθηκε να δοθεί 
ειδική άδεια για την σύναψη της από 1.10.2017 σύμβασης υπεκμίσθωσης 
μεταξύ της Εταιρείας ως υπεκμισθώτριας και της εταιρείας VARDE 
PARTNERS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ ως υπομισθώτριας. 
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