
ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε.  

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2/26-05-2017 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει τα παρακάτω περιγραφόμενα επαγγελματικά ακίνητα ιδιοκτησίας της.  Για το σκοπό αυτό 

πρόκειται να διενεργήσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές που θα γίνει την Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017 και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία 

της επί της Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας (ισόγειο) στην Αθήνα.  Η ελάχιστη τιμή προσφοράς αναγράφεται δίπλα στο κάθε πωλούμενο ακίνητο. Οι 

ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα και τους όρους του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της εταιρείας 

http://www.ethnolease.gr.  Για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην ΕΘΝΙΚΗ LEASING ΑΕΧΜ 

Τηλ.: 2105195090-1, email: sales@ethnolease.gr. 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 

1157 
Πολυώροφο κτίριο (πολυκατάστημα), αποτελούμενο από δύο (2) υπόγεια, ισόγειο, οκτώ (8) ορόφους πάνω από το ισόγειο και δώμα, με 
αποκατάσταση της διατηρητέας όψης του, συνολικής επιφάνειας 2.322,74 τμ, επί οικοπέδου 302,20 τμ στην οδό Τσιμισκή αρ. 64.   Κέντρο Θεσσαλονίκης 6.800.000 € 136.000 € 

624 

Η Κ-2 οριζόντια ιδιοκτησία μεταξύ δύο ανεξάρτητων βιοτεχνικών ακινήτων (Κ-1 και Κ-2) που ευρίσκονται εντός του ιδίου οικοπέδου επιφανείας 
30.401,92 τμ στο οποίο έχουν εξ αδιαιρέτου συνιδιοκτησία.  Η Κ-2 οριζόντια ιδιοκτησία αποτελείται από υπόγειο 7.803,06 τμ, ισόγειο βιοτεχνικό 
χώρο 11.275,04 τμ και χώρους γραφείων ισογείου & πρώτου ορόφου 2.395,12 τμ με αναλογία επί του οικοπέδου 25.556,25 τμ.  Το ακίνητο 
ευρίσκεται στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας & Κεφαλόβρυσου και με πρόσοψη στην ευρεία Περιμετρική Οδό Πατρών. 

Οβρυά Πατρών, 
Νομού Αχαΐας 

3.850.000 € 77.000 € 

625 
Βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής κρεατοσκευασμάτων συνολικής επιφάνειας 9.062,52 τμ επί δύο αγροτεμαχίων επιφανείας 11.030 τμ και 
4.007 τμ που τα χωρίζει ρέμα πλάτους 3 μέτρων στην οδό Κολοκοτρώνη (χωρίς αριθμό). 

Κρυονέρι Αττικής  3.550.000 € 71.000 € 

745 

Βιομηχανικό/βιοτεχνικό κτίριο αποτελούμενο από δύο σε επαφή μεταξύ τους τμήματα (το τμήμα Α διαθέτει υπόγειο, ισόγειο και 1ο όροφο και 
το τμήμα Β διαθέτει υπόγειο και ισόγειο), συνολικού εμβαδού δόμησης 6.825,12τμ (διαθέτει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης 2.340τμ) επί 
γηπέδου έκτασης 10.195,00 τμ, στο υπ’ αριθμ. [33] αγροτεμάχιο επί της  Ε.Ο. Θεσσαλονίκης-Πολυγύρου στην θέση «Μαντζάρηδες», Δημοτικό 
Διαμέρισμα Νέας Ραιδεστού. 

Θέρμη Θεσσαλονίκης 1.950.000 € 39.000 € 

1134 

Επαγγελματικό συγκρότημα κτηριακών εγκαταστάσεων, για την πώληση υλικών οικοδομών, που αποτελείται από ισόγειο κατάστημα με υπόγειο 
και πατάρι (κτίριο 1), ισόγειο γραφείο (κτίριο 2), μεταλλικό υπόστεγο βοηθητικών χώρων (κτίριο 3), μεταλλικό υπόστεγο βοηθητικών χώρων 
(κτίριο 4), χώρος γερανογέφυρας (κτίριο 5) και μεταλλικό υπόστεγο βοηθητικών χώρων (κτίριο 6), συνολικής επιφάνειας 4.072,19 τμ, σε 
οικόπεδο έκτασης 7.726,52τμ με πρόσωπο επί της Παλαιάς Ε.Ο. Κορίνθου Πατρών στον οικισμό Νεράντζα. 

Βέλο Κορινθίας 1.520.000 € 30.400 € 

949 
Επαγγελματικό κτίριο, το οποίο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο (κατάστημα), μεσοπάτωμα, 2 ορόφους (αποθήκες) πάνω από το ισόγειο και 
δώμα συνολικής επιφάνειας 2.359,30τμ  επί διαμπερούς οικοπέδου 1.104,42τμ στην οδό Νιρβάνα αρ. 9.    

Μεταμόρφωση, 
Αθήνα 

1.327.000 € 26.540 € 

117 Δύο συνενωμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες γραφείων του Α’ ορόφου συνολικής επιφάνειας 997,73τμ στην οδό Κοραή 51. Μοσχάτο, Αθήνα  851.000 € 17.020 € 

1230 
Ισόγειο κτίριο αποθηκών με φέροντα οργανισμό από χάλυβα και επικάλυψη από πάνελ.  Ο χώρος των αποθηκών έχει επιφάνεια 1.200 τμ στην 
οποία περιλαμβάνεται και θάλαμος συντήρησης ευπαθών προϊόντων.  Το γήπεδο που έχει ανεγερθεί έχει επιφάνεια 6.708,08 τμ.  Ευρίσκεται 
στην επαρχιακή οδό Χίου-Πυργίου στην θέση Καστανίδα.  

Αγία Βάσσα, Χίος 566.000 € 11.320 € 

621 
Δύο (2) οριζόντιες ιδιοκτησίες χώρων γραφείων τέταρτου και πέμπτου ορόφου και 14 θέσεις στάθμευσης υπογείου ευρισκόμενες σε εξαώροφο 
κτίριο με δύο υπόγεια επαγγελματικής χρήσης γραφείων-καταστημάτων που έχει αναγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως 1.049,40 τμ και ευρίσκεται 
στην συμβολή των οδών Αρχιμήδους και Αναξαγόρα 63.   

Ταύρος, Αθήνα  530.000 € 10.600 € 

622 
Τριώροφο επαγγελματικό κτίριο (μικτής χρήσης) συνολικής ανωδομής 525,12 τμ, με δύο υπόγεια επιφάνειας 280,50 τμ και ημιυπαίθριους 
χώρους 130,59 τμ σε οικόπεδο 409,94 τμ που ευρίσκεται στην οδό Πραξιτέλους αρ. 49.    

Γέρακας, Αθήνα  510.000 € 10.200 € 

614 
Ισόγειο μεταλλικό κτίριο με γραφειακό τμήμα δύο επιπέδων και βοηθητικές κατασκευές συνολικής επιφανείας 2.521,96 τμ και άλλο υπόγειο 
κτίριο κατοικίας φύλακα συμβατικής κατασκευής συνολικής επιφανείας 61,50 τμ, που έχουν αναγερθεί σε αγροτεμάχιο εκτός ζώνης οικιστικού 
ελέγχου εκτάσεως 9.535,56 και το οποίο ευρίσκεται στο Άρμα, Θέση Κιόνεζα.  

Τανάγρα, Βοιωτία 500.000 € 10.000 € 

1176 
Βιοτεχνικό κτίριο που περιλαμβάνει διώροφο τμήμα γραφείων με υπόγειο, ισόγειο βιομηχανοστάσιο και ισόγεια πλαϊνή πτέρυγα εργασίας 
συνολικής επιφάνειας 2.332,23 τμ σε εκτός σχεδίου Αγροτεμάχιο έκτασης 13.500 τμ κατά τον τίτλο κτήσης, που ευρίσκεται σε αγροτική οδό (Αγ. 
Στεφάνου) στην περιοχή με Τοπωνύμιο Αγρόκτημα Ευκαρπίας. 

Ευκαρπία 
Θεσσαλονίκης 

410.000 € 8.200 € 

 

http://www.ethnolease.gr/
mailto:sales@ethnolease.gr


 

 

 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 

1401 
Τριώροφο κτίριο αποτελούμενο από ισόγειο κατάστημα, δύο επαγγελματικούς ορόφους με χρήση καταστήματος και υπόγειο με 6 θέσεις 
στάθμευσης, αποθήκη και βοηθητικούς χώρους που ευρίσκεται στην οδό Διγενή Ακρίτα 89, Θέση Έξω Καμάρες. Ελευσίνα, Αττικής 390.000 € 7.800 € 

743 
Επαγγελματική αποθήκη αποτελούμενη από δύο σε επαφή κτίρια.  Ένα διώροφο από οπλισμένο σκυρόδεμα συνολικής επιφάνειας 399 τμ και 
ένα ισόγειο συνεχόμενο με το προηγούμενο κτίριο μεταλλικής κατασκευής επιφάνειας 400 τμ.  Τα κτίρια έχουν ανεγερθεί σε κληροτεμάχιο 
εκτάσεως 2.000 τμ. που ευρίσκεται στην οδό Νεύτωνος (χωρίς αριθμό) στο Δήμο Δέλτα. 

Καλοχώρι, 
Θεσσαλονίκης 

310.000 € 6.200 € 

1155 
Ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο μεταλλικής κατασκευής με εμφανή τοιχοποιία, συνολικής επιφάνειας 840 τμ, επί οικοπέδου εκτάσεως 1.944 τμ. εντός 
της ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου Θεσσαλονίκης, Οικοδομικό Τετράγωνο 43, Δήμος Εχεδώρου Θεσσαλονίκης. 

ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 
Θεσσαλονίκης 

272.000 €  5.440 € 

742 
Ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο αποτελούμενο από έναν ενιαίο χώρο παραγωγής 1.481,33 τμ ο οποίος περιλαμβάνει και χώρο γραφείου και έχει 
ανεγερθεί σε αγροτεμάχιο εκτάσεως 10.300 τμ στο 576 αγρόκτημα κτηματικής περιοχής πρώην κοινότητος Άσπρου.  Πολύκαστρο, Κιλκίς 270.000 € 5.400 € 

1165 

Δύο (2) οριζόντιες ιδιοκτησίες οι οποίες αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα και αποτελούνται από ένα ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 280 τμ 
με αποκλειστική χρήση ακάλυπτου χώρου ως προκήπιο επιφανείας 385 τμ και από υπόγειο αποθηκευτικό χώρο επιφάνειας 190 τμ με είσοδο 
από το κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο της πενταώροφης οικοδομής στην οποία συμπεριλαμβάνονται στη συμβολή των οδών Αν. Καγιαμπάνογλου 
& Ιακ. Πολυλά.  

Εύοσμος 
Θεσσαλονίκης 

270.000 € 5.400 € 

618 
Οριζόντια ιδιοκτησία 2ου ορόφου 1.184,16τμ με χρήση βιοτεχνίας, στην οδό Τριποτάμου αρ. 11, στην θέση «Αμπελώνες-Σταυρούπολη» νυν 
Δήμος Δέλτα.    

Σταυρούπολη 
Θεσσαλονίκης  

258.000 € 5.160 € 

744 
Οριζόντια ιδιοκτησία γραφείου (Β5) συνολικής μικτής επιφάνειας 96,24 τμ και μία οριζόντια ιδιοκτησία, υπόγεια θέση στάθμευσης αυτοκινήτων, 
που βρίσκονται στο κτίριο εμπορικών και επαγγελματικών χρήσεων «ΦΟΙΝΙΞ CENTER». Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, Φοίνικας.   

Καλαμαριά, 
Θεσσαλονίκη   

92.000 €  1.840 € 

744 
Οριζόντια ιδιοκτησία γραφείου (Β6) συνολικής μικτής επιφάνειας 177,60 τμ και δύο οριζόντιες ιδιοκτησίες υπόγειων θέσεων στάθμευσης 
αυτοκινήτων που βρίσκονται στο κτίριο εμπορικών και επαγγελματικών χρήσεων «ΦΟΙΝΙΞ CENTER». Εθνικής Αντιστάσεως 173-175, Φοίνικας.   

Καλαμαριά, 
Θεσσαλονίκη   

158.000 €  3.160 € 

746 Ισόγειο κατάστημα συνολικής επιφάνειας 192,50 τμ και πατάρι 96 τμ στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου 75. 
Κάτω Χαλάνδρι, 

Αθήνα  
245.000 € 4.900 € 

747 
Ισόγειο βιομηχανικό κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.573τμ, επί αγροτεμαχίου επιφανείας 4.875τμ στο με αριθμό 436 αγροτεμάχιο, στην εκτός 
σχεδίου περιοχή του Ευαγγελισμού, της Δημοτικής Ενότητας Εγνατίας. 

Βόλβη Θεσσαλονίκης  235.000 € 4.700 € 

749 
Τριώροφο επαγγελματικό κτίριο με υπόγειο, επί οικοπέδου 401,58 τμ.  Αποτελείται από ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 126,87 τμ, Α’ όροφο 
γραφείων επιφάνειας 126,87 τμ, Β’ όροφο γραφείων επιφάνειας 126,87 τμ και υπόγειο parking επιφάνειας 130 τμ με 3 θέσεις στάθμευσης. 
Ευρίσκεται στην οδό Υπάρξεως αρ. 6. 

Αχαρνές Αττικής  232.000 € 4.640 € 

1073 
Ισόγειο κατάστημα επιφανείας 245,17 τμ με πατάρι επιφάνειας 240 τμ σε εξαώροφη πολυκατοικία κατασκευής του 1979 επί οικοπέδου 
εκτάσεως 433 τμ.  Ευρίσκεται στην οδό Σύρου αρ. 45. 

Κυψέλη, Αθήνα 200.000 € 4.000 € 

748 
Τρεις ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, καταστήματα του πρώτου ορόφου τριώροφης οικοδομής, οι οποίες έχουν συνενωθεί και λειτουργούν 
ως γραφειακοί χώροι συνολικής επιφάνειας 257 τμ και στις οποίες αντιστοιχούν, ως παρακολούθημα, τρείς ανοικτές θέσεις στάθμευσης 
επιφάνειας 10,33 τμ έκαστη που ευρίσκονται στη συμβολή των οδών Υμηττού 6 και Πηλίου. 

Άγιοι Ανάργυροι 
Αθήνα 

180.000 €  3.600 € 

615 
Ισόγειο βιοτεχνικό κτίριο, μεταλλικής κατασκευής, επιφανείας 602,87 τμ, που έχει ανεγερθεί σε αγροτεμάχιο εκτός σχεδίου και εκτός ζώνης 
εκτάσεως 4.238 τμ.  Ευρίσκεται σε αγροτική οδό, στην περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης 

Σίνδος Θεσσαλονίκης 170.000 € 3.400 € 

815 
Ισόγειο κατάστημα με υπόγειο και πατάρι συνολικής επιφάνειας 305 τμ σε εξαώροφη γωνιακή πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Λαμίας και 
Βελεστίνου. 

Αμπελόκηποι, Αθήνα 140.000 € 2.800 € 

1115 
Ισόγειο κατάστημα (αποτελείται από τρία ενοποιημένα καταστήματα με στοιχεία Κ1, Κ2 & Κ3) επιφάνειας 120,28 τμ, με υπόγεια αποθήκη 
(αποτελείται από τρεις αποθήκες υπογείου με στοιχεία ΥΠ-1, ΥΠ-2 & ΥΠ-3) επιφάνειας 128,92 τμ που ευρίσκονται σε επταώροφη πολυκατοικία 
που ευρίσκεται στην οδό Κράνωνος 33-37. 

Λάρισα 135.000 € 2.700 € 

1166 
Κατάστημα αποτελούμενο από δύο (2) οριζόντιες ιδιοκτησίες, ήτοι ένα ισόγειο κατάστημα επιφανείας 115,91 τμ με πατάρι επιφάνειας 115,91 τμ 
και ένα υπόγειο επιφανείας 272,60 τμ που ευρίσκεται σε τριώροφη οικοδομή επί της οδού Κων/νου Καραμανλή αρ. 41 (πρώην Βεροίας). 

Διαβατά, 
Θεσσαλονίκης 

112.000 € 2.240 € 

 


