
 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 10/21-2-2021   

 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μ. Α.Ε.Χ.Μ. 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 Τρίτη 6 Απριλίου 2021, στα γραφεία της επί της Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας στην Αθήνα και στα γραφεία της στην 
οδό Πλουτάρχου 5 (1ος όροφος) στη Θεσσαλονίκη, όπως ειδικότερα για κάθε ακίνητο αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. 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 Μ ΑΕΧΜ, Τηλ.: 210 5195050-055, email: sales@nbgleasing.gr. για την παραλαβή 
του Φυλλαδίου Όρων Πώλησης, τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και για να επισκεφθούν το ακίνητο που τους ενδιαφέρει πριν από το διαγωνισμό. 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

625 

Βιομηχανικό συγκρότημα συνολικής επιφάνειας 9.062 τ.μ., επί δύο 

αγροτεμαχίων επιφανείας 11.030 τ.μ. και 4.007 τ.μ., τα οποία χωρίζει ρέμα 

πλάτους 3 μέτρων, αποτελούμενο από τρία επίπεδα. 

Κολοκοτρώνη 14  
Κρυονέρι Αττικής 

6/4/2021 ώρα 11:00 
Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας  

Αθήνα 
3.550.000 € 355.000 € 

3184 
Τετραώροφο επαγγελματικό κτίριο συνολικής επιφανείας 1.901,72 τ.μ. επί 

οικοπέδου 1.270 τ.μ. αποτελούμενο από  τρεις ορόφους, υπόγειο & δώμα.  

Λυσίου & 

Μαραγκοπουλου 56 

Πάτρα. 

6/4/2021 ώρα 12:00 
Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας 

Αθήνα 
1.250.000 € 125.000 € 

622 

Τριώροφο επαγγελματικό κτίριο (μικτής χρήσης) συνολικής επιφανείας 

795,87 τ.μ., επί οικοπέδου επιφανείας 409,94 τ.μ. , αποτελούμενο Β 

υπόγειο 175,39τ.μ., Α υπόγειο 134,90τ.μ. με 4 θέσεις στάθμευσης 

10,12τ.μ. έκαστη, ισόγειο επιφανείας 172,08τ.μ., Α όροφο 169,33τ.μ. και Β 

όροφο 103,69τ.μ. 

Πραξιτέλους 49 

Γέρακας Αττικής 

6/4/2021 ώρα 13:00 
Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας 

Αθήνα 
540.000 € 54.000 € 

1616 
Ισόγειο γωνιακό κατάστημα με πατάρι και υπόγειο χώρο συνολικής 

επιφανείας 478 τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 204,11 τ.μ. 
Σοφίας Βέμπο 15 

Ροδόπη Κομοτηνής 

6/4/2021 ώρα 11:00 
Πλουτάρχου 5 (1ος όροφος) 

Θεσσαλονίκη 
470.000 € 47.000 € 
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mailto:sales@nbgleasing.gr

