
 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9/28-11-2020   
 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει τα παρακάτω περιγραφόμενα επαγγελματικά ακίνητα ιδιοκτησίας της.  Για το σκοπό αυτό πρόκειται να διενεργήσει για κάθε 
ένα από αυτά ξεχωριστό Ηλεκτρονικό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό.  Η ελάχιστη τιμή προσφοράς, η ημερομηνία και η ώρα διενέργειας του διαγωνισμού αναγράφονται δίπλα στο πωλούμενο ακίνητο.     
 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

90000 
2125 - Συγκρότημα καταστημάτων και αποθηκών τεσσάρων κτιρίων Α, Γ, Δ, Ε & ενός 
προκατασκευασμένου συνολικής επιφανείας 7.737,20 τμ επί οικοπέδου επιφάνειας 7.360,33 τμ 
(μίσθωση 12 τμ στην ταράτσα) 

Πειραιώς 18, Μοσχάτο 
Αττικής 

21/12/2020 ώρα 
11:00 7.200.000 € 720.000 € 

Link ακινήτου 90000 : https://www.realestateonline.gr/el/akinito/90000_0-MUL_11579 

 
90001 2119 - Συγκρότημα δύο τριώροφων επαγγελματικών κτιρίων με σύνδεση στη στάθμη του υπογείου, 

συνολικής επιφανείας 14.226,82 τμ επί οικοπέδου επιφανείας 10.257 τμ 
Βιομηχανική Περιοχή 
Κρυονερίου Αττικής  

21/12/2020 ώρα 
12:00 5.000.000 € 500.000 € 

Link ακινήτου 90001 : https://www.realestateonline.gr/el/akinito/90001_0-WAR_11580 

 

90002 2091 - Βιομηχανική μονάδα που αποτελείται από τριώροφο κτίριο γραφείων με υπόγειο και δώμα 
συνολικής επιφανείας 5.832,425 τμ επί οικοπέδου επιφανείας 12.944,80 τμ (μισθωμένο)  

 ΒΙ.ΠΕ Σίνδου 
Θεσσαλονίκης 

21/12/2020 ώρα 
13:00 2.600.000 € 260.000 

Link ακινήτου 90002 : https://www.realestateonline.gr/el/akinito/90002_0-IND_11586 

 
90003 1613 - Τριώροφο βιομηχανικό κτίριο με δύο υπόγεια συνολικής επιφανείας 7.435,49 τμ, επί οικοπέδου 

επιφανείας  2.951 τμ (μισθωμένο) 
Γεωργικής Σχολής 92, 
Πυλαία Θεσσαλονίκης 

21/12/2020 ώρα 
14:00 2.400.000 € 240.000 € 

Link ακινήτου 90003 : https://www.realestateonline.gr/el/akinito/90003_0-IND_11582 

 

90004 745 - Βιομηχανικό/βιοτεχνικό κτίριο αποτελούμενο από δύο σε επαφή μεταξύ τους τμήματα  Α και Β 
συνολικής επιφανείας 6.985,12 τμ επί οικοπέδου επιφανείας 10.195 τμ 

Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - 
Πολυγύρου, Νέα 

Ραιδεστός, Θέρμη 
Θεσσαλονίκης 

22/12/2020 ώρα 
11:00 1.700.000 € 170.000 € 

Link ακινήτου 90004 : https://www.realestateonline.gr/el/akinito/90004_0-MUL_11583 

 



90005 1774 - Δύο (2) γραφειακοί χώροι 6ου ορόφου, λειτουργικά ενοποιημένοι, συνολικής επιφανείας 409,83 
τμ, στο εμπορικό κέντρο «Πλατεία» 

Τσιμισκή 43 & Βασ. 
Ηρακλείου 38, 
Θεσσαλονίκη 

22/12/2020 ώρα 
12:00 900.000 € 90.000 € 

Link ακινήτου 90005 : https://www.realestateonline.gr/el/akinito/90005_0-OFF_11584 

90006 
 
744 - Δύο γραφειακοί χώροι Β΄ ορόφου, Β5 επιφάνειας 78,54 τμ, Β6 επιφάνειας 155,44 τμ (μισθωμένο) 
και τρείς θέσεις στάθμευσης Β υπογείου (η μία μισθωμένη) 
 

Λεωφ. Εθνικής 
Αντιστάσεως 173-175, 

Καλαμαριά Θεσσαλονίκης 
 

22/12/2020 ώρα 
13:00 

 
300.000 € 

 
 

 
30.000€ 

 
 

Link ακινήτου 90006 : https://www.realestateonline.gr/el/akinito/90006_0-OFF_11585 

 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν: 

1. να ζητούν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν το σχετικό φυλλάδιο όρων πώλησης του κάθε ακινήτου, του οποίου οι υποψήφιοι αγοραστές πρέπει απαραίτητα να λάβουν γνώση, 
στα τηλέφωνα +302105195090 ή +302105195095 στο email sales@nbgleasing.gr και από τις ιστοσελίδες της ΕΘΝΙΚΗΣ LEASING Α.Ε. www.ethnolease.gr ή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 
Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr 

2. να αντλήσουν λοιπές πολεοδομικές πληροφορίες και φωτογραφίες, στο τηλέφωνο +302105195077 και από τις ιστοσελίδες της ΕΘΝΙΚΗΣ LEASING Α.Ε. www.ethnolease.gr ή της ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε., στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr 

3. να το επισκεφθούν κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία της ΕΘΝΙΚΗΣ LEASING ΑΕ στα τηλέφωνα +302105195090 ή +302105195095, στο email sales@nbgleasing.gr και από 
την ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.realestateonline.gr 

  
Σημειώνεται ότι το φυλλάδιο όρων πώλησης του κάθε ακινήτου έχει επίσης καταχωρηθεί στην ιστοσελίδα της Τράπεζας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.nbg.gr. 

  

ΕΘΝΙΚΗ LEASING Α.Ε. 

 


