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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
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 Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018, (αντί αρχικά δημοσιευθείσας 14 
Μαρτίου 2018) και ώρα 11:00 πμ στα γραφεία της επί της Λ. Αθηνών 128-132 & Ιφιγένειας (ισόγειο) στην Αθήνα.  Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί αρχικά για κάθε 
ακίνητο ξεχωριστά και μετά την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας, θα ακολουθήσει διαγωνισμός για τα ίδια ακίνητα ως ομάδα (cluster).  Η ελάχιστη τιμή 
προσφοράς αναγράφεται δίπλα στο κάθε πωλούμενο μεμονωμένα ακίνητο, καθώς και στην ομάδα ακινήτων (cluster).  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν 
αναλυτικές 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 

946 

Συγκρότημα γραφείων, καταστημάτων και σταθμού αυτοκινήτων αποτελούμενο από τα κτίρια Α’ και  Β’ συνολικής επιφανείας  8.334 τμ και από 
τέσσερα υπόγεια συνολικής επιφανείας  25.200 τμ με 812 θέσεις στάθμευσης. Το συγκρότημα έχει ανεγερθεί επί οικοπέδου 8.300 τμ στην Λ. 
Κηφισίας αρ. 66.   
Το ακίνητο είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του μισθωμένο (7.313 τμ).  Για 784 τμ από το ελεύθερο υπόλοιπο έχει εκδηλωθεί ζωηρό 
ενδιαφέρον για τη μίσθωσή τους.      

Μαρούσι 
€ 21.000.000 € 420.000 

925 

Οριζόντια ιδιοκτησία γραφειακών χώρων 4ου ορόφου επιφάνειας 921 τμ και 19 θέσεις στάθμευσης στο Β’ και Γ υπόγειο.  Οι οριζόντιες 
ιδιοκτησίες βρίσκονται σε εξαώροφο επαγγελματικό κτίριο γραφείων καταστημάτων με τρία υπόγεια επί οικοπέδου 2.439,85 τμ, στην οδό 
Θεοφάνους αρ. 4, με προβολή στη συμβολή της  Λ. Κηφισίας με την Λ. Αλεξάνδρας.  
Το ακίνητο είναι μισθωμένο. 

Αμπελόκηποι Αθήνα 
€ 2.050.000 € 41.000 

947 

Αυτοτελές κτίριο γραφείων καταστημάτων 6.376 τμ αποτελούμενο από 6 ορόφους (γραφεία), ισόγειο (4 καταστήματα), υπόγειο (αποθήκη) και 
τέσσερα υπόγεια 2.227,20 τμ (με 191 θέσεις στάθμευσης) επί οικοπέδου 1.777 τμ στην οδό Πουλίου αρ. 6. 
Το ακίνητο χρησιμοποιείται από Ανεξάρτητη Αρχή του Ελληνικού Δημοσίου έναντι αποζημίωσης χρήσης και διεξάγονται διαπραγματεύσεις  
για την υπογραφή μισθωτηρίου συμβολαίου. 

Αμπελόκηποι Αθήνα 
€ 13.000.000 € 260.000 

944 
Ισόγειο κατάστημα 458 τμ με υπόγειο 567,60 τμ (εκ των οποίων τα 124,47 τμ κύριας χρήσης) επί οικοπέδου 1.364,04 τμ, σε εμπορικό κέντρο-
συγκρότημα καταστημάτων & γραφείων στην συμβολή της Λεωφόρου Πεντέλης αρ. 11-13 με την Μενελάου αρ. 2.  
Το ακίνητο είναι μισθωμένο. 

Βριλήσσια 
€ 1.350.000 € 27.000 

 
ΚΩΔΙΚΟΙ 

ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΜΑΔΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (CLUSTER) ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉ 

946, 925,  
947, 944 Τα ίδια ως άνω ακίνητα ως ομάδα (cluster).     - € 36.500.000 € 730.000 

 
 


