Έκδοση ΚΠ.V8
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΩΛΗΣΗ ΣΕ ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΙΠΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Η λίστα αυτή καταργεί κάθε προηγούμενη
To BROKERAGE DEPARTMENT της EUROBANK EFG PROPERTY SERVICES σας ενημερώνει για
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις καταστημάτων, χωρισμένα για ευκολία σε κατηγόριες όπως HIGH
STREET RETAIL, LARGE RETAIL UNITS, SHOWROOMS, ΧΩΡΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ αλλά και κάποια
ΟΙΚΟΠΕΔΑ που είναι ιδανικά για δημιουργία αυτοτελών χώρων λιανικής πώλησης, σε ΑΘΗΝΑ,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΕΛΛΑΔΑ..
Αυτό τo ακίνητο ξεχωρίζει:
ΚΟΛΩΝΑΚΙ – ΠΛΑΤΕΙΑ
Μοναδικό κατάστημα, άριστης προβολής δίπλα
στη πλατεία, πωλείται.
Ενδεικτική τιμή πώλησης : 1.500.000€

ΝΕΟ : Για καλύτερη εξυπηρέτηση σας πλέον, τα ακίνητα μας είναι κατηγοριοποιημένα και
μπορείτε πλέον με ένα κλικ ( με το ποντίκι σας ) πάνω στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει, να
πηγαίνετε κατ’ ευθείαν σε αυτή. Οι ενότητες μας, είναι οι εξής :
Α. HIGH STREET RETAIL ................................................................................................................... 2
Β. LARGE RETAIL UNITS ................................................................................................................... 2
Γ. SHOWROOMS ................................................................................................................................. 3
Δ. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ............................................................................................................................ 3
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ RETAIL.................................................................................................................. 4
Ζ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ................................................................................................................................ 6
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Α. HIGH STREET RETAIL
1.

ΚΟΛΩΝΑΚΙ, κατάστημα επί της Τσακάλωφ, 80τμ ισόγειο με 80τμ υπόγειο. Τιμή πώλησης
1.600.000€.

2.

(-NEW-) ΚΟΛΩΝΑΚΙ, δίπλα στη πλατεία κατάστημα προβολής 20τμ. Πωλείται 1.000.000€

3.

ΚΟΛΩΝΑΚΙ, ΑΑΑ σε πεζόδρομο, κατάστημα 50τμ, εξαιρετικής προβολής. Ενδεικτική τιμή
πώλησης 1.700.000€.

4.

ΚΟΛΩΝΑΚΙ – ΠΑΤΡ. ΙΩΑΚΕΙΜ, κατάστημα 50τμ με πατάρι, δίπλα στη πλατεία, εξαιρετικό
σημείο και άριστη προβολη. Ενδεικτική τιμή πώλησης 1.400.000€.

5.

ΚΟΛΩΝΑΚΙ, επί της Υψηλάντου, γωνιακό κατάστημα συνολικού εμβαδού 300τμ με 120τμ
ισόγειο με πρόσοψη 10μ και με άδεια εστίασης. Ενδεικτική τιμή πώλησης 800.000€.

6.

(-NEW-) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ, γωνιακό αυτοτελές κατάστημα συνολικού εμβαδου 300τμ με
μεγάλη πρασιά. Πωλείται.

7.

(-NEW-) ΓΛΥΦΑΔΑ – ΠΛΗΣ. MC DONALD’S, κατάστημα 55τμ με υπόγειο 35τμ. Ενδεικτική τιμή
πώλησης 590.000€.

8.

ΓΛΥΦΑΔΑ, αυτοτελές κτίριο 1850τμ, πλησίον κολυμβητηρίου, με ισόγειο 500τμ, πωλείται.

9.

(-NEW-) ΓΛΥΦΑΔΑ, χώρος πώλησης 210τμ με πρασιά, σε ένα από τα πιο εμπορικά σημεία.
Πωλείται.

10. ΧΑΛΑΝΔΡΙ, στην Πλ. Δούρου, σε σημείο εξαιρετικής προβολής, πωλείται ένα αυτοτελές ισόγειο

κατάστημα 140τμ με 7μ πρόσοψη, σε 300τμ οικόπεδο με ΣΔ1. Ζητούμενη τιμή 700.000€.
11. ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΧΑΪΜΑΝΤΑ, χώρος πώλησης 100τμ. Ενδεικτική τιμή πώλησης 650.000€.
12. ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ – ΠΛΗΣ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΑΛΙΜΟΥ, γωνιακό κατάστημα συνολικού

εμβαδού 220τμ με ισόγειο 135τμ. Ενδεικτική τιμή πώλησης 500.000€.
13. Ν. ΣΜΥΡΝΗ – ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, κατάστημα 280τμ εξαιρετικής προβολής, με 1 υπόγεια θέση

parking, και πρασιά 45τμ, κατασκευής 2004. Πωλείται 1.180.000€.

Β. LARGE RETAIL UNITS
14. (-NEW-) ΓΛΥΦΑΔΑ, αυτοτελές κτίριο 1.850τμ, πλησίον κολυμβητηρίου, με ισόγειο 500τμ,

πωλείται.
15. (-NEW-) ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΔΑΒΑΚΗ, κατάστημα 1.000τμ συνολικά με ισόγειο 280τμ. Πωλείται και

μισθώνεται.
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16. ΙΛΙΟΝ - ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, κορυφαίο αυτοτελές κτίριο 7.000τμ συνολικά. Το ακίνητο βρίσκεται στο

κέντρο της αγοράς και πωλείται. Ίσως το καλύτερο κτίριο για πολυκατάστημα στα Δυτικά
Προάστια.
17. (-NEW-) ΓΕΡΑΚΑΣ – ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ, μοναδικό αυτοτελές κατάστημα 5.300τμ, με ισόγειο

1.400τμ, Α’ όροφο 1.200τμ, Β’ όροφο 1.200τμ και υπόγειο parking (με 2 ράμπες) 1.500τμ.
Πωλείται.

Γ. SHOWROOMS
18. ΚΗΦΙΣΙΑ, Γωνιακό κατάστημα εκπληκτικής προβολής επί της Χαρ. Τρικούπη με μεγάλη

πρόσοψη 15μ συνολικού εμβαδού 350τμ με ισόγειο 200τμ, υπόγειο 150τμ και αποκλειστική
χρήση πρασιάς 300τμ. Ζητούμενη τιμή πώλησης 2.500.000€.
19. (-NEW-) ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΜΑΡΟΥΣΙ, στο ύψος της Αγ. Κωνσταντίνου, πολυτελές κατάστημα

500τμ με 200τμ ισόγειο, θέσεις παρκινγκ στη πρασιά, εξαιρετική προβολή. Ενδεικτική τιμή
πώλησης 1.400.000€.
20. (-NEW-) ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, πλησίον πλατείας, χώρος πώλησης 480τμ.

Ενδεικτική τιμή πώλησης 1.100.000€.
21. ΧΑΛΑΝΔΡΙ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ, στα Σίδερα Χαλανδρίου, κατάστημα συνολικού εμβαδού 450τμ με

185τμ ισόγειο. Πωλείται.
22. ΜΑΡΟΥΣΙ – ΚΗΦΙΣΙΑΣ, συνολικής επιφάνειας 400τμ με ισόγειο 160τμ, πρόσοψη 12μ με μεγάλη

πρασιά. Ενδεικτική τιμή πώλησης 1.500.000€.
23. ΜΑΡΟΥΣΙ – ΗΣΑΠ, κατάστημα κοντά στο σταθμό, συνολικού εμβαδού 670τμ με ισόγειο 280τμ,

υπόγειο 260τμ και πατάρι 130τμ. Ενδεικτική τιμή πώλησης 1.300.000€.
24. ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, γωνιακό κατάστημα προβολής σε κομβικό σημείο με ισόγειο 400τμ (ύψος

5,25μ και δυνατότητα παταριού) και υπόγειο 200τμ. Πωλείται 1.300.000€.

Δ. ΧΩΡΟΙ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
25. (NEW) Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ – Ν, ΨΥΧΙΚΟ, γωνιακό κατάστημα 110τμ με πατάρι 55τμ, άνετη πρασιά

και με δυνατότητα για υπόγειο 290τμ. Ενδεικτική τιμή πώλησης 1.000.000€.
26. ΚΟΛΩΝΑΚΙ, εστιατόριο πλησίον τελεφερίκ, ισόγειο 80τμ με αντίστοιχο υπόγειο. Ενδεικτική τιμή

πώλησης 400.000€.
27. ΓΛΥΦΑΔΑ, κατάστημα, πλησίον ZARA συνολικού εμβαδού 200τμ με ισόγειο 60τμ, υπόγειο

80τμ και πατάρι 60τμ. Ενδεικτική τιμή πώλησης 550.000€.
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28. (NEW) ΓΛΥΦΑΔΑ, σε κεντρικό εμπορικό δρομό, γωνιακό κατάστημα εστίασης 100τμ με 75τμ

πατάρι και πρασιά. Πωλείται 650.000€.
29. (NEW) ΓΛΥΦΑΔΑ, κατάστημα συνολικού εμβαδου 800τμ, ιδανικό για εστίαση. Πωλείται.
30. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, επί της Μεσογείων κατάστημα συνολικού εμβαδού 450τμ με ισόγειο 320τμ

και πατάρι 130τμ με άδεια για indoor εστιατόριο. Πωλείται 1.800.000€.
31. ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΠΛΑΤΕΙΑ, μοναδικής προβολής κατάστημα ισόγειο 220τμ με Α’ όροφο 220τμ, στο

κέντρο της Αθήνας, σε άριστο σημείο. Ενδεικτική τιμή πώλησης 1.800.000€.
32. ΨΥΡΡΗ, κατάστημα συνολικού εμβαδού 240τμ με ισόγειο 135τμ, Α΄ όροφος 65τμ και υπόγειο

40τμ σε δρόμο με πολλά καταστήματα. Ενδεικτική τιμή πώλησης 400.000€.
33. ΨΥΡΡΗ, κατάστημα συνολικού εμβαδού 135τμ με ισόγειο 90τμ σε κεντρικό σημείο. Πωλείται

640.000€.
34. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, συνολικής επιφανείας 350τμ με ισόγειο 140τμ, ημιυπόγειο 70τμ, και Α΄ όροφος

140τμ. Το εσωτερικό ύψος ορόφων είναι 4μ. Πρόκειται για μοναδική διώροφη διατηρητέα (κατ’
όψιν) μονοκατοικία, τα επίπεδα της οποίας επικοινωνούν με φαρδιά μαρμάρινη σκάλα, ενώ
στην πίσω πλευρά του κτιρίου υπάρχει κήπος 150τμ. Πωλείται 1.300.000€.
35. ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, κατάστημα συνολικής επιφανείας 500τμ με ισόγειο 180τμ, υπόγειο 250 και

πατάρι 70τμ με δυνατότητα επέκτασης. Τα ακίνητο βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της αγοράς.
Πωλείται.
36. (-NEW-) ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, κατάστημα προβολής επί της Ελ. Βενιζέλου με μεγάλη πρόσοψη 10μ

συνολικού εμβαδού 240τμ με ισόγειο 165τμ, υπόγειο 75τμ και αποκλειστική χρήση πρασιάς
80τμ. Το κατάστημα λειτουργεί σαν εστιατόριο και έχει πλήρη εξοπλισμό αξίας €300.000.
Ενδεικτική τιμή πώλησης 1.650.000€.
37. (-NEW-) ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, κατάστημα προβολής στον κεντρικότερο δρόμο με μεγάλη πρόσοψη

10μ συνολικού εμβαδού 260τμ με ισόγειο 190τμ, πατάρι 70τμ και αποκλειστική χρήση πρασιάς
εμπρός και πίσω. Το κατάστημα είναι πλήρως ανακαινισμένο. Πωλείται 2.500.000€.
Ε. ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΓΙΑ RETAIL
1.

(-NEW-) ΜΑΡΟΥΣΙ – ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ, μοναδικό οικόπεδο 5.000τμ , ΣΔ1, με προβολή σε Αττική οδό
και Λ. Κηφισίας. Πωλείται.

2.

(-NEW-) Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ – ΠΛΗΣ. GOLDEN HALL, γωνιακό οικόπεδο 2.000τμ, κτίζει 1.600τμ
ανωδομή, εξαιρετικής προβολής. Ενδεικτική τιμή πώλησης 4.500.000€.

3.

ΚΗΦΙΣΙΑ, επί Λ.Κηφισιας, οικόπεδο που βγάζει 400τμ ανωδομή, με 300τμ ισόγειο, με έτοιμη
μελέτη για κατασκευή κτιρίου καταστήματος/γραφείου. Πωλείται 2.400.000€. Για εκθεσιακό
χώρο επίπλων, ειδών σπιτιού, κλπ.
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4.

ΓΛΥΦΑΔΑ, Λ. Βουλιαγμένης πλησίον ΒAYLINER και του υπό κατασκευή σταθμού ΜΕΤΡΟ,
οικόπεδο 680τμ, άριστης προβολής και μεγάλης πρόσοψης, με Σ.Δ.0,8. Πωλείται 3.700.000€.

5.

ΧΑΛΑΝΔΡΙ, κέντρο, Πλ. Δούρου, οικόπεδο 300τμ, Σ.Δ.1, πρόσοψη 7μ με ισόγειο αυτοτελές
κτίσμα 150τμ, 700.000€.

6.

Λ.ΑΛΙΜΟΥ, πλησίον JUMBO, Άλιμος, γωνιακό οικόπεδο 600τμ, Σ.Δ. 0,8. Πωλείται 1.800.000€.

7.

Λ.ΑΛΙΜΟΥ, πλησίον Λ. Ποσειδώνος, Άλιμος, γωνιακό οικόπεδο 850τμ, Σ.Δ. 0,8. Πωλείται
1.720.000€.

8.

Λ.ΑΛΙΜΟΥ, πλησίον Λ. Ποσειδώνος, Άλιμος, οικόπεδο 2.300τμ, Σ.Δ. 0,8. Πωλείται 4.000.000€.

9.

Λ. ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ, Άλιμος, πλησίον ΜΕΤΡΟ, γωνιακό οικόπεδο 500τμ, Σ.Δ. 1,4. Πωλείται
1.500.000€.

10. ΧΑΛΑΝΔΡΙ, επί Λ. Πεντέλης 500μ από τον κόμβο της Πεντέλης με την ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ οικόπεδο

εμβαδού 1.060τμ, με 20 μέτρα πρόσοψη που κτίζει νόμιμη ανωδομή 908τμ. Πωλείται
2.250.000€.
11. ΧΑΛΑΝΔΡΙ – Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, 1.450τμ μοναδικό γωνιακό οικόπεδο, με ΣΔ 0,9. Όπως και να το δει

κανείς (οικόπεδο για ανάπτυξη, κατάστημα, land banking) αποτελεί μια εξαιρετική περίπτωση.
Πωλείται 4.500.000€.
12. (-NEW-) ΚΑΛΛΙΘΕΑ επί Λ. Συγγρού, σε οικόπεδο 330τμ, με Σ.Δ. 2,4 και κάλυψη 70%, υπάρχον

κτίριο με Ισόγειο κατάστημα και 3 ορόφους από 120τμ έκαστος. Ενδεικτική τιμή πώλησης
2.000.000€.
13. Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ, Αγία Παρασκευή, 100μ από το ΜΕΤΡΟ, 1.100τμ οικόπεδο, Σ.Δ. 1. Πωλείται

4.300.000€.

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία για περισσότερα ακίνητα αλλά και για τον καθορισμό ραντεβού
επίσκεψης παρακαλώ επικοινωνείτε με την κα Σοφία Κουκούτση στο e-mail:
skoukoutsi@eurobank.gr είτε στο τηλ. 210-3522 688.
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Ζ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Z1. ΚΕΝΤΡΟ
Αυτό το ακίνητο ξεχωρίζει:
“PYLEA RETAIL”

Σε ιδιαίτερα κομβικό σημείο, μεταξύ “MEDITERRANEAN COSMOS” και “ΙΚΕΑ” ολοκληρώθηκε η
κατασκευή ενός σύγχρονου εμπορικού κέντρου, συνολικού εμβαδού ισογείου 1.200τμ. (150μ.
πρόσοψη) και parking 140 θέσεων.
Το εμπορικό κέντρο αποτελείται από 15 καταστήματα των 75τμ. έκαστο με αντίστοιχα υπόγεια και
δυνατότητα συνένωσης.
Η θέση του ακινήτου εγγυάται την συμφέρουσα και σταθερή μίσθωση και τα καθιστούν ιδανική
επένδυση σε προσιτή τιμή.

1. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, (περιοχή Λευκού Πύργου), ισόγειο κατάστημα 110τμ. (πρόσοψη: 8μ.) με

υπόγειο 50τμ. μισθωμένο σε αξιόπιστη επιχείρηση με ετήσιο εισόδημα 62.400€ Τιμή πώλησης:
1.350.000€

2. ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ισόγειο κατάστημα 155τμ. με ημιυπόγειο 160τμ. μισθωμένο σε αξιόπιστη

επιχείρηση υγειονομικού προς 6.000€ μηνιαίως. Τιμή πώλησης: 1.400.000€

3. ΕΓΝΑΤΙΑ ύψος Συγγρού ισόγειο κατάστημα 40τμ. με υπόγειο 40τμ. Τιμή πώλησης: 850.000€
4. ΚΑΡΑΟΛΗ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (πρώην Διοικητηρίου) ισόγειο κατάστημα εμβαδού 65τμ. με

αντίστοιχο υπόγειο, πατάρι 30τμ. και 3ο. 4ο και 5ο όροφο γραφείων εμβαδού 110τμ. έκαστος Τιμή
πώλησης: 550.000€

5. ΒΑΣ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ύψος Καρόλου Ντηλ) εξαιρετικό γραφείο 5ου ορόφου εμβαδού 108τμ.,

πλήρως ανακαινισμένο (ηλεκτρικά, υδραυλικά, κουφώματα, έπιπλα κουζίνας – μπάνιου, πόρτα
ασφαλείας κλπ). Τιμή πώλησης: 250.000€
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6. ΛΩΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ, ΚΕΝΤΡΟ ισόγειο κατάστημα 95τμ. με πατάρι 60τμ. μισθωμένο σε εμπορική

επιχείρηση. Τιμή πώλησης: 430.000€

Z2. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
7. ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ κατάστημα 400τμ. πολύ μεγάλης προβολής (200τμ ισόγειο,

100τμ. νόμιμο πατάρι και 100τμ. υπόγειο) πωλείται μόνο 700.000€ τελική τιμή.

8. ΑΔΡΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ μεγάλης προβολής μικρό κατάστημα 18τμ. με νόμιμο πατάρι 35τμ.
9. ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ, ΠΥΛΑΙΑ ισόγειο κατάστημα 140τμ. με αντίστοιχο υπόγειο και πατάρι 50τμ. και

εξωτερικό χώρο αποκλειστικής χρήσης 50τμ. μισθωμένο σε επιχείρηση υγειονομικού με απόδοση
7,2%

10. MEDITERRANEAN COSMOS» περιοχή επαγ/τικό κτίριο σύγχρονης κατασκευής με εμβαδόν

ισογείου 850τμ, αντίστοιχο υπόγειο και πατάρι.

11. ΜΑΡΤΙΟΥ παρκινγκ 11 θέσεων με άδεια λειτουργίας, μοναδικό ακίνητο επένδυσης με εξαιρετική

απόδοση συνολικού εμβαδού: 400τμ. Τιμή πώλησης: 270.000€
12. ΔΕΛΦΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ παρκινγκ συνολικού εμβαδού 500τμ, 20 θέσεων, εξαιρετικό ακίνητο

επένδυσης με πολύ καλή απόδοση. Τιμή πώλησης: 250.000€
13. ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ) – πωλείται παρκινγκ με άδεια λειτουργίας, συνολικού

εμβαδού 550τμ, 20 θέσεων, εξαιρετικό ακίνητο επένδυσης.
14. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ εξαιρετικό κατάστημα προβολής, με μεγάλη πρόσοψη εμβαδού

ισογείου 125τμ. και υπόγειο 80τμ.
15. ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ – ΑΝΑΛΗΨΗ, πωλείται ισόγειο κατάστημα 230τμ. με πατάρι 140τμ. μισθωμένο σε

αξιόπιστη εμπορική επιχείρηση προς 3.500€. Τιμή πώλησης: 750.000€

Z3. ΔΥΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16. ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗ, εξαιρετικό κατάστημα μεγάλης προβολής, στο κεντρικότερο

σημείο της οδού, με ισόγειο εμβαδού 140τμ. υπόγειο 220τμ. και πατάρι 150τμ. μισθωμένο σε
μεγάλη αλυσίδα καταστημάτων εστίασης προς 5.000€.

17. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, εξαιρετικό κατάστημα επένδυσης με ισόγειο εμβαδού 1.200τμ. και

αντίστοιχο υπόγειο μισθωμένο σε S/M προς 20.000€ μηνιαίως Τιμή πώλησης: 4.000.000€
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18. ΡΕΤΖΙΚΙ (ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ) κατάστημα επένδυσης με ισόγειο εμβαδού: 143τμ και

υπόγειο εμβαδού: 143τμ. μισθωμένο σε τράπεζα με 5.5% απόδοση και ετήσιο εισόδημα 37.800€.,
Τιμή πώλησης: 660.000€

19. Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (Εύοσμος), γωνιακό κατάστημα στο κεντρικότερο σημείο της οδού, 175τμ

ισόγειο με υπόγειο 150τμ. κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιμή πώλησης: 1.200.000€

20. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΞ ισόγειο κατάστημα 230τμ. με πατάρι 60τμ. και γραφειακοί χώροι 1ου ορόφου 125τμ.
21. ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΙΞ «PORTO CENTER» ισόγειο γωνιακό κατάστημα μεγάλης προβολής 500τμ. με

υπόγειο 500τμ. και πατάρι 300τμ. Τιμή πώλησης: 2.500.000€

Για κάθε περαιτέρω πληροφορία, για περισσότερα ακίνητα, αλλά και για τον καθορισμό ραντεβού
επίσκεψης παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Σαλκίμη Μαριάνθη (Τηλ: 2310-506185, e- mail:
msalkimi@eurobank.gr)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Η αμοιβή του γραφείου μας είναι το 2% της εμπορικής αξίας των ακινήτων, πλέον ΦΠΑ.
Τα παραπάνω ακίνητα σήμερα είναι όλα διαθέσιμα. Η EUROBANK PROPERTY SERVICES κάνει
κάθε προσπάθεια για την σωστή και ακριβή ενημέρωση σας, αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί για την
μελλοντική διαθεσιμότητα τους καθώς και για τυχόν αλλαγές τιμών από τους ιδιοκτήτες.
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