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9.328 τ.μ. Αποθηκευτικοί και βιομηχανικοί χώροι.
Ενδεικτική τιμή πώλησης: αποδοχή προσφορών

Το ακίνητο κατασκευάστηκε σταδιακά  μεταξύ 1971 και 1973 σε εκτός σχεδίου 
έκταση 34.041 τ.μ.,  στην περιοχή Βασιλικό, κοντά στη Χαλκίδα. Διαθέτει 
εγκατάσταση γεώτρησης, γεννήτρια, δεξαμενή νερού & οπτική ίνα ενώ η περιοχή 
χαρακτηρίζεται ως εκτός σχεδίου εντός της ΖΟΕ (ζώνη 3Α ΠΔ 23-11-90 ΦΕΚ 
735δ/31/12/90.

Για περισσότερες πληροφορίες: 

Managing Director Nicky Simbouras +30 210 7480852 nicky.simbouras@cwproprius.com

Senior Surveyor Konstantinos Sevvos +30 210 7480852 Konstantinos.Sevvos@cwproprius.com

Χαρακτηριστικά ακινήτου

• Διαθέτει καλυμμένο parking 276 τ.μ., 
ανοικτό 1.000 τ.μ., για οχήματα 
βαρέων εμπορευμάτων 3.000 τ.μ. 
και χώρο πρασίνου 8.000 τ.μ..

• Υλικά που περιέχουν αμίαντο 
υπάρχουν σε μέρος των εγκαταστα-
σεων, σύμφωνα με διαθέσιμη 
έκθεση.

• Μερικώς ιδιοχρησιμοποιούμενο, 
πρός άμεση παράδοση ακίνητο.

• Αριθμοί οικοδομικών αδειών 681/71 
και 1308/73.

Χαρακτηριστικά περιοχής

• Το ακίνητο βρίσκεται στην Εύβοια,    
70 χλμ βόρεια του κέντρου της 
Αθήνας και 10 χλμ από τη 
διασταύρωση Εύβοιας και Στερεάς 
Ελλάδας, κατά μήκος της Εθνικής 
οδού Χαλκίδας-Αλιβερίου μετά το 
χωριό Βασιλικό.

• Η περιοχή έχει προσελκύσει 
αρκετές βιομηχανίες ως 
εναλλακτική στις βιομηχανικές 
ζώνες Οινοφύτων, Αυλώνα και 
Θήβας.
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DESCRIPTION TEXT

Επιφάνειες τ.μ.

Γραφεία:  511

Χώρος παραγωγής: 1.000

Αποθηκευτικός χώρος:  6.500

Βοηθητικοί χώροι:  1.317

Σύνολο 9.328
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Kηφισιά

Αγιος Στέφανος

Αυλώνα

Χαλκίδα

Σχοιματάρι

Οινόφυτα

Θήβα                                    

Ριτσώνα

E75

Βαθύ

Nea
Lamsakos

Vasiliko

Lefkanti
Eretria 
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