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Μεταξουργείο 

ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ 

Καλλέργη 28 

[LAYOUT 1] 

EΞΩΤΕΡΙΚΗ ΟΨΗ 
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cwproprius.com 

196,78 τμ επαγγελματικό κτίριο 

Τιμή πώλησης: € 65.000 

Περισσότερες πληροφορίες 

Ιωάννα Παλυβού 

Partner 

210 7480852 

ioanna.palivou@cwproprius.com 

 

Χαρακτηριστικά ακινήτου 

• Αυτοτελές επαγγελματικό ακίνητο αποτελούμενο από  ισόγειο 95,73 τμ   και πατάρι 11,05 τμ   

• Κατασκευής 1999, κτισμένο σε οικόπεδο 143,65τμ, με ΣΔ:3,6, ΣΚ:70% και πρόσοψη 9,75μ.  

• Άριστα προσβάσιμο από ΜΜΜ, δίπλα στον Σταθμό Μετρό Μεταξουργείο (70μ) 

• Πλησίον του Σταθμού Λαρίσης και της Πλατεία Ομονοίας 

• Δίπλα στην Τροχαία και έμπροσθεν της Πλατείας Καραϊσκάκη 

• Ιδανικό για επαγγελματική χρήση, χώρο πώλησης χονδρικών ειδών, χώρο αρχείου ή γενικής 

αποθήκευσης καθώς και άλλες χρήσεις σε σχέση με το θέατρο και τις τέχνες 
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Cushman & Wakefield Copyright 2016.  No warranty or representation, express or implied, is made to the accuracy or completeness of the information contained herein, and same is submitted subject to errors, omissions, change of price, rental or 

other conditions, withdrawal without notice, and to any special listing conditions imposed by the property owner(s). As applicable, we make no representation as to the condition of the property (or properties) in question. 

Ιωάννα Παλυβού 

Partner 

210 7480852 

ioanna.palivou@cwproprius.com 
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DISCLAIMER Cushman & Wakefield Proprius give notice that: 1. We provide the information contained in this flyer for guidance to intending purchasers, tenants, or any other third parties and they are for your general information only and will be used 

at your own risk. Any interested purchasers or any other third parties should not view the information in the particulars as statements or representations of fact. We do not guarantee or warrant the accuracy or completeness, factual correctness or 

reliability of any information contained here in and do not accept any liability for any errors or omission including any inaccuracies or typographical errors.  


