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Αυτοτελές κτίριο γραφείων 1.403,51 sqm 

Εκτιμώμενη τιμή πώλησης: 1.200.000€

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ioanna Palivou

Managing Partner

+30 210 7480852 

+30 6973 340783

Ioanna.palivou@cwproprius.com

Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία
Αττική, Βορειοανατολικά προάστεια

ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Περιγραφή ακινήτου

Αυτοτελές ακίνητο γραφείων, που εδράζεται επί της οδού

Καρολίδου, πλησίον της βασικής οδικής αρτηρίας της Ν.Ιωνίας,

(Λεωφ.Ηρακλείου) και σε απόσταση μόλις 300μ από τον

σταθμό ηλεκτρικού (ΗΣΑΠ) της Ν.Ιωνίας. Κατασκευάστηκε το

2004, σε οικόπεδο 298τμ και είναι μισθωμένο στο σύνολό του

στο Δήμο Νέας Ιωνίας (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας).

38.042694, 23.752014

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΜΙΣΘΩΤΗ 

ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ

Energy Class: C

mailto:Ioanna.palivou@cwproprius.com
https://goo.gl/maps/N3ZNLDcJRrtRggfH8


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.

SUBJECT TO CONTRACT

IMPORTANT NOTICE: These particulars are prepared for the guidance only of prospective purchasers and are intended to give a fair overall description of the 

property. They are not intended to constitute part of an offer or contract and no guarantee, warrantee or representation is given in respect of them. Any information 

given is provided in good faith and should not be relied upon as being a statement or representation of fact. You and your advisors should conduct a careful, 

independent investigation of the property to determine to your satisfaction the suitability of the property for your needs. September 2017

Καρολίδου 4, Νέα Ιωνία
Αττική, Βορειοανατολικά προάστεια

ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

ΕΠΙΠΕΔΟ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΑΝΑ 
ΕΠΙΠΕΔΟ (Τ.Μ.)

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

Β' ΥΠΟΓΕΙΟ 237,01 Parking, αποθήκες

Α' ΥΠΟΓΕΙΟ 234,32 Αποθήκες & υποσταθμός ΔΕΗ

ΙΣΟΓΕΙΟ 135,76 Lobby & γραφεία

Α' ΟΡΟΦΟΣ 199,71 Γραφεία

Β' ΟΡΟΦΟΣ 200,3 Γραφεία

Γ' ΟΡΟΦΟΣ 200,3 Γραφεία

Δ' ΟΡΟΦΟΣ 169,91 Γραφεία

ΔΩΜΑ 26,2
Γραφεία, αποθήκη και απόληξη 

κλιμακοστασίου

ΣΥΝΟΛΑ : 1403,51

Χαρακτηριστικά ακινήτου

Πρόκειται για αυτοτελές κτίριο γραφείων που παρέχει όλες τις σύχρονες

προδιαγραφές γραφειακών χώρων. Διαθέτει αυτονομία κλιματισμού και

αερισμού ανά όροφο, έλεγχο θέρμανσης και ψύξης μέσω BMS, κεντρικό UPS,

δομημένη καλωδίωση, ψευδοροφές, πυρανίχνευση, σύστημα CCTV,

αυτόματους φωτισμούς (instabus), ανελκυστήρα οχημάτων και ατόμων,

καθώς και όλες τις προδιαγραφές για ΑΜΕΑ.

Επιφάνειες:

Μισθωτικοί Όροι 

• Μισθωτής: Δήμος Νέας Ιωνίας  (Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας)

• Τρέχον μίσθωμα: 7.000 €/μήνα

• Έναρξη μίσθωσης: 09.10.2017

• Διάρκεια μίσθωσης: 10ετής με μονομερές δικαίωμα ανανέωσης για 3 

επιπλέον έτη

• Λήξη Μίσθωσης: 08.10.2027  

• Αναπροσαρμογή: ΔΤΚ, από 1/1/2023 και ετησίως  

• Τελευταία τροποποίηση: 3/6/2020

Εκτιμώμενη τιμή πώλησης (για το σύνολο του ακινήτου): 1.200.000€

Οι οριζόντιες ιδιοκτησίες του 3ου και 4ου ορόφου, θα δοθούν μέσω της 

πλατφόρμας του www.eaucton.gr, με συναινετικό πλειστηριασμό. Ο ενδεικτικός 

χρόνος για ορισμό του συναινετικού πλειστηριασμού είναι 40 ημέρες.

3ος όροφος: https://sodiaproperties.gr/property/3rd-floor-office/1063/

4ος όροφος: https://sodiaproperties.gr/property/4th-floor-office/1064/

http://www.eaucton.gr/
https://sodiaproperties.gr/property/3rd-floor-office/1063/
https://sodiaproperties.gr/property/4th-floor-office/1064/

