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Εμπορικοί χώροι – καταστήματα,  συνολικής επιφάνειας 931,68 τμ, για συνολική ή 

τμηματική μίσθωση

Περιγραφή Χώρων

• Στην καρδιά του εμπορικού τρίγωνου του κέντρο των Αθηνών, διατίθενται προς μίσθωση 3

ανεξάρτητα διατηρητέα κτίρια (σύμφωνα με το ΦΕΚ 349Δ/1985), κατασκευής 1897, που 

πρόκειται να ανακαινιστούν 

• Βρίσκονται σε πολύ κεντρικό σημείο και σε άμεση γειτνίαση με τον εμπορικότερο δρόμο στην 

Ελλάδα, την οδό Ερμού

• Σε σημείο με υψηλή εμπορικότητα και συνεχή κίνηση καταναλωτών 24/7

• Χώροι προβολής ανάμεσα σε εμπορικές εταιρείες και επιχειρήσεις υγειονομικού 

ενδιαφέροντος, σε περιοχή που αναβαθμίζεται συνεχώς με την δημιουργία νεών concepts

διαμονής αλλά και εστίασης/διασκέδασης

• Επιτρέπεται η χρήση υγειονομικού ενδιαφέροντος

• Υπάρχει ευελιξία σε σχέση με τις δυνατότητες διάθεσης επιφανειών 

ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

Αθηναΐδος & Καλαμιώτου
Αθήνα, Αττική

Αθηναΐδος 8 & Καλαμιώτου 7

(Κατάστημα 1)

Αθηναΐδος 10

(Κατάστημα 3)

ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ 3 ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Καλαμιώτου 9Α & 9Β

(Κατάστημα 2)
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Αθηναΐδος & Καλαμιώτου
Αθήνα, Αττική

ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

Κατάστημα 1 Κατάστημα 2 (Β1+Β2) Κατάστημα 3

Υπόγειο 58,18 τμ 69,45 τμ (Β1) 78,50 τμ

Ισόγειο 49,38 τμ
123,98 τμ συνολικά 

(66,06 + 58,92 τμ/ (Β1+Β2)
99,20 τμ

Πατάρι 58,18 τμ - -

Α’ όροφος 59,66 τμ 124,12 τμ (Β2) 99,95 τμ

Β’ όροφος 88,78 τμ 20,30 τμ (Β2) -

Σύνολο 315,18 τμ 338,85 τμ 277,65 τμ

Ζητούμενο μίσθωμα Θα σας ενημερώσουμε  έπειτα από την εκδήλωση ενδιαφέροντος

Οι  διαθέσιμες επιφάνειες ανά κατάστημα /κτίριο αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:
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Αθηναΐδος & Καλαμιώτου- Κατόψεις
Αθήνα, Αττική

ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ

Υπόγειο

Ισόγειο Πατάρι

Α’ όροφος Β’ όροφος

Παναγιώτης Τσαούσης 

Partner, Head of Retail

+30 210 7480852 

+30 6973 340785

Panagiotis.tsaousis@cwproprius.com

cwproprius.com
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