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450 τ.μ. γραφεία και βοηθητικοί χώροι

Τιμή Πώλησης: € 290.000 Μηνιαία τιμή μίσθωσης: € 2.200

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μιχάλης Κατίκας

Senior surveyor

210 7480852

michalis.katikas@cwproprius.com

Χαρακτηριστικά ακινήτου

• Γραφειακοί χώροι 1ου ορόφου 250,66 τμ και σοφίτα 199,13 τμ σε κτήριο γραφείων 

κατασκευής 2006

• Άριστη πρόσβαση από σταθμό μετρό Δουκίσσης Πλακεντίας, Προαστιακό, Αττική 

Οδό και λεωφορειακές γραμμές

• Αυτονομία γραφειακών χώρων με αποκλειστική είσοδο

• Βοηθητικοί χώροι σε σοφίτα

• Διαθέσιμες 2 υπόγειες θέσεις στάθμευσης εντός του κτιρίου

• Σύγχρονες προδιαγραφές (ψευδοροφές, δάπεδα, φωτιστικά, διπλοί υαλοπίνακες, 

3 WC) 

• Γωνιακό με πεζόδρομο κτίριο

• Ωραία θέα

• Ανελκυστήρας και μπαλκόνια
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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. 


