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ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ 
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404,35 τ.μ. επαγγελματικό ακίνητο κατασκευής 2005 

για χρήση καταστήματος, γραφείων

Τιμή Πώλησης: € 200.000  Μηνιαίο μίσθωμα: € 1.800

Για περισσότερες πληροφορίες:

Μιχάλης Κατίκας

Senior Surveyor

210 7480852

michalis.katikas@cwproprius.com

Χαρακτηριστικά ακινήτου

• Αυτοτελές σύγχρονο επαγγελματικό ακίνητο αποτελούμενο από ισόγειο 161,30τμ με 

ύψος 3,80μ, όροφο 161,30τμ με ύψος 2,20-3,80μ και σοφίτα (αποθηκευτικοί χώροι) 

81,75τμ με ύψος 1,45μ

• Κατασκευής 2005, εντός οικοπέδου 403,25τμ, με συντελεστή δόμησης 1,2, 

συντελεστή κάλυψης 40% και πρόσωπο 15μ. 

• Μοντέρνα μεταλλική κατασκευή με μεγάλες γυάλινες επιφάνειες, δάπεδα από 

πλακάκι, ψευδοροφές, φωτιστικά, 3 WC, διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο, 

περίφραξη

• Προβολή επί Λ. Τατοϊου και 21μ πρόσωπο επί οδού Χαλκιδικής

• Πλησίον Praktiker, Κοιμητηρίου, ΚΤΕΟ, πολλών επιχειρήσεων στον χώρο του 

αυτοκινήτου, επίπλων κ.α.
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