
 

ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ LEASING ΜΑEΧΜ  
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 15/18-5-2022 
Η ΕΘΝΙΚΗ ΛΗΖΙΝΓΚ Μ.Α.Ε.Χ.Μ. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει τα παρακάτω περιγραφόμενα επαγγελματικά ακίνητα ιδιοκτησίας της. Για το σκοπό αυτό πρόκειται 
να διενεργήσει δημόσιους πλειοδοτικούς διαγωνισμούς με κλειστές προσφορές όπως ειδικότερα, για κάθε ακίνητο, αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα. Η ελάχιστη τιμή 
προσφοράς αναγράφεται δίπλα στο κάθε πωλούμενο ακίνητο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με τα ακίνητα και τους όρους του διαγωνισμού 
στην ιστοσελίδα www.ethnolease.gr. Για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην ΕΘΝΙΚΗ LEASING, τηλ.: 210 
5195090/-055, email: sales@nbgleasing.gr για την παραλαβή του Φυλλαδίου Όρων Πώλησης, τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, καθώς και για να επισκεφθούν το ακίνητο που τους 
ενδιαφέρει πριν από το διαγωνισμό. 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ  
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  & ΤΟΠΟΣ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗ 
ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΟΣΟ 
ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

2119 
Συγκρότημα δύο επαγγελματικών κτηρίων, εντός βιομηχανικής ζώνης, που 
αποτελείται από ένα τριώροφο και ένα τετραώροφο κτίριο,  συνολικής 
επιφανείας 14.226,82τμ επί οικοπέδου 10.172τμ. 

Βιομηχανική Περιοχή, 
Κρυονερίου Αττικής 

8/6/2022 ώρα 11:00 π.μ. 
Λ. Αθηνών 128-132 & 

Ιφιγένειας, Αθήνα 

3.700.000 € 370.000 € 

614 
Βιομηχανικό κτίριο με ημιώροφο και Α’ όροφο, που περιλαμβάνει ενιαίο 
βιομηχανικό χώρο, χώρους γραφείων και βοηθητικούς χώρους, συνολικής 
επιφανείας 2.600,46τμ σε οικόπεδο επιφανείας 9.535,56τμ. 

Αγροτική οδός, θέση 
«Κιονέζα», Τανάγρα 

Βοιωτίας 

8/6/2022 ώρα 12:00 π.μ. 
Λ. Αθηνών 128-132 & 

Ιφιγένειας, Αθήνα 
500.000 € 50.000 € 

1742 
Ισόγειο κτίριο οικοτροφείου με υπόγειο συνολικής επιφανείας 891,40τμ επί 
οικοπέδου επιφανείας 3.454,50τμ 

17ο χλμ ΕΟ Δράμας – 
Νευροκοπίου,  

Προσοτσάνη Δράμας 

8/6/2022 ώρα 11:00 π.μ. 
Πλουτάρχου 5 (1ος 

όροφος), Θεσσαλονίκη 
330.000 € 33.000 € 

1738 
Ισόγειο κτίριο οικοτροφείου συνολικής επιφανείας 683,83τμ επί οικοπέδου 
επιφανείας 1.206,98τμ. 

ΟΤ 37Α, ΑΡ. ΟΙΚ 177, 
Αργυρούπολη Δράμας 

8/6/2022 ώρα 11:30 π.μ. 
Πλουτάρχου 5 (1ος 

όροφος), Θεσσαλονίκη 
290.000 € 29.000 € 

1733 
Ισόγειο κτίριο οικοτροφείου με υπόγειο συνολικής επιφανείας 756,38τμ επί 
οικοπέδου επιφανείας 988τμ 

Γράμμου Βίτσι  
ΑΡ.ΟΙΚ.761 ΟΤ 120, 

 Λαγκαδάς Θεσσαλονίκης 

8/6/2022 ώρα 12:00 π.μ. 
Πλουτάρχου 5 (1ος 

όροφος), Θεσσαλονίκη 
260.000 € 26.000 € 

 

http://www.ethnolease.gr/
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