ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9/3-1-2021
Η PROBANK LEASING Α.Ε. γνωστοποιεί ότι ενδιαφέρεται να πωλήσει τα παρακάτω περιγραφόμενα επαγγελματικά ακίνητα ιδιοκτησίας της. Για το σκοπό αυτό πρόκειται να
διενεργήσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό με κλειστές προσφορές που θα γίνει τη Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021, στα γραφεία της επί της Λ. Αθηνών 128132 & Ιφιγένειας στην Αθήνα, 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 της εταιρείας www.probankleasing.gr
Για τυχόν διευκρινίσεις ή συμπληρωματικές πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στην PROBANK LEASING ΑΕ, Τηλ.: 210 5195050-5, 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.
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Αυτοτελές επαγγελματικό κτίριο (κατάστημα, γραφείο, βιοτεχνία) που αποτελείται από δύο
στάθμες υπογείου, ισόγειο με πατάρι και τέσσερις άνω του ισογείου ορόφους εκ των οποίων ο
ένας σε εσοχή. Έχει συνολική επιφάνεια κύριων χώρων 2.037,17 τ.μ. και βοηθητικών 854,74 τ.μ.
Έχει ανεγερθεί σε δισγωνιακό οικόπεδο επιφάνειας 795,95 τ.μ.

Χρυσαλλίδος 1, Αγίων
Αναργύρων και
Δερβενακίων, Νέα
Χαλκηδόνα Αττικής.

25/1/2021
ώρα 11:00 π.μ.

2.120.000€

212.000€

Αυτοτελές επαγγελματικό κτίριο με χρήση καταστήματος, γραφείων και αποθηκών που
αποτελείται από ισόγειο, ημιώροφο και τρείς ορόφους πάνω από τον ημιώροφο. Έχει συνολική
επιφάνεια 2.235,63 τ.μ. επί οικοπέδου 545,68 τ.μ.

Αντ. Βλαχάκου 22
Πειραιάς Αττικής

25/1/2021
ώρα 13:00 μ.μ.

1.100.000€

110.000€

2085

Κτίριο (ημιτελές) καταστήματος και γραφείων συνολικής επιφανείας 690,00 τ.μ. επί οικοπέδου
επιφανείας 201,40 τ.μ.

Λ. Πέτρου Ράλλη 185,
Νίκαια Αττικής

26/1/2021
ώρα 11:00 π.μ.

360.000€

36.000€

1938

Κτίριο (ημιτελές) καταστήματος και διαμερισμάτων Α' ορόφου, συνολικής επιφανείας 261,55 τ.μ.
σε τμήμα οικοπέδου (κάθετη ιδιοκτησία) επιφανείας 196,35 τ.μ.

Σάμου 9
Χαϊδάρι Αττικής.

26/1/2021
ώρα 13:00 μ.μ.

85.000€

8.500€

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ

3181

1935

