
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ  

25 χλμ. Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Κιλκίς, Νέα Σάντα - Κιλκίς    

 

 

 

Κύρια Πλεονεκτήματα 

 Βιομηχανικό κτίριο κατασκευής του 
2006 σε καλή κατάσταση 

 Το ακίνητο βρίσκεται επί του 25 χλμ. 
της Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης - Κιλκίς 

 Σε απόσταση 21 χλμ. από το Κιλκίς και 
35 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη  

 Το ακίνητο συνδυάζει χώρους 
γραφείων με χώρους παραγωγής και 
αποθήκευσης 

 
 

 

 

 

 

    

 

 

Google Coordinates: 40.825489, 22.922991 

 
 

Επικοινωνία 

Δημήτρης Τζιβράς 
t:  +30 2316 020301 
m: +30 6934333854 
e: dimitris.tzivras@cbre-atria.gr 
 
 

Άτρια Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ 

Τσιμισκή 86| 546 22 Θεσσαλονίκη 
Τ: +30 2310 279248 
Φ: +30 2310 241382 
 
www.cbre-atria.gr  

  Ακίνητo 

Βιομηχανικό ακίνητο προς πώληση κτισμένο σε οικόπεδο επιφάνειας 
13.086 τ.μ.. Το ακίνητο αποτελείται από δυο ενοποιημένα κτίρια 
βιοτεχνικής χρήσης και χώρων γραφείων αντίστοιχα συνολικής 
επιφάνειας 6.022,1 τ.μ. τα οποία αναπτύσσονται σε πέντε επίπεδα. Το 
πρώτο επίπεδο αποτελείται από το υπόγειο του βιοτεχνικού κτιρίου με 
επιφάνεια 1.456,5 τ.μ., το οποίο έχει βοηθητική χρήση. Το δεύτερο 
επίπεδο του ακινήτου αποτελείται από το ισόγειο χώρο παραγωγής του 
βιοτεχνικού κτιρίου και το υπόγειο , βοηθητικής χρήσης ,του κτιρίου 
γραφείων με επιφάνειες 3.621 τ.μ. και 271,15 αντίστοιχα, το οποίο έχει 
βοηθητική χρήση. Το τρίτο τέταρτο και πέμπτο επίπεδο του ακινήτου 
αντιστοιχούν στο ισόγειο, πρώτο όροφο και δεύτερο όροφο του κτιρίου 
γραφείων με επιφάνειες 283,39 τ.μ., 271,6 τ.μ. και 118,76 τ.μ. αντίστοιχα. 
Τα συγκεκριμένα επίπεδα έχουν χρήση γραφείων. Η κατάσταση του 
ακινήτου χαρακτηρίζεται ως καλή. Το ακίνητο διαθέτει περίφραξη με 
τοιχοποιία και κάγκελα, δυο μεταλλικές συρόμενες εισόδους οχημάτων κα 
μια μεταλλική είσοδο πεζών. Εντός του περιβάλλοντος χώρου των δυο 
κτιρίων υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης σε ανοιχτό χώρο.  

  

Τοποθεσία 

Το βιομηχανικό ακίνητο βρίσκεται στο 25 χλμ. της Ν.Ε.Ο. Θεσσαλονίκης 
– Κιλκίς πλησίον του οικισμού της Νέας Σάντας και εντός των διοικητικών 
ορίων της Δημοτικής Ενότητας Γαλλικού του Δήμου Κιλκίς . Το ακίνητο 
απέχει 21 χλμ. από το Κιλκίς και 35 χλμ. από τη Θεσσαλονίκη. Η περιοχή 
χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση βιομηχανικών και βιοτεχνικών 
μονάδων, αποθηκών καθώς και από την ύπαρξη αρκετών 
ανεκμετάλλευτων αγροτεμαχίων.  

  

Διαδικασία Πώλησης 

Προσκαλούμε ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για 
την αγορά του βιομηχανικού ακινήτου. Η διαδικασία της πώλησης θα γίνει 
μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού την Τετάρτη, 19 
Ιανουαρίου 2022 (Καταληκτική Ημερομηνία εγγραφής στον Ηλεκτρονικό 
Πλειστηριασμό: Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00). Η Άτρια 
Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ είναι η συνεργαζόμενη εταιρεία της CBRE για 
την Ελλάδα και την Κύπρο και προωθεί το ακίνητο κατ’ αποκλειστικότητα. 
  

  

      Τιμή 1ης Προσφοράς (€): 1.004.000 

  

 Δήλωση Περιορισμένης Ευθύνης 2021 – Ατρια Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ.  
Η Άτρια Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ (εφεξής «Εταιρεία») δηλώνει ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν αποτελούν συνοπτική παρουσίαση του ακινήτου με σκοπό την 
πληροφόρηση μελλοντικών πιθανών αγοραστών ή μισθωτών και δεν αποτελούν σύνολο ή μέρος προσφοράς ή συμβάσεως. Η Εταιρεία δεν εγγυάται για την ακρίβεια των 
στοιχείων του παρόντος και κάθε μελλοντικός αγοραστής ή μισθωτής θα πρέπει να ελέγχει την ακρίβεια αυτών. Η Εταιρεία και οι προστιθέμενοί της δεν νομιμοποιούνται να 
παρέχουν υποσχετικές δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το ακίνητο. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες από τη χρήση των παραπάνω στοιχείων. 

 

https://www.google.com/maps/place/40%C2%B049'31.9%22N+22%C2%B055'21.2%22E/@40.8255172,22.9219023,437m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.8255156!4d22.9225528

