
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΑΚΙΝΗΤΟ  

Β’ Φαση ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου , Θεσσαλονίκη   

 

 

 

Κύρια Πλεονεκτήματα 

 

 Εντός της οργανωμένης ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου 

 Σε απόσταση 1,5 Χλμ. από το Σιδ. 
Σταθμό Σίνδου, 8 Χλμ. από την Εθνική 
Οδό και 13 χλμ. από το κέντρο της 
Θεσσαλονίκης 

 Εύκολη πρόσβαση μέσω της Εθνικής 
Οδού   

 
 

 

 

 

 

    

 

 

Google Coordinates: 40.683072, 22.800796 

 
Επικοινωνία 

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

Χρήστος Ντινόπουλος 
t:  +30 2316 020303 
m: +30 6937333932 
e: christos.dinopoulos@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 διάθεση, μεικτής συνολικής επιφάνειας 8.710,67 
τ.μ, ανεπτυγμένο σε οικόπεδο επιφάνειας 14.146 τ.μ., κατασκευής 1992-2002. 
Το ακίνητο αποτελείται από ένα διώροφο κτίριο γραφείων, ένα κτίριο 
παραγωγής έξι κτίρια αποθηκών και δύο κτίρια παραγωγής και αποθήκευσης. 
Το κτίριο γραφείων, συνολικής επιφάνειας 492,39 τ.μ. αποτελείται από ισόγειο 
γραφειακό χώρο επιφάνειας 207,30 τ.μ. και 1ο όροφο επιφάνειας 216,30 τ.μ.. 
Όπισθεν του ορόφου γραφείων υπάρχει πατάρι επιφάνειας 69,09 τ.μ. Το 
κτίριο παραγωγής έχει συνολική επιφάνεια 1.800 τ.μ., τα έξι κτίρια αποθηκών 
έχουν συνολική επιφάνεια 4.833,98 τ.μ. ενώ τα δύο κτίρια παραγωγής και 
αποθήκευσης έχουν συνολική επιφάνεια 1.584 τ.μ.. Οι γραφειακοί χώροι είναι 
κατασκευασμένοι από οπλισμένο σκυρόδεμα και διαθέτουν αυτόνομο 
σύστημα κλιματισμού, ενώ τα κτίρια παραγωγής και αποθήκευσης αποτελούν 
μεταλλικές κατασκευές. Το ακίνητο είναι σε μερική χρήση και τμήμα αυτού 
συντηρείται ελαφρώς.  

  
 

Τοποθεσία 

Το βιομηχανικό ακίνητο βρίσκεται στο 37ο Ο.Τ, στη Β’ Φάση της 
Βιομηχανικής Περιοχής Σίνδου. Η ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου αποτελεί την επίσημα 
χαρακτηρισμένη βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης, φιλοξενώντας 
περίπου 700 επιχειρήσεις. Εντός της ΒΙ.ΠΕ. υπάρχει πλήρως ανεπτυγμένο 
σύστημα υποδομών, διαμορφωμένο δίκτυο κυκλοφορίας με 
ασφαλτοστρωμένους δρόμους καθώς και σύνδεση με το σιδηροδρομικό 
δίκτυο. Η ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου βρίσκεται σε πολύ κομβικό σημείο, με άμεση 
πρόσβαση στην Παλαιά και Νέα Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Αθήνας, καθώς και 
στην Εγνατία Οδό. Επίσης, το ακίνητο απέχει μόλις 1,5 χλμ. από το 
σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου, 8 Χλμ. από την Εθνική Οδό και 13 Χλμ. από 
το κέντρο της Θεσσαλονίκης.  

  

 
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, η οποία εκτιμάται ότι θα 
πραγματοποιηθεί εντός του 2ου εξαμήνου του 2022. Η Άτρια Υπηρεσίες 
Ακινήτων ΑΕ είναι η συνεργαζόμενη εταιρεία της CBRE για την Ελλάδα και 
την Κύπρο και προωθεί τη διαδικασία του Ηλεκτρονικού Πλειστηριασμού κατ’ 
αποκλειστικότητα.  
 

  

Τιμή 1ης Προσφοράς (€): 1.800.000 

  

 Δήλωση Περιορισμένης Ευθύνης 2022 – 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%B040'56.5%22N+22%C2%B048'03.4%22E/@40.6823714,22.7990995,877m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d40.6823682!4d22.8009403

