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Κύρια Πλεονεκτήματα 

 Εντός του εμπορικού κέντρου 

«Ωραιόκαστρο» 

 Σε απόσταση 50μ  από τη συμβολή της 
Λεωφόρου Δημοκρατίας και της οδού 
Κομνηνών, τους κυριότερους 
εμπορικούς άξονες του Ωραιοκάστρου  

 Επενδυτικό ακίνητο  

 Πλήρης σύνδεση με το σύστημα 
αστικών συγκοινωνιών

  

   

  

     

 

 

 
     

Συντεταγμένες: 40.731429, 22.916653 

 
 
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  

  Ακίνητο 

Ένα ισόγειο κατάστημα επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 19, εντός του 
εμπορικού κέντρου “Ωραιόκαστρο”, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, 
διαθέσιμο προς πώληση μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Το ισόγειο 
κατάστημα βρίσκεται σε κτιριακό συγκρότημα κατασκευής του 2000 και έχει 
συνολική μεικτή επιφάνεια 54,85 τ.μ. Το κατάστημα είχε κατά το παρελθόν 
ενοποιηθεί με διπλανό κατάστημα και ήταν μισθωμένο σε πολιτιστικό 
σωματείο. Σήμερα το κατάστημα είναι ανεξάρτητο και κενό.  

 

Τοποθεσία 

Το κατάστημα βρίσκεται επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας 19 εντός του 
εμπορικού κέντρου Ωραιοκάστρου. Το εμπορικό κέντρο «Ωραιόκαστρο» 
κατασκευάστηκε το 2000 και λειτουργεί έκτοτε. Το ακίνητο βρίσκεται σε 50μ 
απόσταση από τη συμβολή της Λεωφόρου Δημοκρατίας και της οδού 
Κομνηνών που αποτελούν τους κυριότερους εμπορικούς άξονες του 
Ωραιοκάστρου με εμπορικά καταστήματα, υπηρεσίες και καταστήματα καφέ-
εστίασης. Η περιοχή εξυπηρετείται πλήρως από τις αστικές συγκοινωνίες 
ενώ υπάρχει η δυνατότητα στάθμευσης παραπλεύρως της Λεωφόρου 
Δημοκρατίας. 
 

Διαδικασία Πώλησης 

Προσκαλούμε ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την 
αγορά του καταστήματος. Η πώληση θα γίνει μέσω της εντός του 1ου 
εξαμήνου 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 (€):  58.000 

                                     

  

 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. 

  

 


