
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  

Οδός Μακεδονομάχων 9 και Μιαούλη 3 γωνία, Εύοσμος, Θεσσαλονίκη   

 

 

 

Κύρια Πλεονεκτήματα 

 Επενδυτικό ακίνητο 

 Εντός του μητροπολιτικού κέντρου του 
Ευόσμου 

 Πλησίον της οδού Μεγάλου 
Αλεξάνδρου, του κύριου εμπορικού 
δρόμου του Ευόσμου 

 Πρόσβαση: Με Ι.Χ. και με το σύστημα 
Αστικών Συγκοινωνιών  

 
 

 

 

 

 

    

 

 

 

Google Coordinates: 40.669357, 22.912309 
 

 
Επικοινωνία 

Γεώργιος Τζήμας 
t:  +30 2316 020302 
m: +30 6907924521 
e: Georgios.tzimas@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 

Εμπορικό κατάστημα σε εξαώροφο κτίριο, κατασκευής του 2001, στη 
συμβολή των οδών Μακεδονομάχων 9 και Μιαούλη 3, στον Εύοσμο, 
διαθέσιμο προς πώληση. Το κατάστημα διαθέτει ισόγειο χώρο 
μεικτής επιφάνειας 110,00 τ.μ., μαζί με υπόγειο βοηθητικό χώρο. Ο 
ισόγειος χώρος αποτελείται από τέσσερις (4) αίθουσες, χώρο 
υποδοχής, ένα ανεξάρτητο γραφείο και δύο (2) WC. Στο κατάστημα 
στεγάζεται σήμερα φροντιστήριο ξένων γλωσσών. Η ποιότητα 
κατασκευής καθώς και ο βαθμός συντήρησης του ακινήτου 
χαρακτηρίζονται ως ικανοποιητικοί. 
 

  

Τοποθεσία 

Το ακίνητο βρίσκεται σε κεντρικό σημείο του Ευόσμου, εντός της 
μητροπολιτικής περιοχής του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, στη 
Θεσσαλονίκη. Βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση από την οδό 
Μεγάλου Αλεξάνδρου, την κύρια εμπορική αρτηρία του Ευόσμου. Τα 
περισσότερα κτίρια στην ευρύτερη περιοχή έχουν χρήση κατοικίας 
στους ορόφους και εμπορικά καταστήματα / καταστήματα παροχής 
υπηρεσιών στο ισόγειο. Η περιοχή καλύπτεται πλήρως από το 
Σύστημα Αστικών Συγκοινωνιών.  

  

 
Διαδικασία Πώλησης 

Προσκαλούμε ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
για την αγορά του καταστήματος. Η διαδικασία της πώλησης θα γίνει 
μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2021 (Καταληκτική Ημερομηνία Εγγραφής στον 
Ηλεκτρονικό Πλειστηριασμό: Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021 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 (€): 100.000 

  

 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. 

 


