
A/A Θέση Ακίνητα προς Αξιοποίηση

1 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)

Δυώροφο επαγγελματικό κτίριο εμβαδού 1.101 τ.μ.  επί οικοπέδου 1.625,90τ.μ. μετά τριών υπογείων (συνολικού εμβαδού 

3.233,92τ.μ.) που περιβάλλεται από τις οδούς ΣΩΡΟΥ - ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ- ΧΕΛΜΟΥ - ΣΙΦΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ και με 

προσόψεις επί των παράλληλων οδών ΣΩΡOY-ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ- ΧΕΛΜΟΥ- ΣΙΦΝΙΩΝ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΩΝ και με 

προσόψεις επί των παράλληλων οδών ΣΩΡΟΥ 28Α -30 & ΧΕΛΜΟΥ.

2 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)

Τετραώροφο κτίριο γραφείων εμβαδού 3.979,45τ.μ., μετά δύο (2) υπόγειων συνολικής επιφανείας 4.789,04τ.μ., επί 

οικοπέδου εκτάσεως 2.962,16τ.μ. ευρισκόμενο στην θέση Καλογρέζα της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αμαρούσιου 

επί των οδών Πάτμου 16-18 & Aπ. Παύλου (προέρχεται από συνένωση δύο όμορων οικοπέδων 1.050,28τμ & 

2.030,32τμ).

3 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΡΟΥΣΙ)

Τετραώροφο κτίριο γραφείων εμβαδού 1.815,47τ.μ., μετά δύο (2) υπόγειων συνολικής επιφανείας 1.736,34τ.μ., επί 

οικοπέδου εκτάσεως 1.361,38τ.μ. ευρισκόμενο στην θέση Καλογρέζα της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Αμαρούσιου 

επί των οδών Αγράφων 5 & Πάτμου

4 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ  (ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ)

Επαγγελματικό συγκρότημα κτιρίων στη θέση «ΑΓΙΑ  ΑΝΝΑ & ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ» του Δήμου Αγ. Ιωάννη Ρέντη, επί της 

Λεωφ. Κηφισού αρ. 96. Το ακίνητο περιλαμβάνει 4 κτίρια συνολικού εμβαδού 5.800,12τ.μ. επί οικοπέδου επιφανείας 

7.244,30τ.μ.  Στις ανωτέρω ιδιοκτησίες ανήκουν 92 θέσεις parking, οι οποίες βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο των 

κτιρίων.

5 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ)

Οριζόντιες ιδιοκτησίες αποτελούμενες από γραφεία 6ου ορόφου επιφανείας 781,67τμ, 4ου ορόφου επιφανείας 781,67τμ, 

1ου ορόφου επιφανείας 781,67τμ, Ισόγειου καταστήματος επιφανείας 636τμ, πλέον 69  θέσεις στάθμευσης στο Α υπόγειο, 

συνολικής επιφάνειας 737,61τ.μ., 53 θέσεις στάθμευσης στο Β υπόγειο συνολικής επιφάνειας 566,57τ.μ., ευρισκόμενο σε 

συγκρότημα κτιρίων  που έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο εκτάσεως 23.898,23τ.μ. ευρισκόμενο στην Αθήνα, επί της Λ. 

Μεσογείων 109 -111.  Το συνολικό οικόπεδο έχει χωριστεί σε 2 κάθετες αυτοτελείς ιδιοκτησίες:  Η 1η  επιφανείας 

13.566,88τ.μ., επί της οποίας έχει ανεγερθεί και λειτουργεί το νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ και η 2η επιφανείας 

10.317,34τ.μ., όπου έχει ανεγερθεί συγκρότημα κτιρίων που περιλαμβάνει και το κτίριο Γ1, στο οποίο περιλαμβάνονται οι 

ανωτέρω οριζόντιες ιδιοκτησίες.

6 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)

Επταώροφος υπόγειος σταθμός στάθμευσης αυτοκινήτων, μετά ισογείου, ευρισκόμενος στη συμβολή των οδών 

Καυταντζόγλου 46 & Δημ. Ράλλη, κτισμένος επί οικοπέδου 914,29τ.μ. με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 

50%.  Αναλυτικότερα το ισόγειο έχει επιφάνεια 104,82τ.μ., το 1ο υπόγειο έχει επιφάνεια 571,38τ.μ., ενώ τα υπόλοιπα 6 

υπόγεια έχουν επιφάνεια 759,46τ.μ. έκαστο.

7 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΓΛΥΦΑΔΑ)

Διαμέρισμα Α ορόφου επιφανείας 128,50τ.μ. σε πολυκατοικία που βρίσκεται στην Γλυφάδα, επί της οδού Α. Λαζαράκη 35, 

κτισμένη σε οικόπεδο 1.163,15τ.μ. Αποτελείται από χωλ, living room, 2 κοιτώνες, κουζίνα, λουτρό, wc, διάδρομο και 

εξώστες.

8 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΟ)

Eπαγγελματικό κτίριο, στην θέση «Ελληνικό», επί της Λ. Βουλιαγμένης αρ. 82, σε οικόπεδο εκτάσεως 2.127,60τ.μ. 

αποτελούμενο από τετραώροφο κτίριο μετά τριών υπόγειων,  συνολικού εμβαδού 7.419,69τ.μ. ( 

Αναλυτικότερα,     συνολική επιφάνεια ορόφων 2.404,26τ.μ. & συνολική επιφάνεια τριών υπόγειων  5.015τ.μ.).

9 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)

Πέντε γραφεία Δ ορόφου, συνολικής επιφανείας 171,48τμ, σε  διατηρητέο ακίνητο ευσκόμενο στη συμβολή των οδών 

Γούναρη 26 & Καραολή Δημητρίου στον Πειραιά. Αναλυτικότερα, το Δ1 γραφείο έχει επιφάνεια 24,44τ.μ., το Δ2 29,14τ.μ., 

το Δ3 18,54τ.μ. το Δ4 19,06τ.μ. και το Δ5 80,30τ.μ.
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10 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΩΠΙ)

Κτίριο πέντε (5) ορόφων που αποτελείται από δύο υπόγειους ορόφους, ισόγειο, ημιώροφο (πατάρι ισογείου), και άλλους 

δύο υπέργειους ορόφους συνολικής επιφανείας 17.160τμ και οικίσκο επιφανείας 24τμ σε οικόπεδο εκτάσεως 13.579,90 

τα, εντός της Βιομηχανικής Ζώνης του Κορωπίου. Το κτίριο διαθέτει ψυκτικούς θαλάμους επιφανείας 900 τμ και χώρους 

γραφείων 450τμ. Η επιφάνεια κάλυψης του οικοπέδου είναι 4.050τμ. Το ανωτέρω ακίνητο βρίσκεται στη θέση ‘Μπότα’ 

Κορωπίου

11 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΜΑΝΔΡΑ)

Δυώροφο βιομηχανικό κτίριο αποτελούμενο από εργοστάσιο εμβαδού 1.656,00τ.μ., γραφεία 408,00τ.μ. και αποθήκες 

226,80τ.μ. σε οικόπεδο εκτάσεως 5.290,00τ.μ., ευρισκόμενο στη θέση ''ΒΟΡΡΟ ή ΚΑΨΑΛΑ'' στο 25ο χιλ. ΑΘΗΝΩΝ – 

ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

12 Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ)

Πρόκειται για το  ξενοδοχείο Λουτράκι Παλλάς που  βρίσκεται στην πόλη του Λουτρακίου του Δήμου Λουτρακίου – 

Περαχώρας επί της οδού Γ. Λέκκα 19. Είναι  ένα παραθαλάσσιο , πενταόροφο ξενοδοχείο Α’ κατηγορίας συνολικής 

επιφάνειας  2.700,00  μ2,  με συνολικά σαράντα τρία (43) δωμάτια. Το ξενοδοχείο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο και 

τρεις ορόφους (Α, Β, Γ). Το υπόγειο έχει επιφάνεια  540,00τ.μ. το ισόγειο έχει επιφάνεια 540,00τμ και περιλαμβάνει 

εστιατόριο και 6 δωμάτια. Ο πρώτος όροφος έχει επιφάνεια  540,00τμ και περιλαμβάνει reception, σαλόνι υποδοχής 

(lobby)  καφετέρια και 7 δωμάτια. Ο δεύτερος όροφος έχει επιφάνεια 540,00  τμ και περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 

βοηθητικούς χώρους προσωπικού. Ο τρίτος όροφος έχει επίσης επιφάνεια 540,00  τμ και περιλαμβάνει 15 δωμάτια και 

βοηθητικούς χώρους προσωπικού.

13 Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΚΟΡΩΝΕΙΑ)

Βιομηχανικό Κτίριο με εγκαταστάσεις εξοπλισμού επεξεργασίας μαρμάρων,  επιφανείας 1.440τμ, με βοηθητικούς χώρους 

επιφανείας 59,32τμ, εντός οικοπέδου εκτάσεως 9.646τμ, ευρισκόμενο στη θέση "ΑΜΜΟΣ - ΡΑΧΗ" της Κτηματικής 

Περιφέρειας του Δ.Δ. Αγίου Γεωργίου του Δήμου Κορώνειας του Νομού Βοιωτίας.

14 Ν. ΒΟΙΩΤΙΑΣ (ΟΙΝΟΦΥΤΑ)
Βιομηχανικό ακίνητο ισογείου, συνολικής επιφανείας 14.527,13τμ, σε οικόπεδο 73.300τμ, που βρίσκεται στο Δήμο 

Οινοφύτων στη θέση ''Γκόριτσα''  ή Άγιος Νικόλαος, πλησίον της ΒΙ.ΠΕ. Οινοφύτων.

15 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΧΑΛΚΙΔΑ)

Διώροφη οικία αποτελούμενη από garage 29,92τμ,  ισόγειο διαμέρισμα  118,85τμ, Α' όροφο 139τμ, εντός οικοπέδου 

εκτάσεως 383,50τμ  που βρίσκεται στη οδό Φούξια, θέση "ΜΑΝΙΚΑ" της Κτηματικής Περιφέρειας Δοκού Χαλκίδας, του 

Δήμου Χαλκιδέων, στην συνοικία Η, Έξω Παναγιά, εκτός σχεδίου πόλης.

16 Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ (ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ)

Οριζόντιες Ιδιοκτησίες Πολυεπίπεδης διώροφης οικοδομής  αποτελούμενης από καταστήματα, κατοικίες με δύο υπόγεια 

επιφανείας 988 τ.μ. σε οικόπεδο 748,72 τ.μ. που βρίσκεται στην θέση "ΚΑΡΑΒΟΣΤΑΣΙ" της Κτηματικής Περιφέρειας 

Αμαρύνθου Ευβοίας. Δεν ανήκουν στην ιδιοκτησία της ΑΤΕ LEASING οι κάτωθι οριζόντιες ιδιοκτησίες : α) Η αποθήκη ΥΒ-

1 του υπογείου, επιφανείας 23τ.μ. και ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου 2,94/οοο β) Το Ι-1 κατάστημα το 

ισογείου επιφανείας 102,50τ.μ.με ποσοστό επί του οικοπέδου 104,78/οοο, γ) Το Α-1 διαμέρισμα Α ορόφου επιφανείας 

60,10τ.μ. και ποσοστό επί του οικοπέδου 61,44/οοο δ) Το Α-2 διαμέρισμα του Α ορόφου επιφανείας 60τ.μ. και ποσοστό 

επί του οικοπέδου 61,34/οοο και ε) Το Α-3 διαμέρισμα του Α ορόφου επιφανείας 76,10τ.μ. και ποσοστό επί του οικοπέδου 

77,80/οοο.

17 Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΛΑΜΙΑ)

Τρία  ισόγεια κτίσματα αλληλοεφαπτόμενων, συνολικής έκτασης 4.750τ.μ. και ενός διωρόφου με υπόγειο, κτίριο 

γραφείων, επιφανείας 96τ.μ, σε βιομηχανικό οικόπεδο εκτάσεως 14.330τ.μ., ευρισκόμενο στη θέση ''Σαραμουσακλή'' ή 

''Αμαξώματα'' ή ''Βατωνες'' της κτηματικής περιφέρειας Ροδίτσας Φθιώτιδος, του Δήμου Λαμίας. 
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18 Ν. ΛΑΡΙΣΣΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ)
Έξι (6) γραφεία του Α' ορόφου, συνολικού εμβαδού 383,30τμ,  επί οικοπέδου 647,80τ.μ., κείμενα στην συμβολή των οδών 

πρώην Βασ. Κωνσταντίνου &  Παναγούλη 19 και Παπακυριαζή στην Λάρισα  (Πλατεία Ταχυδρομείου).

19 Ν. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

Συγκρότημα εννέα (9) γραφείων συνολικής επιφανείας 671,66τ.μ., τριών ισόγειων καταστημάτων συνολικής επιφανείας 

298,97τ.μ. επτά (7) θέσεων στάθμευσης στο Α' υπόγειο συνολικής επιφανείας 86,15τ.μ., τριάντα τεσσάρων (34) θέσεων 

στάθμευσης στο Β' υπόγειο συνολικής επιφανείας 423,65τ.μ. και τριάντα δύο (32) θέσων στάθμευσης στο Γ' υπόγειο 

συνολικής επιφανείας 398,65τ.μ. ευρισκόμενο σε  πολυώροφη  οικοδομή στο Βόλο, στην συνοικία Αγ. Νικολάου, επί της 

διασταύρωσης των οδών Αντωνοπούλου - Αργοναυτών - Κ. Καρτάλη και Ιάσονος στο Βόλο, σε οικόπεδο εκτάσεως 

1.411,24τ.μ.  Η οικοδομή αποτελείται από δύο κτίρια ( κτίριοΑ & κτίριο Β) με κοινό τριώροφο υπόγειο parking.

20 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

Δέκα (10) καταστήματα  - επαγγελματικοί χώροι συνολικής επιφανείας 425,23τ.μ., εντός του ισογείου εμπορικού κέντρου 

''EUROTECH'' στη Θέρμη Θεσσαλονίκης με δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης μιας θέσεως στάθμευσης για τα έξι (6) 

καταστήματα στον ακάλυπτο χώρο του αγρού. Επίσης & επτά καταστήματα - επαγγελματικοί χώροι συνολικής εκτάσεως 

374,25τ.μ.εντός του υπογείου του ως άνω εμπορικού κέντρου.

21 Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΚΙ)
Ισόγειο εμπορικό κτίριο (Μεταλλική κατασκευή) επιφανείας 1.343,33τ.μ. σε οικόπεδο εκτάσεως 6.793,07τ.μ. που βρίσκεται 

στην θέση «ΑΓΙΑ ΔΥΝΑΤΗ» περιοχή ΚΤΕΟ του Δ. Δ. Καλαμακίου του Δήμου Λαγανά Ζακύνθου.

22 Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΒΑΣΙΛΙΚΟ)

Διώροφη οικία αποτελούμενη επί οικοπέδου 502,45τ.μ. που βρίσκεται στη θέση ΒΑΜΒΑΚΙΑ, περιοχή Ξηροκάστελου του 

Δ.Δ. Βασιλικού Ζακύνθου, εντός οικισμού.  Η οικοδομή αποτελείται από A) garage ημιτελές 45τ.μ. με δεξαμενή νερού, Β) 

Ισόγειο 81τ.μ. αποπερατωμένο, αποτελούμενο από 3 υπνοδωμάτια, WC μπάνιο και χωλ, Γ) Α όροφο 54τ.μ. που 

αποτελείται από σαλόνι, κουζίνα & wc.

23 Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΟΝΙΤΣΑ)
Βιοτεχνικό εργαστήριο επιφανείας 1.000 τμ περίπου, εντός ποτιστικού αγρού εκτάσεως 5.000τμ, κείμενο στη θέση 

''ΛΕΙΒΑΔΙΑ'' της Κοινότητας Καλλιθέας – Κόνιτσας.

24
Ν. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΑΤΩ 

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ, Δ.Δ. ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ )

Κτίριο (Αποθηκευτικοί χώροι) επιφανείας 3.838,66 τμ, επί τριών όμορων οικοπέδων Ο.Τ. 39-02, Ο.Τ. 40-03 και Ο.Τ. 41-

03, συνολικής επιφανείας 9.347,64 τμ, το οποίο και ρυμοτομείται. Μετά τη ρυμοτόμηση θα απομείνουν 542,92τμ του 

κτιρίου στο Ο.Τ.39, 1.785,87τμ του κτιρίου στο Ο.Τ. 40 και 1.101,73 τμ του κτιρίου στο Ο.Τ. 41. Τα εμβαδά των οικοπέδων 

είναι :1) Ο.Τ. 39-02 : 2.948,55τμ   2)Ο.Τ. 40-03 : 3.933,25 τμ και 3) Ο.Τ.41-03 : 2.465,84 τμ και βρίσκονται στο Κάτω 

Νεοχωρόπουλο, κοντά στην Ανθούπολη, του Δ.Δ. Ιωαννιτών Ν. Ιωαννίνων.

25 Ν. ΤΡΙΚΑΛΩΝ (Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΡΙΚΑΛΩΝ)

Ισόγειο κατάστημα επιφανείας 3.302,80τμ, με πατάρι επιφανείας 288,70 τμ, μετά υπογείου επιφανείας 3.395,80τμ και 

ισόγειο όμορο κατάστημα επιφανείας 200,40τμ. Σε οικόπεδο επιφανείας 26.746,39 τμ, που βρίσκεται στη θέση Πέτρα ή 

Κωτσίκελα στην Ε.Ο. Λαρίσης-Τρικάλων. 

26 Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΓΥΑΛΙΣΚΑΡΙ)

Ξενοδοχειακή μονάδα 5 αστέρων η οποία έχει ανεγερθεί σε έκταση συνολικής επιφάνειας 27.010,00τμ. Το οικόπεδο 

παρουσιάζει έντονη κλίση και καταλήγει στη θάλασσα έχοντας πρόσβαση στη παραλία, αλλά και σε πυκνή βλάστηση. Το 

κεντρικό κτίριο έχει διαμήκη διάταξη, αποτελείται από 11 στάθμες συνολικής επιφάνειας 8.065τμ. Στην επιφάνεια αυτή 

περιλαμβάνονται δωμάτια συνολικής δυναμικότητας 451 κλινών, βοηθητικοί χώροι, reception, μαγαζιά, σαλόνι, χώρος 

κομμωτηρίου, σαλόνι-disco, χειμερινό σαλόνι, χειμερινό bar, εστιατόριο, και αίθουσα Συνεδρίων. Πέραν του κεντρικού 

κτιρίου έχει ανεγερθεί και 2ο κτίριο (διώροφη οικοδομή επιφανείας 204 τμ), με χρήση κατοικίας. Στις ειδικές υποδομές του 

ξενοδοχείου περιλαμβάνονται δύο γήπεδα τένις, δεξαμενή ύδατος, δίκτυο πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης, βιολογικό 

καθαρισμός, Υ/Σ ΔΕΗ και ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος και υπαίθριος χώρος στάθμευσης οχημάτων. Οι δύο κολυμβητικές 

δεξαμενές που διαθέτει το ξενοδοχείο καλύπτουν 180τμ.
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27 Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ (ΛΟΥΤΡΑΚΙ)
Συγκρότημα δέκα (10) βιοτεχνικών κτιρίων συνολικής κάλυψης 5.145,38 τμ σε αγροτεμάχιο επιφανείας 16.214,36 τμ που 

βρίσκεται στη θέση Καρμπουνάρι Λουτρακίου.

28 Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
Ημιυπόγειο επιφανείας 180τ.μ., σε πολυόροφη οικοδομή, εντός οικοπέδου 228τμ, ευρισκόμενο στη συνοικία ''Νέα 

Παναγία'' στην οδό Φιλικής Εταιρείας αρ. 17. 

29 Ν. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (ΛΑΡΥΜΝΑ)
Αγρός 50 στρεμμάτων μετά ελαιοδέντρων στην κτηματική περιφέρεια της Κοινότητας Λάρυμνας Λοκρίδος, του Δήμου 

Οπουντίων Φθιώτιδας, στην θέση 'ΡΕΠΕΤΗ"

30 Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ ( ΚΑΛΛΙΘΕΑ)

1) Ισόγειο κατ/μα με στοιχεία Ι-5 αποτελείται από ένα χώρο & W.C επιφανείας 23τ.μ 2) Ισόγειο κατ/μα με στοιχεία Ι-6 

αποτελείται από ένα χώρο και W.C επιφανείας 41τ.μ. 3) Ισόγειο κατ/μα Ι6Α αποτελείται από ένα χώρο και W.C. 

επιφανείας 18τ.μ. 4) Ισόγειο κατ/μα με στοιχεία Ι-11 αποτελείται από ένα χώρο & W.C. επιφανείας 59τ.μ. 5) Κατ/μα Α 

ορόφου με στοιχεία  Α2-3 αποτελείται από ένα χώρο & W.C. επιφανείας 114τ.μ. 6) Κατ/μα Α ορόφου με στοιχεία Α4-5 

αποτελείται από ενα χώρο και W.C. επιφανείας 64τ.μ. 7) Γραφείο με στοιχεία Β2 Β ορόφου αποτελείται από ένα χώρο και 

W.C επιφανείας 73τ.μ.  Η ανωτέρω οικοδομή είναι κτισμένη σε οικοπέδο  1.837,23τ.μ.που  βρίσκεται στην Καλλιθέα 

Αττικής, επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου ( πρώην Θησέως) 135 -137. Σημειώνεται ότι οι οριζόντιες ιδιοκτησίες Ι6, Ι6α, 

Α2-3 & Α4-5 είναι μισθωμένες.


