
Περιγραφή Ακινήτου 

Το ακίνητο αφορά δύο ορόφους (7ος & 8ος) οκταώροφου  κτιρίου γραφείων 

καθώς και τμήματος του δώματος και της ταράτσας και η θέση του είναι επί 

της οδού Όθωνος αριθ. 4 απέναντι από την πλατεία Συντάγματος. 

 Οι δύο όροφοι του ακινήτου (7ος & 8ος) είναι οργανωμένοι ως χώροι γραφείων 

για ενιαία χρήση από ένα χρήστη και συνδέονται λειτουργικά με ένα εσωτερικό 

κλιμακοστάσιο. Εξυπηρετούνται δε και από το κεντρικό κλιμακοστάσιο και τους 

δύο ανελκυστήρες του κτιρίου που συνδέουν τις στάθμες από το ισόγειο μέχρι 

το δώμα.   

Οι επιφάνειες , οι χρήσεις και η κατάσταση συντήρησης του ακινήτου, 

εμφανίζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα: 

 

Επίπεδο 

Ορόφου 

Επιφάνεια 

(τ.μ.) 
Χρήση 

Κατάσταση 

Συντήρησης 

7ος  όροφος 290,10 Γραφειακοί χώροι, χώροι 

υγιεινής, κουζίνα 

Καλή 

8ος  όροφος 290,10 Γραφειακοί χώροι, χώροι 

υγιεινής, κουζίνα 

Καλή 

50% δώματος 5,00   

50% ταράτσας 140,00   

 

Στο κεντρικό τμήμα του 7ου & 8ου ορόφου βρίσκεται το κεντρικό κλιμακοστάσιο 

του κτιρίου, ο χώρος υποδοχής, το εσωτερικό κλιμακοστάσιο σύνδεσης των 

δύο ορόφων των γραφείων, δύο μονάδες τουαλετών τεσσάρων και τριών 

θέσεων αντίστοιχα καθώς και μία κουζίνα. Στο τμήμα του 7ου ορόφου επί της 

οδού Όθωνος βρίσκεται ένας ενιαίος χώρος γραφείων έντεκα ατόμων και 

τέσσερις διαμορφωμένοι γραφειακοί χώροι έξι, πέντε, δύο και ενός ατόμων. 

Στο πίσω τμήμα του 7ου ορόφου βρίσκονται δύο χώροι γραφείων πέντε 

ατόμων, ένας αποθηκευτικός χώρος και ένα δωμάτιο τεχνολογικών 

εγκαταστάσεων. Στο τμήμα του 8ου ορόφου επί της οδού Όθωνος βρίσκονται 



τρία  γραφεία ενός ατόμου με χωριστό χώρο υποδοχής και ένα λουτρό, ενώ 

στο πίσω μέρος του ένας χώρος γραφείων για τρία άτομα και ένα γραφείο ενός 

ατόμου.     

Οι γραφειακοί χώροι του κτιρίου χαρακτηρίζονται από καλή ποιότητα υλικών 

καθώς πρόκειται για πλήρως ανακαινισμένους χώρους. Τα δάπεδα των 

γραφείων είναι επιστρωμένα με μοκέτα ενώ του χώρου υποδοχής και του 

δωματίου των τεχνολογικών εγκαταστάσεων με πλαστικό κυματιστό πλακάκι. 

Η μεταλλική εσωτερική σκάλα είναι υπενδεδυμένη με ξύλο και μοκέτα, ενώ ο 

τοίχος που διαχωρίζει την σκάλα με τις τουαλέτες και στους δύο ορόφους έχει 

επενδυθεί με διακοσμητικό τούβλο. Οι πόρτες των γραφείων είναι από λάκα 

ενώ των εισόδων γυάλινες. Οι τοίχοι και τα χωρίσματα των γραφείων του 7ου 

ορόφου είναι από μελαμίνη και του 8ου από λάκα. Τα κουφώματα είναι 

αλουμινίου με διπλούς θερμομονωμένους υαλοπίνακες και φέρουν περσίδες 

αλουμινίου για εσωτερική σκίαση. Σε όλους τους χώρους των γραφείων 

υπάρχει κλιματισμός ψύξης θέρμανσης οροφής επώνυμης μάρκας TOSHIBA με 

δίκτυο μονωμένων σωληνώσεων καθώς και εξαερισμός οροφής. Πλήρης 

προεγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας και ανίχνευσης καπνού των 

γραφείων υποστηρίζεται από το δωμάτιο των τεχνολογικών εγκαταστάσεων το 

οποίο επίσης διαθέτει τρία racks, τηλεφωνικό κέντρο, οκτώ πύργους και  ups. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Διαθέσιμα Έγγραφα – Πιστοποιητικά 

1. Συμβόλαιο αγοράς 

2. Πράξη σύστασης οριζοντίων ιδιοκτησιών και Κανονισμού Πολυκατοικίας. 

3. Ενεργειακό Πιστοποιητικό 

4. Πιστοποιητικά Μεταγραφής και Βαρών  

5. Κατόψεις 

6. Τεχνική Έκθεση 

7. Εκθέσεις Αποτίμησης 

8. Υπαγωγή στο Ν.4495/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φωτογραφίες 

 

 


