
Περιγραφή Ακινήτου

Το ακίνητο καταλαμβάνει τέσσερις αυτοτελείς και ανεξάρτητες διηρημένες

και  διακεκριμένες  οριζόντιες  ιδιοκτησίες  –  γραφειακοί  χώροι-  στον  1ο

όροφο  και  τρεις  στον  2ο όροφο,  ενός  5όροφου  κτιρίου  γραφείων  με

ημιώροφο  και  ισόγεια  καταστήματα,  συμβατικής  κατασκευής,  ήτοι  με

φέροντα οργανισμό από οπλισμένο σκυρόδεμα και οργανισμό πλήρωσης

από οπτοπλινθοδομές, ηλικίας άνω των 20 ετών. 

Οι επιφάνειες , οι χρήσεις και η κατάσταση συντήρησης του υπό εκτίμηση

ακινήτου, εμφανίζονται αναλυτικά στον κάτωθι πίνακα:

Ακίνητο

Στάθμες

Επιφάνεια

(τ.μ.)
Περιγραφή

Κατάσταση

Συντήρησης

1ος όροφος 26,00 Γραφείο –Α1 Αρκετά Καλή

1ος όροφος 42,00 Γραφείο –Α2 Αρκετά Καλή

1ος όροφος 89,00 Γραφείο –Α3 Αρκετά Καλή

1ος όροφος 68,00 Γραφείο –Α4 Αρκετά Καλή

2ος όροφος 98,00 Γραφείο –Β1 Αρκετά Καλή

2ος όροφος 59,00 Γραφείο –Β2 Αρκετά Καλή

2ος όροφος 43,00 Γραφείο –Β3 Αρκετά Καλή

Σύνολο

Ανωδομής
425,00

Η είσοδος στο κτίριο επιτυγχάνεται από την οδό Λώρη, ενώ η σύνδεση των

επιπέδων  του  κτιρίου  πραγματοποιείται  μέσω  ενός  ανελκυστήρα

(ικανότητας πέντε ατόμων) και του κλιμακοστασίου ανόδου – καθόδου. 

Η προκείμενη οικοδομή εδράζεται σε επίπεδο οικόπεδο εμβαδού 292,15τμ.

διαθέτει  πρόσοψη  στις  οδούς  Ιάσωνος  και  Λώρη,  ενώ  προς  τις  λοιπές

κατευθύνσεις συνορεύει με όμορη ιδιοκτησία και ακάλυπτο χώρο. 



Το γραφείο Α1 του πρώτου ορόφου αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και

WC, επιφάνειας 26τ.μ. Συνορεύει με όμορη οικοδομή, με το γραφείο Α2

του ιδίου  ορόφου,  με  κοινόχρηστο διάδρομο και  βλέπει  στον ακάλυπτο

χώρο του οικοπέδου.  

Το γραφείο Α2 του πρώτου ορόφου αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και

WC, επιφάνειας 42τ.μ. Συνορεύει με όμορη οικοδομή, με τα γραφεία Α1

και Α3 του ιδίου ορόφου, με κοινόχρηστο διάδρομο και βλέπει στην οδό

Ιάσωνος.  

Το  γραφείο  Α3  του  πρώτου  ορόφου   αποτελείται  από  τρείς  χώρους

γραφείων και  WC, επιφάνειας 89τ.μ. Συνορεύει με τα γραφεία Α2 και Α4

του ιδίου ορόφου, με κοινόχρηστο διάδρομο και κλιμακοστάσιο και βλέπει

στις οδούς Ιάσωνος και Λώρη.  

Το  γραφείο  Α4  του  πρώτου  ορόφου  αποτελείται  από  τρείς  χώρους

γραφείων και WC, επιφάνειας 68τ.μ. Συνορεύει με όμορη οικοδομή, με το

γραφείο Α3 του ιδίου ορόφου, με κοινόχρηστο διάδρομο και βλέπει στην

οδό Λώρη και στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.  

Το  γραφείο  Β1  του  δευτέρου  ορόφου  αποτελείται  από  τρείς  χώρους

γραφείων και δυο WCs, επιφάνειας 98τ.μ. Συνορεύει με όμορη οικοδομή,

με το γραφείο Β2 του ιδίου ορόφου, με κοινόχρηστο διάδρομο και βλέπει

στην οδό Ιάσωνος και στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.  

Το  γραφείο  Β2  του  δευτέρου  ορόφου  αποτελείται  από  δύο  χώρους

γραφείων,  επιφάνειας  59τ.μ.  Συνορεύει  με  το  γραφείο  Β1  του  ιδίου

ορόφου,  με  κοινόχρηστο  διάδρομο  και  βλέπει  στις  οδούς  Ιάσωνος  και

Λώρη.  

Τέλος, το γραφείο Β3 του δευτέρου ορόφου αποτελείται από έναν ενιαίο

χώρο  και  WC,  επιφάνειας  43τ.μ.  Συνορεύει  με  όμορη  ιδιοκτησία,  με

κοινόχρηστο διάδρομο και βλέπει στην οδό Λώρη και στον ακάλυπτο χώρο

του οικοπέδου.  

Υπάρχει  διαφορετική  διαμερισμάτωση στους  χώρους  των γραφείων.  Πιο

συγκεκριμένα, οι γραφειακοί χώροι του πρώτου ορόφου Α1, Α2 και τμήμα

του Α3 αποτελούν έναν ενιαίο λειτουργικό χώρο γραφείων ενώ οι χώροι Α4



και τμήμα του Α3 αποτελούν έναν δεύτερο. Ομοίως, οι γραφειακοί χώροι

Β1 και Β2 του δευτέρου ορόφου αποτελούν έναν ενιαίο λειτουργικό χώρο. 

Η  ποιότητα  κατασκευής  των  ορόφων  είναι  αρκετά  καλή.  Ενδεικτικά

αναφέρεται ότι οι γραφειακοί χώροι τόσο του πρώτου ορόφου όσο και του

δευτέρου ορόφου διαθέτουν εξωτερικά μεταλλικά συρόμενα κουφώματα με

διπλό  υαλοπίνακα,  πόρτα  εισόδου  αλουμινίου  και  εσωτερικά  ξύλινα

κουφώματα. Τα εσωτερικά χωρίσματα των γραφείων είναι από γυψοσανίδα

και το δάπεδο είναι επιστρωμένο με κεραμικά πλακίδια 40x40εκ. Μόνο οι

χώροι  των γραφείων Α1,  Α2 και  Α3 του πρώτου ορόφου καθώς και  οι

χώροι Β1 και Β2 του δευτέρου ορόφου διαθέτουν ψευδοροφές ορυκτών

ινών με ενσωματωμένα φωτιστικά.

Τα ακίνητα εξυπηρετούνται από κεντρικό σύστημα κλιματισμού ψύξης –

θέρμανσης με fun-coils.

Τα ακίνητα είναι ευάερα και πολύ φωτεινά ιδιαίτερα αυτά που βλέπουν στις

οδούς Ιάσωνος και Λώρη τα οποία διαθέτουν και πολύ καλή θέα. Ο βαθμός

συντήρησης των ακινήτων είναι αρκετά καλός.

Διαθέσιμα Έγγραφα – Πιστοποιητικά

1. Συμβόλαιο αγοράς

2. Πιστοποιητικά Μεταγραφής και Βαρών 

3. Κατόψεις

4. Τεχνική Έκθεση

5. Εκθέσεις Αποτίμησης



Φωτογραφίες
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