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Το ακίνητο βρίσκεται 1,5 χλμ. βόρεια του Άργους , επί της Εθνικής οδού Άργους – Κορίνθου.  

Η έκταση του οικοπέδου είναι 10.839 τ.μ σύμφωνα με τον τίτλο ιδιοκτησίας , 10.805,51 μ2 

σύμφωνα με το Κτηματολόγιο  στο οποίο έχει ΚΑΕΚ 020091602035 και 10.919,34 μ2 , σύμφωνα 

με πρόσφατη καταμέτρηση.  

Το ισόγειο κτίσμα του οικοπέδου  κτίστηκε ως αποθήκη της ΑΤΕ με την αριθ. 74/1974 οικοδομική 

άδεια (Ο.Α) η οποία αναθεωρήθηκε με την Ο.Α 66/1995  για την μετατροπή της αποθήκης σε 

κατάστημα . Από το 1995 μέχρι σήμερα το κτίριο λειτουργεί ως υπεραγορά (SUPER MARKET) .  

Στην σημερινή του  χρήση το κτίριο περιλαμβάνει συνολικά 4.267,41 μ2 έναντι 4.097,52 μ2 της 

οικοδ. άδειας και 4071,00 του τίτλου ιδιοκτησίας.  

Αναλυτικά περιλαμβάνει : 

• Ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 4.097,52 τ.μ  

• Πατάρι  καταστήματος 169,89 τ.μ  

Το κτίριο είναι ενιαίο , καλυπτόμενο από δίρριχτη κεκλιμένη πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος 

με ύψος 5.45 έως 7.00 μ.  

Ανακαινισμένο και εκσυγχρονισμένο στις ηλεκτρομηχανολογικές του εγκαταστάσεις ,  το κτίριο 

χρησιμοποιείται σήμερα ως Υπεραγορά γνωστής αλυσίδας SUPER MARKET .  

To ακίνητο διαθέτει ακάλυπτο χώρο 6.700 τ.μ . Τα 3.400 τ.μ του ακαλύπτου βρίσκονται στο 

πρόσωπο του ακινήτου επί της Εθνικής οδού Άργους – Κορίνθου και είναι σήμερα χώρος 

διαμορφωμένος σε Parking με μεταλλικά στέγαστρα . Το πίσω μέρος του ακαλύπτου 

διαμορφώθηκε  ως χώρος εκφόρτωσης εμπορευμάτων για την τροφοδοσία του καταστήματος .  

Από την επιφάνεια των 4.097,52 τ.μ του ισόγειου κτιρίου  , τα 3.220 τ,μ αποτελούν ενιαίο χώρο 

καταστήματος με λειτουργία SUPER MARKET , CAFÉ και Παιδότοπου ενώ το υπόλοιπο τμήμα του 

κτιρίου  στο ανατολικό (πίσω σε σχέση με την Εθνική Οδό) μέρος του , έχει χρήση  γραφείων και 

αποθηκευτικού χώρου .  



Το πατάρι του κτιρίου , έχει σήμερα εγκατεστημένη χρήση αποθηκευτικού χώρου.  

Πρόκειται γενικά  για κτίριο το οποίο ξεχωρίζει με το πολύ μεγάλο για τα δεδομένα της εποχής 

μέγεθός του , την προβεβλημένη θέση του  για όλους όσους κινούνται προς το Άργος και το 

Ναύπλιο από την Αθήνα , την Κόρινθο ή την Τρίπολη και την καλή του προσβασιμότητα .  

Με τα στοιχεία αυτά , το ακίνητο της  ΑΤΕ ΤΕΧΝΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε  έχει αναδειχθεί τα 

τελευταία χρόνιασε ένα από τα σημαντικότερα «τοπόσημα» της Αργολίδας .  

Πέραν των χαρακτηριστικών του αυτών ,   το κτίριο είναι κατασκευαστικά και λειτουργικά , 

χρησιμοποιούμενο ως έμβλημα της αλυσίδας SUPER MARKET  .  

Με το ιδιαίτερα μεγάλο  μέγεθος της επιφάνειάς του , το κτίριο έχει την δυνατότητα διεύρυνσης 

της λειτουργίας του με την εγκατάσταση πρόσθετων χρήσεων (SHOP in SHOP)   , εμπορικών ή 

ψυχαγωγικών .    

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

 

  

  



   

  

  



   

   

                                                                                      


