ΣΑ ΠΑΡΑΚΑΣΩ (3) ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ΔΙΑΣΙΘΕΝΣΑΙ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ
Και τα τρία ακίνθτα ευρίςκονται ςτο ςυνεκτικό τμιμα του οικιςμοφ Πλατανιά του
Διμου Πλατανιά (ςτον πάνω Πλατανιά) είναι όλα ελεφκερα από νομικά βάρθ, κακϊσ
και από οποιαδιποτε άλλθ επιβάρυνςθ ι δζςμευςθ (δεν βρίςκονται ςε αρχαιολογικό
οφτε δαςικό χϊρο) και είναι άρτια και οικοδομιςιμα. Επίςθσ δεν βρίςκονται εντόσ
περιοχϊν με ειδικό κακεςτϊσ προςταςίασ και αντίςτοιχουσ περιοριςμοφσ χριςθσ κι
εκμετάλλευςθσ, ζχουν δε τθ δυνατότθτα ςφνδεςθσ με όλεσ τισ βαςικζσ παροχζσ
κοινισ ωφζλειασ (όπωσ θλεκτρικό ρεφμα, νερό, τθλεφωνικι ςφνδεςθ κτλ)Η ευρφτερθ
περιοχι εντόσ του οικιςμοφ Πλατανιά είναι πυκνά δομθμζνθ με χριςεισ γθσ όπωσ θ
οικιςτικι, με νεόδμθτεσ αλλά και παλαιότερεσ κατοικίεσ κφριασ αλλά και
παρακεριςτικισ χριςθσ, ι τουριςτικι, με πολλά ξενοδοχειακά ςυγκροτιματα και
ενοικιαηόμενα δωμάτια αλλά και θ εμπορικι, με εμπορικά καταςτιματα τουριςτικϊν
ειδϊν, ςυνοικιακά καταςτιματα, τραπεηικά !υποκαταςτιματα supermarkets,χϊροι
εςτίαςθσ, κλπ. Ο Πλατανιάσ εξυπθρετείται από το υπάρχον αςτικό και υπεραςτικό
ςυγκοινωνιακό δίκτυο και διακζτει όλεσ τισ απαραίτθτεσ υπθρεςίεσ (όπωσ ςχολεία,
ιδιωτικά εκπαιδευτιρια ξζνων γλωςςϊν, τράπεηεσ, ταχυδρομείο κτλ).
1) Σο πρϊτο ακίνθτο επιφανείασ 304,30μ2 μετά των επ' αυτοφ κτιςμάτων είναι
γωνιακό οικόπεδο επί τθσ κεντρικισ πλατείασ του Πάνω Πλατανιά απζναντί από τθν
εκκλθςία του Αγίου Δθμθτρίου, με πρόςωπο νότια επί τθσ πλατείασ και ανατολικά επί
δθμοτικισ οδοφ. Σο ςθμαντικότερο πλεονζκτθμα του ακινιτου αυτοφ είναι θ Θζςθ
του (εντόσ του αξιόλογου τμιματοσ του οικιςμοφ πάνω Πλατάνια με πρόςωπο επί τθσ
κεντρικισ πλατείασ. Όροι Δόμθςθσ βάςει του (24-04-85 ΦΕΚ 181 Δ / 03.05.85) και
ΦΕΚ 289/ 04.11. 11 όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ . Οικόπεδο 304,30μ2 Ποςοςτό
κάλυψθσ : 60% Δόμθςθ : 240μ2 + 40μ2 πατάρι ξθράσ δόμθςθσ ( για οικόπεδα <
700μ2) Μax φψοσ : 7,5μ
Σιμι πϊλθςθσ ςτο ποςόν των 300.000,00 ευρϊ.
2) Σο δεφτερο ακίνθτο επιφανείασ 129,60μ2 βρίςκεται εντόσ του ςυνεκτικοφ
τμιματοσ του οικιςμοφ Πλατανιά του ομϊνυμου Διμου, βρίςκεται ςτον Πάνω
Πλατανιά, ςτθ κζςθ Σςοφργοσ, λίγα μζτρα πριν το εςτιατόριο cosmos με πρόςωπο
νότια και δυτικά επί ανϊνυμθσ δθμοτικισ οδοφ. Εντόσ του οικοπζδου υπιρχε παλαιά
εκ λικοδομισ ερειπωμζνθ διϊροφθ κατοικία, θ οποία ςιμερα δεν υπάρχει. Σο
ακίνθτο διακζτει πολφ καλι κζςθ και ανεμπόδιςτθ κζα μζχρι τθν Θάλαςςα και τα
Λευκά `Όρθ.
Όροι Δόμθςθσ βάςει του (24-04-85 ΦΕΚ 181 Δ / 03.05.85 ) και ΦΕΚ 289/ 04.11. 11
όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ . Οικόπεδο 129,60μ2 Ποςοςτό κάλυψθσ : 60% - 70%
υντελεςτισ Δόμθςθσ : 1 για οικόπεδα < 200μ2 Μax φψοσ : 7,5μ.
Σιμι πϊλθςθσ ςτο ποςόν των 150.000,00 ευρϊ.
3) Σο τρίτο ακίνθτο επιφάνειασ 51,50 μ2 βρίςκεται εντόσ του ςυνεκτικοφ τμιματοσ
του οικιςμοφ Πλατανιά του ομϊνυμου Διμου, βρίςκεται ςτον Πάνω Πλατανιά, ςτθ
κζςθ Σςοφργοσ, λίγα μζτρα πριν το εςτιατόριο cosmos με πρόςωπο νότια και
ανατολικά επί ανϊνυμθσ δθμοτικισ οδοφ. Σο ακίνθτο διακζτει πολφ καλι κζςθ και
ανεμπόδιςτθ κζα μζχρι τθν Θάλαςςα και τα Λευκά `Όρθ.
Όροι Δόμθςθσ βάςει του (24-04-85 ΦΕΚ 181 Δ / 03.05.85 ) και ΦΕΚ 289/ 04.11. 11
όρων και περιοριςμϊν δόμθςθσ . Οικόπεδο 51,50μ2 Ποςοςτό κάλυψθσ : 70%
υντελεςτισ Δόμθςθσ : 1 για οικόπεδα < 200μ2 Μax φψοσ : 7,5μ.
Σιμι πϊλθςθσ ςτο ποςόν των 50.000,00 ευρϊ.
Διευκρινίηεται ότι εφόςον τα υπό α/α 2 και 3 ακίνθτα πωλθκοφν ςτο ίδιο αγοραςτι θ
τιμι πϊλθςθσ και για τα δφο κα διαμορφωκεί ςτα 180.000,00 ευρϊ.

