
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΗΝ 18/12/2019 ΤΟ ΚΑΤΩΘΙ ΑΚΙΝΗΤΟ, ΜΕ ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 137.000€, ΜΕ ΕΠΙΣΠΕΥΔΟΥΣΑ ΤΗΝ ΕΑΣ ΚΙΑΤΟΥ. 
 
 
Στοιχεία ακινήτου:  
Ένα οικόπεδο μετά της επ' αυτού ευρισκόμενης διώροφου οικίας , μεθ' υπογείου , το οποίο 
βρίσκεται εντός του οικισμού της κτηματικής περιφέρειας της πρώην κοινότητας Άνω Διμηνιού 
Κορινθίας και ήδη του Δημοτικού Διαμερίσματος Διμηνιού Κορινθίας του Δήμου Σικυωνίων του 
Νομού Κορινθίας με προσόψεις επί κοινοτικών οδών ,της μίας εξ αυτών (κείμενης προς Νότο) 
ονομαζόμενη 25 Μαρτίου άνευ αριθμού .Ειδικότερα: 
Το οικόπεδο του όλου ακινήτου εμφαίνεται σήμερα κατά νεώτερη και ακριβέστερη καταμέτρηση 
και αποτύπωση εντός του υπό χρονολογία Δεκέμβριος 2004 σχ. τοπογραφικό διάγραμμα του 
Πολιτικού Μηχανικού Στυλιανού Σώκου του Βασιλείου. Το οικόπεδο βρίσκεται εντός των ορίων του 
προ του έτους 1923 υφιστάμενου οικισμού της κοινότητας Άνω Διμηνιού Κορινθίας (βάσει της 
υπαρ 8486/ 1-7-1977 απόφασης της Ν Κορινθίας δεν προέρχεται από κατάτμηση μείζονος 
εκτάσεως και δεν οφείλει εισφορά σε γη και χρήμα , έχει δε έκταση κατά νεοτάτη και 
ακριβέστατη καταμέτρηση και αποτύπωση (432,96) τετραγωνικών μέτρων .Εμφαίνεται εντός 
του προαναφερθέντος τοπογραφικού σχεδιαγράμματος από τα περιμετρικά Κεφαλαία Αλφαβητικά 
γράμματα Α.Β.Γ.Δ.Α και συνορεύει Βόρεια επί προσώπου Δ.Γ μήκους μέτρων πέντε και 80/100 
(5,80) με κοινοτική οδό πλάτους μέτρων τεσσάρων (4) άγουσαν προς πηγάδι , νοτίως επί 
προσώπου Α.Β μήκους μέτρων είκοσι εννέα και 40/100 (29,40) με κοινοτική οδό πλάτους μέτρων 
τριών και 70/100 (3,70) άγουσαν προς Πλατεία , ήδη ονομαζόμενη 25ης Μαρτίου άνευ αριθμού , 
ανατολικά επί προσώπου Γ.Β μήκους  μέτρων τριάντα ενός και 10/100 (31,10) με κοινοτική οδό 
πλάτους μέτρων τεσσάρων (4) άγουσαν προς πηγάδι. Τέλος δε δυτικώς επί πλευράς Α.Δ μήκους 
μέτρων είκοσι έξι και 10/100 (26,10) με ιδιοκτησία Νικολακόπουλου Κωνσταντίνου 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΟΡΟΦΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕΘ ΥΠΟΓΕΙΟΥ 
Η επί του προαναφερθέντος οικοπέδου ευρισκόμενη οικία , αποτελείται εξ΄ υπογείου, ,ισογείου 
ορόφου και πρώτου (Α)  υπέρ του ισογείου ορόφου και εμφαίνεται σήμερα κατά νεοτάτη και 
ακριβέστατη καταμέτρηση και αποτύπωση εντός του υπό χρονολογία Δεκέμβριος 2004 σχ. 
σχεδιάγραμμα κατόψεων α) υπογείου β) Ισογείου γ) ορόφου του Πολ. Μηχανικού Στυλιανού 
Σώκου του Βασιλείου. 
ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 
Αποτελείται  εξ' αποθηκευτικών και βοηθητικών χώρων συνολικής επιφανείας  μέτρων 
τετραγωνικών ενενήντα δύο (92) 
ΙΣΟΓΕΙΟ 
Η κατοικία αποτελείται από χώρο εισόδου ,χώρο κεντρικού κλιμακοστασίου ανόδου ή καθόδου 
κατά περίσταση ,καθιστικού, κουζίνας , μαγειρείου σαλονιού ,living room  και δωματίου και  
διαθέτει βεράντα προς τον Βόρειο και ανατολικό όριο των οικοπέδων του όλου ακινήτου , έχει δε 
συνολική επιφάνεια μέτρων τετραγωνικών εκατόν τριάντα τριών και 90/100 (133,90) 
ΠΡΩΤΟΣ (Α) ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 

Αποτελείται από χώρο εισόδου ,χώρο κεντρικού κλιμακοστασίου ανόδου ή καθόδου κατά 
περίσταση living room , λουτρού διαδρόμου ,έτερου λουτρού , κουζίνας και τριών (3) κοιτώνων και 
διαθέτει βεράντες , μία προς το βόρειων και ανατολικών ορίων του οικοπέδου του όλου ακινήτου 
ετέρων προς την κοινοτική οδό την ήδη ονομαζόμενη 25ης Μαρτίου Τέλος δε τρίτη προς Βορρά. 
Έχει δε συνολική επιφάνεια  μέτρων τετραγωνικών ενενήντα δύο (92) 
 

 

 


