
Περιγραφή Ακινήτου 

 

Τα ακίνητο αφορούν δύο (2) άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα εντός 

οικισμού επιφάνειας 727,17 τ.μ. και 781,32 αντίστοιχα και τρείς (3) αγρούς 

στις θέσεις ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ, ΛΑΧΙΔΙΑ και ΚΑΛΥΒΙΑ επιφάνειας 1.482,70 τ.μ., 

5.000,00 τ.μ. και 4.000,00 αντίστοιχα.  

Το πρώτο οικόπεδο (Α) επιφάνειας 727,17 τ.μ. είναι άρτιο και 

οικοδομήσιμο και βρίσκεται μέσα στον οικισμό Αγία Παρασκευή του Δήμου 

Κορωνείας Ν. Βοιωτίας όπου δεν υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως. 

Συνορεύει ανατολικά σε δύο πλευρές 33 μέτρων με κοινοτικό δρόμο πλάτους 

5 μέτρων, δυτικά σε πλευρά 29 μέτρα με ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Λάμπρου, 

βόρεια σε πλευρά 25,20 μέτρων με ιδιοκτησία Βασιλικής Τσουκαλά και νότια 

σε πλευρά 19 μέτρων με παλιά Εθνική οδό Λειβαδειάς – Θηβών.  

Το δεύτερο οικόπεδο (Β) επιφάνειας 781,32 τ.μ. είναι άρτιο και 

οικοδομήσιμο και βρίσκεται μέσα στον οικισμό Αγία Παρασκευή του Δήμου 

Κορωνείας Ν. Βοιωτίας στην θέση ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ μέσα στο οποίο υπάρχει παλιά 

ισόγεια οικοδομή επιφάνειας 101,32 τ.μ. Συνορεύει ανατολικά με πλευρά 

20,20 μέτρων με κοινοτικό δρόμο πλάτους 5 μέτρων, δυτικά με πλευρά 

30,50 μέτρων με κοινοτικό δρόμο πλάτους 4 μέτρων, βόρεια με πλευρά 32 

τ.μ. με ιδιοκτησία Γεώργιου Λάμπρου και νότια με πλευρά 31 μέτρων με 

ιδιοκτησία Γεώργιου Πανταζή.  

Ο αγρός (Α) επιφάνειας 1.482,70 τ.μ. βρίσκεται στη θέση ΜΑΥΡΟΓΕΙΑ 

του Δήμου Κορωνείας Ν. Βοιωτίας εκτός περιγράμματος του οικισμού Αγίας 

Παρασκευής Κορωνείας. Συνορεύει ανατολικά με πλευρά 52,20 μέτρων με 

αγροτικό δρόμο, δυτικά με πλευρά 39 μέτρων με αγροτικό δρόμο, βόρεια με 

πλευρά 35,50 μέτρων με ιδιοκτησία Βασίλειου Μπελεσάκου και νότια με 

πλευρά 32 μέτρων με ιδιοκτησία Γεώργιου Λάμπρου.  

Ο αγρός (Β) επιφάνειας 5.000,00 τ.μ. βρίσκεται στη θέση ΛΑΧΙΔΙΑ του 

Δήμου Κορωνείας Ν. Βοιωτίας και εντός αυτού βρίσκονται 30 περίπου 

ελαιόδενδρα. Συνορεύει ανατολικά με ιδιοκτησία Αναστάσιου Κασινά, δυτκά 

με ιδιοκτησία Δημήτριου Σπάτα, βόρεια με νερόσουδα και νότια με ιδιοκτησία 

Κωνσταντίνου Ραχούτη.  

Τέλος, ο αγρός (Γ) επιφάνειας 4.000,00 τ.μ. βρίσκεται στη θέση 

ΚΑΛΥΒΙΑ του Δήμου Κορωνείας Ν. Βοιωτίας και εντός αυτού βρίσκονται 40 

περίπου ελαιόδενδρα. Συνορεύει ανατολικά με χέρσο μέρος, δυτικά με 



ιδιοκτησία Σπύρου Λάμπρου, βόρεια με ιδιοκτησία κληρονόμων Λάμπρου 

Μπελεσάκου και νότια με ιδιοκτησία κληρονόμων Ευσταθίου Ευσταθίου. 

 

 

Διαθέσιμα Έγγραφα – Πιστοποιητικά 

 

1. Απόδειξη παραλαβής ακινήτου 

2. Κατακυρωτική έκθεση 

3. Πιστοποιητικό μεταγραφής 

4. Έκθεση εκτίμησης 

 

 

 

 

Φωτογραφίες 

 

 


