
Περιγραφή Ακινήτου 

 

Το υπό εκτίμηση ακίνητο βρίσκεται επί της οδού Καμπουρίδου αρ. 21, στην 

περιοχή Άνω (Παλαιό) Πανόραμα, εντός της διοικητικής επικράτειας της 

Δημοτικής Ενότητας (Δ.Ε.) Πανοράματος του δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και 

εντός του οικοδομικού τετραγώνου που περικλείεται από τις οδούς Βασ. 

Κωνσταντίνου, Αναλήψεως, Κουντουριώτου και Καμπουρίδου.  

Η Δ. Ε. Πανοράματος είναι η διοικητική έδρα του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη 

αποτελείται από 4 πολεοδομικές ενότητες : Άνω (Παλαιό) Πανόραμα, Νόμος 

751 (Άγιος Παντελεήμων ή Κάτω Πανόραμα), Νέο Πανόραμα και Πλατανάκια 

και βρίσκεται βορειοανατολικά του ΠΣΘ σε υψόμετρο 250 μέτρων.  

Η περιοχή του Άνω (Παλαιού) Πανοράματος, όπου βρίσκεται το εν λόγο 

ακίνητο, τοποθετείται κεντρικά του δήμου και καλύπτει το μεγαλύτερο τμήμα 

αυτού. Χάρη της θέσης του Πανοράματος αλλά και της φυσικής ομορφιάς 

του θεωρείται μία από τις πλέον προνομιούχες περιοχές της ευρύτερης 

περιφέρειας. Απλώνεται σε έκταση 33.000 στρεμμάτων, μέσα σε δάσος, με 

πανοραμική θέα τον Θερμαϊκό κόλπο και σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από 

τη Θεσσαλονίκη. Η ευρύτερη περιοχή του Άνω (Παλαιού) Πανοράματος 

χαρακτηρίζεται σήμερα βασικά ως οικιστική περιοχή μεσαίων και υψηλών 

κοινωνικών στρωμάτων. Παρατηρείται συνεχής δόμηση πολυτελών 

κατοικιών και μεγαλοαστικών μονοκατοικιών φυσικό επακόλουθο της 

προνομιακής θέσης του οικισμού, των κλιματολογικών συνθηκών, της 

έλλειψης μίξης χρήσεων ασυμβίβαστων με την κατοικία και του κοινωνικού 

«γοήτρου» που προσδίδει η εγκατάσταση σε περιοχές που λειτουργούν ως 

πόλοι συσσώρευσης αστικών και μεγαλοαστικών στρωμάτων. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι μόνο το Άνω (Παλαιό) Πανόραμα διαθέτει τοπικό κέντρο. 

Η θέση του ακινήτου μέσα στο Άνω (Παλαιό) Πανόραμα θεωρείται πολύ καλή 

καθώς βρίσκεται στα 100μ από το Άλσος Πανοράματος και 500μ περίπου από 

το τοπικό κέντρο. Σε απόσταση 400μ. από το ακίνητο βρίσκεται η Λεωφόρος 

Μεγάλου Αλεξάνδρου, η κεντρικότερη οδός που συνδέει το Πανόραμα με τη 

Θεσσαλονίκη. Επίσης, σε περίπου 12χλμ από το ακίνητο βρίσκεται το 

αεροδρόμιο Μακεδονίας Θεσσαλονίκης. Συγκοινωνιακά το ακίνητο 

εξυπηρετείται από το επαρκώς αναπτυγμένο οδικό δίκτυο του Δήμου 

Πυλαίας - Χορτιάτη. Η σύνδεση με την Θεσσαλονίκη επιτυγχάνεται τόσο με 



τη δημόσια συγκοινωνία (αστικά λεωφορεία-ΟΑΣΘ) όσο και με τη χρήση Ι.Χ. 

αυτοκινήτων. Τέλος, πλησίον του ακινήτου βρίσκεται το Άλσος Πανοράματος 

και η Γενική Κλινική Αγ. Λουκάς καθώς επίσης, στην ευρύτερη περιοχή του 

Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη, συναντάμε μεγάλα εμπορικά καταστήματα όπως 

ΙΚΕΑ, Mediterranean Cosmos και άλλα. Το υπό εκτίμηση ακίνητο, συνολικής 

επιφάνειας 422,84τ.μ., αποτελεί τμήμα συγκροτήματος κατοικιών. Είναι 

συμβατικής κατασκευής, ήτοι με φέροντα οργανισμό από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και οργανισμό πλήρωσης από οπτοπλινθοδομές και έτος 

κατασκευής 1995. Η είσοδος στο συγκρότημα κατοικιών επιτυγχάνεται από 

την οδό Καμπουρίδου. Από τα έγγραφα που μας παραδόθηκαν δεν κατέστη 

σαφές ακριβώς ποιο είναι το υπό εκτίμηση ακίνητο στο εν λόγω συγκρότημα. 

Οι εξωτερικές φωτογραφίες που παρατίθενται στο παράρτημα είναι 

ενδεικτικές. Την ημέρα της αυτοψίας στο υπό εκτίμηση ακίνητο δεν ήταν 

εφικτή η επίσκεψη στο εσωτερικό του, ωστόσο εξετάζοντας το συγκρότημα 

μακροσκοπικά και παρόλο που το υπό εκτίμηση ακίνητο είναι κενό χρήσης, 

η εξωτερική του κατάσταση είναι πολύ καλή (καθώς δεν εντοπίστηκε 

ακριβώς θεωρείται πως πρόκειται για ένα από τα τυπικά ακίνητα του 

συγκροτήματος) Το ακίνητο εκτιμάται ως καθ΄όλα νόμιμο. Δεν μας 

παρασχέθηκαν στοιχεία αναφορικά με ύπαρξη ημιυπαίθριων χώρων, 

υπογείων με κύρια χρήση κλπ και γενικά κανένα στοιχείο αναφορικά με θέμα 

αυθαιρεσιών. Το ακίνητο χρήζει οπωσδήποτε πολεοδομικό έλεγχο. 

 

 

Διαθέσιμα Έγγραφα – Πιστοποιητικά 

 

1. Τίτλοι κτίσης 

2. Κτηματολογικά φύλλα 

3. Άδεια οικοδομής 

4. Πιστοποιητικά μεταγραφών 

5. Έκθεση εκτίμησης 

 



Φωτογραφίες 

 

 



 

 



 

 


