
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ  

Φούρκα, Χαλκιδική   

 

 

 

Κύρια Πλεονεκτήματα 

 Σε κοντινή απόσταση από τη Φούρκα 
και τη Σκάλα Φούρκας, Χαλκιδικής 

 Πλησίον συγκροτήματος εξοχικών 
κατοικιών, γνωστές ως «Οικισμός 
Καθηγητών». 

 
 

 

 

 

 

    
  

 
 

Google Coordinates: 40.014638, 23.383934 

 
Επικοινωνία 

Δημήτρης Τζιβράς 
t:  +30 2316 020301 
m: +30 6934333854 
e: georgios.tzimas@cbre-atria.gr 

Χρήστος Ντινόπουλος 
t:  +30 2316 020303 
m: +30 6937333932 
e: christos.dinopoulos@cbre-atria.gr 
 

Άτρια Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ 

Τσιμισκή 86| 546 22 Θεσσαλονίκη 
Τ: +30 2310 279248 
Φ: +30 2310 241382 
www.cbre-atria.gr  

   

 

 

Ακίνητο 

Αγροτεμάχιο επιφάνειας 64.470 τ.μ. προς πώληση στην περιοχή 
της Φούρκας, στο Δήμο Κασσάνδρας, στη Χαλκιδική. Σύμφωνα με 
τους κυρωμένους δασικούς χάρτες, τμήμα του ακινήτου έχει 
χαρακτηριστεί ως «δασική έκταση». Το αγροτεμάχιο συνορεύει με 
επαρχιακό δρόμο ο οποίος οδηγεί στη Φούρκα, ενώ βρίσκεται σε 
εκτός σχεδίου περιοχή, εντός εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου του Δήμου Κασσάνδρας.  
 

 

Τοποθεσία 

Το διαθέσιμο αγροτεμάχιο βρίσκεται στην κτηματική περιοχή του 
Δ.Δ Φούρκας, του Δήμου Κασσάνδρας, σε απόσταση περίπου 
600μ. από το την Επαρχιακή Οδό του κυκλώματος Κασσάνδρας 
και σε απόσταση περίπου 2 Χλμ. από τον κόμβο Σκάλας Φούρκας. 
Η ευρύτερη περιοχή της Φούρκας συγκεντρώνει κατά τους 
θερινούς μήνες υψηλή προσέλευση τουριστών, λόγω της ιδιαίτερης 
φυσιογνωμίας της περιοχής. Στην ευρύτερη περιοχή μπορεί κανείς 
να συναντήσει μεσαίας και μικρής κλίμακας ξενοδοχειακές μονάδες 
και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα, καθώς και πολλές επιχειρήσεις 
μαζικής εστίασης.       

 

 
Διαδικασία Πώλησης 

Προσκαλούμε ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους 
για την αγορά του αγροτεμαχίου. Η πώληση θα γίνει μέσω της 
διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού που εκτιμάται ότι θα 
πραγματοποιηθεί εντός του 4ου τριμήνου 2021. Η Άτρια Υπηρεσίες 
Ακινήτων ΑΕ είναι η συνεργαζόμενη εταιρεία της CBRE για την 
Ελλάδα και την Κύπρο και προωθεί το ακίνητο κατ’ 
αποκλειστικότητα.  

 

Τιμή 1ης Προσφοράς (€): 115.000  

  

  

 Δήλωση Περιορισμένης Ευθύνης 2021 – Ατρια Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ.  
Η Άτρια Υπηρεσίες Ακινήτων ΑΕ (εφεξής «Εταιρεία») δηλώνει ότι τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν αποτελούν συνοπτική παρουσίαση του ακινήτου με σκοπό την 
πληροφόρηση μελλοντικών πιθανών αγοραστών ή μισθωτών και δεν αποτελούν σύνολο ή μέρος προσφοράς ή συμβάσεως. Η Εταιρεία δεν εγγυάται για την ακρίβεια των 
στοιχείων του παρόντος και κάθε μελλοντικός αγοραστής ή μισθωτής θα πρέπει να ελέγχει την ακρίβεια αυτών. Η Εταιρεία και οι προστιθέμενοί της δεν νομιμοποιούνται να 
παρέχουν υποσχετικές δηλώσεις ή εγγυήσεις σχετικά με το ακίνητο. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες από τη χρήση των παραπάνω στοιχείων. 
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