


Η εταιρεία Π. Χαράκης Λτδ, γνωστή για την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία της από το 
1937, μόλις συμπλήρωσε ένα καινούργιο συγκρότημα πολυκατοικιών με την ονομασία 
“ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ” στα Πολεμίδια. Το έργο είναι υπόδειγμα ποιότητας ένεκα της 
προσεγμένης κατασκευής του, συνεχίζοντας έτσι την παράδοση της εταιρείας μας να 
προσφέρει μοναδικές ευκαιρίες σε προσιτές τιμές

Το συγκρότημα έχει ανεγερθεί σε χώρο 4,303 μ² και περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

• Λειτουργική διαρύθμιση των διαμερισμάτων και αντι-σεισμική κατασκευή.
• Υψηλής απόδοσης και τελευταίας τεχνολογίας ηλιακά συστήματα θέρμανσης νερού.
• Διαμερίσματα 2 ή 3 υπνοδωματίων, 100/108 μ² και 137 μ² αντίστοιχα.
• Μόνο Δυο διαμερίσματα ανά όροφο.
• Μπαλκόνια 20–22 μ² με θέα προς τη θάλασσα ή τα βουνάμε επιπλέον 

αποθηκευτικό χώρο.
• Αποθηκευτικό χώρο 4.50 μ² στο ισόγειο.
• Καλυμμένους χώρους στάθμευσης.
• Τοπιοτεχνημένους χώρους πρασίνου, με κεντρικό κήπο συνολικού εμβαδού 550 μ².
• Περιμετρικό τοίχο με πρόνοια για αυτόματες πόρτες εισόδου.
• 2 Ρετιρέ 180 και 145 μ² – Μοναδικά ειδικά ένεκα διαρρύθμισης. Ευρύχωρα σε 

ερμάρια και δωμάτια, μπαλκόνια (90+ μ²) με άπλετη θέα. Επιπλέον με πρόνοια για 
διευκολύνσεις 2ης κουζίνας σε χώρο μπαλκονιού.

The real estate company of P. Harakis  Ltd, whose practice dates back to 1937, would 
like to announce a newly completed venture in the area of Polemidia.

The project “AGIOS GEORGIOS” is comprised of four three-story apartment buildings, 
which feature the following:

• Practical floor layout and ant-earthquake construction.
• High efficiency solar water heating systems .
• Spacious 2 or 3 bedroom apartments of 100/108 m² and 137 m² respectively.
• Two apartments on each floor to enhance privacy.
• 20–22 m² balconies with views to the sea or the mountains with extra storage space.
• 4.5 m² of additional storage space on the ground floor.
• Covered parking spaces.
• Beautifully landscaped garden of 550 m².
• Perimeter wall with provision for automatic driveway gates.
• Two Penthouses of 180 m² and 145 m². Exceptional in layout and views from 

balconies of 90+ m². Provision for installing second kitchen on the balconies.
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Blocks 3&4 | floors 1-3Blocks 1&2 | floors 1-3



ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ  
Έυκολη διακίνηση προς λεωφόρο ‘Μακεδονίας’ και 
παρακαμπτήριο. 
 
ΣΚΕΛΕΤΟΣ
Σκελετός από σκυρόδεμα με τους ισχύοντες αντισεισμικούς 
κανονισμούς. 
 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ
Εξωτερικοί τοίχοι με τούβλα 20 εκ. και εσωτερικά 10 ή 20 εκ. 
αναλόγως σχεδίου. Τρία χέρια σουβά και μπογιά. 
 
ΟΡΟΦΗ | ΤΕΧΝΙΚΗ | ΜΟΝΩΣΗ 
Οπλισμένο σκυρόδεμα με υγρομόνωση στις ταράτσες και σε 
όλες τις βεράντες, πατώματα, μπάνια, κουζίνες καθώς και 
στις βάσεις όλων των τοίχων. 
 
ΔΑΠΕΔΑ
Κοινόχρηστοι χώροι εισόδου και σκάλας | γρανίτης
Σαλόνια, κουζίνες, μπάνια και μεγάλες βεράντες | κεραμικό 
αρίστης ποιότητας.
Υπνοδωμάτια | Laminated wood. 
 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ 
Ευρύχωρες βεράντες σε όλα τα διαμερίσματα 22 μ2

Κήπος στον κεντρικό χώρο για παιγνίδι για παιδιά ή για 
ατομικές δεξιώσεις με πρόνοιες για “barbecue” ή για μουσική.
Καλυμμένοι χώροι στάθμευσης για όλους. 
Πρόνοια για ηλεκτρονικό κάγκελο, γενικής εισόδου σε όλες 
τις πολυκατοικίες.
Αποθήκη σε όλες τις βεράντες με πρόνοιες τοποθέτησης 
πλυντηρίου ρούχων και στεγνωτηρίου καθώς και χώρο για 
κουβάδες σφουγγαρίσματος, σκούπες κ.α.
Πρόνοιες για τηλεόραση ή χρήση υπολογιστή. 
 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ 
Ατομικές ευρύχωρες  4.5 μ2, καλυμμένος χώρος στάθμευσης 
για όλους τους ιδιοκτήτες. 
 
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 
Σε κοινό χώρο πρόνοια εξοπλισμού μηχανημάτων αναβίωσης 
αποκλειστικά για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων.

ΕΡΜΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
Ευρύχωρα μέχρι οροφής σε όλους τους χώρους, ακόμη και 
στον διάδρομο. Ξύλινα προσαρμοσμένα από επιτόπιο τεχνικό 
για καλύτερη ποιότητα και εφαρμογή. Καπάκι πάγκων από 
γρανίτη. 
 
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 
Αρίστης Ποιότητας. 
 
ΜΕΣΟΘΥΡΕΣ 
Πρεσαρισμένες από φύλλο οξυάς. Οι κάσιες από Σουηδικό/
Οξιά μπογιατισμένες ή βερνικομένες. Οι εξώπορτες από 
ατόφιο ξύλο, μονωμένες σε σκόνη και ήχο. 
 
ΠΑΡΑΘΥΡΑ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΟΡΤΕΣ 
Αλουμίνιο τελευταίων προδιαγραφών τύπου “MV 100” 
με διπλά γυαλιά. Στα υπνοδωμάτια ηλεκτρονικά ρολά 
αλουμινίου. 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
Πρόνοια για εγκατάσταση ηλεκτρικών συσσωρευτών, για 
περιβαλλοντική συγκράτηση μόλυνσης που επιφέρεται από 
πετρέλαιο ή γκάζι. 
 
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
Πρόνοιες σε σωστές θέσεις στους εσωτερικούς χώρους. 
Εξωτερικά οι κομπρεσόροι είναι καλυμμένοι ή στην οροφή 
για να μην μολύνουν αισθητικά. 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
Όλα τα διαμερίσματα εξοπλισμένα με ηλεκτρονικό σύστημα 
ανοίγματος της κεντρικής εισόδου. Πλήρης κάλυψη σε όλους 
τους χώρους για τηλέφωνα, τηλεοράσεις και υπολογιστές, 
ακόμη και στην βεράντα. 
 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Διασωληνώσεις pipe in pipe με ηλιακό σύστημα από 
εξειδικευμένους ηλιακούς λέβητες νερού από χάλυβα 
και σμάλτο εξωτερικής προέλευσης κλειστού τύπου προς 
συγκράτηση θερμότητας και επεξεργασίας αλάτων  
δικτύου ύδρευσης. 
 
ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ 
Η όλη κτιριακή διαρρύθμιση κατά τις απαιτήσεις της 
πυροσβεστικής.

Location

Easy access to “Makedonias” avenue and the highway.

Main structure 

Reinforced concrete frame in accordance with the 
earthquake regulations.

insuLation 

Damp-proof provision in all ground walls, floors, verandas, 
kitchens, bathrooms and toilets.

Thermal insulation of the roof.

WaLL-pLastering 

External walls with top quality 20cm hollow bricks and 
internal walls with 10 or 20 cm hollow bricks.

Walls and ceilings skim coated and painted with three coats 
of emulsion paint.

WaLL finishes (kitchens-bathrooMs and W.c) 

Kitchen, bathroom and toilet walls partly covered with 
ceramic tiles and partly painted with three coats of oil paint.

fLoor finishes

Staircases and Entrances | Marble and Granite

Living-dining room, kitchens and verandas | ceramics

Bedrooms | laminated wood

outside areas

Spacious verandas of 20–22m2 in all apartments.

The landscaped garden in the center of the complex can 
be used as playground or for private parties. Provision for 
barbeque / music.

Covered parking places. Provision for automatic driveway 
gates.

Reserved space for future private gym. 

carpentrY
Entrance doors made of solid wood.

Internal doors made of block board with beech wood cover.

Wardrobes and kitchen cupboards | internally with 
melamine panels, doors made of block board with beech 
wood cover, double level

Kitchen | genuine granite worktop

sanitarY fittings
Imported top quality sanitary fittings.

externaL doors & WindoWs
Aluminium, type mu100, with double-glazing – electronic 
shutters for bedroom windows.

pLuMbing instaLLation
Pipe-in-pipe system. Pressurized solar water heater provided 
for each apartment, high efficiency water tanks internally 
coated with glass-enamel, to preserve the solar heat and 
filter the water.

eLectricaL instaLLations
Electrical installation done according to the electricity 
authority regulations.

Every apartment is connected to the main entrance via 
intercom. Telephone-television-computer plugs are provided 
in all rooms and verandas.

air-condition and centraL heating
Provision for installation of air-conditioning units. 
Wiring and pipes to be hidden in ducts. 
Provision for electric thermal storage heaters (eac) in all 
rooms.

fire protection
Construction in accordance with the fire brigade regulations.Block 2 | floor 4 (Penthouse)

Blocks 3 | floor 4 (Penthouse)

Τεχνικες Προδιαγραφες Technical Specifications apartm. no. of Living Veranda communal storage total m2

 no. bedrooms area m2 m2 use area m2 room m2

 block 1      
 111 3 114.5 21.5 31.0 4.5  171.5   
 112 2 80.2 19.3 21.6 4.7 125.8
 121 3 114.5 21.5 31.0 5.5 172.5
 122 2 80.2 19.3 21.6 3.8 124.9
 131 3 114.5 21.5 31.0 3.8 170.8
 132 2 80.2 19.3 21.6 5.1 126.2
 block 2      
 211 3 114.5 21.5 26.0 4.5 166.5
 212 2 80.2 19.3 18.2 4.6 122.3
 221 3 114.5 21.5 26.0 4.5 166.5
 222 2 80.2 19.3 18.2 6.4 124.1
 231 3 114.5 21.5 26.0 4.4 166.4
 232 2 80.2 19.3 18.2 3.5 121.2 
 penthouse 241 3 141.0 100.0 tbd tbd tbd
 block 3      
 301 3 113.9 21.5 28.7 4.3 168.4
 302 2 88.0 19.4 22.2 4.3 133.9
 311 3 113.9 21.5 28.7 5.3 169.4
 312 2 88.0 19.4 22.2 4.3 133.9
 321 3 113.9 21.5 28.7 3.8 167.9
 322 2 88.0 19.4 22.2 4.7 134.3
 penthouse 331 3 161.0 86.0 tbd tbd tbd
 block 4      
 411 3 113.9 21.4 27.0 3.7 166.0
 412 2 88.0 19.4 20.9 3.7 132.0
 421 3 113.9 21.4 27.0 4.7 167.0
 422 2 88.0 19.4 20.9 4.3 132.6
 431 3 113.9 21.4 27.0 3.8 166.1
 432 2 88.0 19.4 20.9 5.3 133.6
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