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ο ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΑΛΥΒΑΣ  
επιλέγει  

ακίνητα για εσάς.  
Σελ. 2-3 

 

Χρήσιμες 

σσμβοσλές 

    Αυξάνει την αξία ενόσ    

            διαμερίςματοσ 

-πνηνηηθή θαηαζθεπή 

     -απηνλνκία 

     -ζέζε πάξθηλ 

     -κεγάιεο βεξάληεο 

     -Φσηεηλά δσκάηηα 

     -Θπξνηειεόξαζε 

     -δηπιά ηδάκηα 

     -ηδάθη 

     -θαιή ζέα 

     -ερνκόλσζε 

     -ήζπρε πεξηνρή 

     -πεξηνρή κε πξεζηίδ 

 

 

 

MESSINIAN REAL ESTATE BROKERAGE NEWS 
Δηαθεκηζηηθό Έληππν Αγνξαπσιεζίεο Αθηλήησλ – Τεύρνο 1ν 

 

 

  Γιαηί ζσμθέρει ζήμερα Αγορά Ακινήηοσ.                                               

     Λαλζαζκέλε επηινγή είλαη ε αλαβιεηηθόηεηα ζε 

αγνξά Αθηλήηνπ ηελ νπνία αθνινπζνύλ πνιινί επίδνμνη 

αγνξαζηέο πεξηκέλνληαο λα έιζνπλ θαιύηεξεο κέξεο 

ζηελ θηεκαηαγνξά θαη  θπξίσο λα  πέζνπλ νη ηηκέο.    

Σήκεξα ην θόζηνο ρξήκαηνο (επηηόθηα) είλαη πνιύ ρακειό 

θαη νη ηηκέο ησλ Αθηλήησλ έρνπλ παξακείλεη ζηαζεξέο γηα 

ηνπιάρηζηνλ κηα ηξηεηία. Εάλ γίλεη αλάθακςεο ησλ 

αγνξώλ θαη ε δήηεζε γηα θαηνηθία απμεζεί ηόηε νη ηηκέο 

ζα αλέβνπλ θαηαθόξπθα θαη ζα είλαη δύζθνιν θάπνηνο λα 

παξαθνινπζήζεη ηελ θξελήξε άλνδν ησλ ηηκώλ ησλ 

αθηλήησλ. Είλαη ινηπόλ κεγάιε επθαηξία ηώξα πνπ νη 

ηηκέο είλαη ζρεηηθά ρακειέο, θαη δελ ππάξρνπλ θαη πνιινί 

αγνξαζηέο, γηα θάπνηνλ πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξεηαη, λα 

πάξεη ηελ απόθαζε όζν γίλεηαη γξεγνξόηεξα. 

 

           Τα κριτήρια για επενδφςεισ ςε Ακίνητα  

1. Ειέγμαηε εάλ ην αθίλεην έρεη πξόζβαζε ζε  

    εκπνξηθά θαηαζηήκαηα, ππεξεζίεο, νξγαληζκνύο  

    θνηλήο σθειείαο, θαη εάλ έρεη θαιή ζπγθνηλσλία. 

2. Εμεηάζηε εάλ ππάξρνπλ ζρέδηα γηα αλάπιαζε, ή  

    άιια κεγάια έξγα πνπ ηπρόλ ζα γίλνπλ ζηελ  

    πεξηνρή. 

3. Ειέγμηε εάλ ην αθίλεην  είλαη ζην ζρέδην πόιεσο,   

    πνηνί είλαη νη όξνη  δόκεζεο, θαη πνηεο νη ρξήζεηο   

    γεο ζηελ πεξηνρή. 

4. Σπκβνπιεπζείηε έλα έκπεηξν κεζίηε ηεο πεξηνρήο  

    πνπ βξίζθεηαη ην αθίλεην. 

 

www.cosmosrealestate.com 
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Επιπλέον ακίνητα στο: www.cosmosrealestate.com 

 

ΕΠΙΛΕΚΣΙΚΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ΠΡΟ ΠΩΛΗΗ 

 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (παραλία) διαμζριςμα 42τμ δυάρι νεόδμθτο 1ου ορόφου με αποκικθ, 50μζτρα 

από κάλαςςα. Τιμι 112.000€ 

-KAΛΑΜΑΤΑ (παραλία πλθςίον ΝΟΚ)  διαμζριςμα 43τμ δυάρι 1ου ορόφου με 

αποκικθ νεόδμθτο. Τιμι 100.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ  (παραλία) διαμζριςμα 42,5τμ  3ου ορόφου με πάρκιν αποκικθ νεόδμθτο , και 

κζα κάλαςςα. Τμι 110.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Γιαννιτςάνικα) διαμζριςμα 88τμ 1ου ορόφου 2Υ/Δ τηάκι πάρκιν αποκικθ κζα 

κάλαςςα. Τιμι 170.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (οδόσ Ηρϊων πλθςίον παραλίασ) διαμζριςμα 117τμ 2ου ορόφου 3Υ/Δ τηάκι, 

γκαράη,  αποκικθ, θλιακόσ, τζντεσ, αρίςτθ κατάςταςθ. Τιμι 250.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Βζργα) μεηονζτα 160τμ 4Υ/Δ πολυτελοφσ καταςκευισ, ςε οικόπεδο 1.600τμ με 

απεριόριςτθ κζα βουνό-κάλαςςα. Τιμι 450.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Μικρά Μαντίνεια) μεηονζτα 265τμ 4Υ/Δ καινοφρια ςε οικόπεδο 10,5 

ςτρεμμάτων, μεγάλεσ βεράντεσ, γεϊτρθςθ και πανοραμικι κζα. Τιμι 850.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Χαραυγι Αβίασ) 130τμ διϊροφθ μονοκατοικία ςε οικόπεδο 2.000τμ με επιπλζον 

δόμθςθ 270τμ και πανοραμικι κζα. Τιμι 160.000€ 

-ΜΕΣΣΗΝΗ (περιοχι Νζου Δθμαρχείου) οροφοδιαμζριςμα 85τμ 1ου ορόφου 3Υ/Δ γωνιακό, 

διαμπερζσ, αςανςζρ, εξαιρετικό, ςε τριϊροφθ οικοδομι. Τιμι 100.000€   

-ΠΕΤΑΛΙΔΙ  μονοκατοικία 250τμ καινοφρια 4Υ/Δ ςε οικόπεδο 10,5 ςτρεμμάτων με γεϊτρθςθ,  

και πρόςοψθ ςτθν κάλαςςα 150μ. Τιμι 1.200.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Γιαννιτςάνικα) οικόπεδο 390τμ με Σ.Δ 0,8 Τιμι 200.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Πζταλο) οικόπεδο 365τμ με Σ.Δ 0.8. Τιμι 130.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ( πλθςίον LIDL νζασ ειςόδου) οικόπεδο 325τμ Σ.Δ 0,6 Τιμι 145.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Βζργα πλθςίον παραλίασ) οικόπεδο 630τμ Σ.Δ 0,6  Τιμι 380.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ ( Μικρά  Μαντίνεια) οικόπεδο 2.500τμ Σ.Δ.0,4 τιμι 350.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Μεγάλθ Μαντίνεια) οικόπεδο 285τμ Σ.Δ 0,5 Τιμι 120.000€ 

-ΜΕΣΣΗΝΗ (παραλία Ανάλθψθσ) Ζκταςθ 40 ςτρζμματα με πρόςοψθ κάλαςςα. Ιδανικι για 

τουριςτικι επιχείρθςθ. Τιμι 2.500.000€ 

-ΠΕΤΑΛΙΔΙ Ζκταςθ 11 ςτρζμματα με πρόςοψθ κάλαςςα. Τιμι 1.100.000€ 

-ΓΙΑΛΟΒΑ Ζκταςθ 9 ςτρζμματα οικοδομιςιμθ (κτίηει 220τμ),  τουριςτικι περιοχι, με πρόςοψθ 

κάλαςςα, και κζα κόλπο Ναυαρίνου. Τιμι 485.000€ 

-ΓΙΑΛΟΒΑ Ζκταςθ 95 ςτρ, τουριςτικι περιοχι, πλθςίον παραλίασ. Τιμι 5.000.000€  

-ΣΤΟΥΠΑ  Ξενοδοχείο 90 κλινϊν ςε οικόπεδο 2.000τμ με υπόγειο γκαράη και βιολογικό 

κακαριςμό, πλθςίον παραλίασ. Τιμι 4.000.000€ 

http://www.cosmosrealestate.com/
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SELECTIVE PROPRETY FOR SALE 

 

-ΚΑLAMATA (near the sea) apartment 42sq.m. newly built, 1st floor, with storeroom, near  

the sea. Price 112.000€ 

-KALAMATA (near the sea) apartment 42,4sq.m.newly built,3rd floor with garage, storage 

room, and sea view. Price 110.000€ 

-KALAMATA (Giannitsanika) apartment 88sq.m newly built, 1st floor, 2bedrooms, parking, 

fireplace, storeroom, sea view. Price 170.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Verga) mezonete 160sq,m 4 bedrooms newly built, on 1,600sq.m land, with 

panoramic view. Price 450.000€ 

-ΚΑLAMATA (Mikra Mantinia) mezonete 265sq.m newly built, on 4.200sq.m land, big 

verantas, and panoramic  sea and mountain view. Price 850.000€ 

-ΚΑLAMATA (Santava) Villa 150sq.m 3bedrooms, on 3.000sq,m land with excellent garden, 

near the sea. Price 800.000€ 

-PETALIDI Villa 265sq.m 4bedrooms, on 10.500sq.m land, with many fruit-trees and 150m. 

sea front view. Price 1.200.000€ 

-ΚΑΛΑΜΑΤΑ (Μegali Mantinia) 285sq.m land (available building 140sq.m) price 120.000€ 

-ΚALAMATA (Verga) 630sq.m land, (available building 370sq.m) near the sea. Price 380.000€ 

-MESSINI (Analipsi) 40.000sq.m land with 200 meters, sea front view. Price 2.500.000€ 

-PETALIDI 11.000sq.m land with 100 meters, sea front view. Price 1.100.000€ 

-GIALOVA 9.000sq.m land touristic area, (available building 220sq.m) with sea front view,  

and Navarino gulf seaview. Price 485.000€ 

-GIALOVA 95.000sq.m land touristic area near the sea. Price 5.000.000€ 

-STOUPA Luxury hotel 90 beds near  the sea with very good revenue. Price  4.000.000€ 

 

                           Πώσ γίνεται ο ζλεγχοσ τίτλων; 
 
         1.   Ιδιοκτθςιακό. Ελζγχεται θ νομιμότθτα κατοχισ ζωσ και 20 χρόνια. 
 
         2.   Κλθρονομικά. Ελζγχονται τα πιςτοποιθτικά κλθρονομιάσ και ι φπαρξθ διακικθσ. 
 
         3.   Χριςθ. Ελζγχονται πολεοδομικοί ςχεδιαςμοί τθσ περιοχισ. 
 
         4.   Εάν ο πωλθτισ είναι ζμποροσ. Ελζγχεται μιπωσ υπάρχει κακεςτϊσ  πτϊχευςθσ. 
 
         5.   Φορολογικόσ ζλεγχοσ. Ελζγχονται τυχόν επιβαρφνςεισ από κλθρονομιζσ, δωρεζσ, 
                γονικζσ παροχζσ κλπ,. 

 
 

More real estate at: www.cosmosrealestate.com 

 

 

http://www.cosmosrealestate.com/
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Πιζηοποιηηικό Ενεργειακής  Απόδοζης 

   Από ηνλ Ιαλνπάξην 2011 όζνη ηδηνθηήηεο ζέινπλ 

λα πσιήζνπλ ην Αθίλεην ηνπο είλαη ππνρξεσηηθή ε 

έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνύ Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο ην 

νπνίν ζα έρεη δεθαεηή ηζρύ, θαη ζα εθδίδεηαη από 

εηδηθό ζώκα Ελεξγεηαθώλ Επηζεσξεηώλ κε δαπάλε 

πνπ ζα βαξύλεη ηνπο ελδηαθεξόκελνπο ηδηνθηήηεο. 

Επίζεο θαζηεξώλεηαη θαη ε ππνρξεσηηθή πεξηνδηθή 

επηζεώξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη 

θιηκαηηζκνύ ησλ θηηξίσλ. 

Σε θάζε πξάμε Αγνξαπσιεζίαο ν Σπκβνιαηνγξάθνο 

ππνρξενύηαη λα κλεκνλεύεη ζην Σπκβόιαην ηνλ 

αξηζκό πξσηνθόιινπ ηνπ Πηζηνπνηεηηθνύ 

Ελεξγεηαθήο Απόδνζεο θαη λα επηζπλάπηεη επίζεκν 

Αληίγξαθν. 

Εμαηξνύληαη από ηελ ηζρύνπζα Ννκνζεζία θηίξηα 

δηαηεξεηέα ηζηνξηθήο Αμίαο , ρώξνη  ζξεζθεπηηθήο 

ιαηξείαο, βηνκεραληθέο Εγθαηαζηάζεηο, Εξγαζηήξηα, 

θηίξηα Αγξνηηθήο ρξήζεσο, θαη απηνηειείο ρώξνη έσο 

50ηκ.  

 

 

 Πώσ θα πωλήςετε το ςπίτι ςασ ςε καλή τιμή 

1. Μάζεηε ηηο ηηκέο πώιεζεο πνπ ηζρύνπλ ζηελ 

πεξηνρή. 

2. Κάλεηε βαςίκαηα θαη κηθξό-επηζθεπέο όπνπ 

ρξεηάδνληαη. 

3. Φξνληίζηε λα κελ έρεη πνιιά έπηπια ώζηε λα 

θαίλεηε κεγαιύηεξν. 

4. Δείμεηε ην ζπίηη ζαο ζε όζν ην δπλαηόλ 

πεξηζζόηεξνπο αγνξαζηέο. 

Ξέρετε ότι…. 

Οη Ακεξηθαλνί όηαλ 

απνθαζίζνπλ λα 

θάλνπλ επελδύζεηο ζε 

Αθίλεηα ηξία πξάγκαηα 

ιακβάλνπλ ππ’όςηλ 

ηνπο? 

1.ΘΕΣΗ 

2.ΘΕΣΗ 

          3.ΘΕΣΗ 

 

 

Κόςτοσ τακτοποίηςησ 

ημι-υπαιθρίων χώρων 

 

Π.ρ  Ηκη-ππαίζξηνο 10ηκ 

επί 2.000€ ηηκή δώλεο, 

επί 5% πξόζηηκν, ίζνλ 

1.000€ ζύλ 350€ 

(ακνηβή κεραληθνύ)       

ζύλνιν 1.350€ 

 

COSMOS ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΙΚΗ  
REAL ESTATE BROKERS 

ΑΓΟΡΕ – ΠΩΛΗΕΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΕΙ 
Μεσσήνη, Μεσσηνίας - Ηλιούπολη, Αττικής 

Τηλ.: (0030) 27220 25584 - 210 9919404 

www.cosmosrealestate.com 


