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Τώρα η ανακαίνισή σας είναι

2022: Προς σταθεροποίηση
οι τιμές πώλησης
και ενοικίασης
ακινήτων

περιβαλλοντική
Σελ. 11

ΣΤΕΓΑΣΗ
Προτίμηση στα τριάρια και δyάρια

Σελ. 3
ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΟ ΕΝΟΙΚΙΟ
Σκάνδαλο με τη στέγαση
κυβερνητικών υπηρεσιών
Σελ. 20

Π

ΡΟΣ σταθεροποίηση οδεύουν οι τιμές των
ακινήτων μέσα στο 2022, μετά την άνοδο
20% που είχαμε τον τελευταίο καιρό.
Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι τιμές ενοικίασης και
πώλησης γραφείων που αναμένεται να σημειώσουν μικρή άνοδο.
Οι τιμές, σε όλες τις περιπτώσεις, εξαρτώνται από
την τοποθεσία, την ηλικία και άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ακινήτων.
Σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου Δανός και Συ-

Οικοδομικός οργασμός στη Λευκωσία
Σελ. 15
Πολεοδομικές άδειες από την πίσω

Σελ. 4-5
νεργάτες, ειδικά οι τιμές πώλησης διαμερισμάτων
και κατοικιών, με βάση τα σημερινά δεδομένα,
δεν φαίνεται να επιφυλάττουν εκπλήξεις μέσα

στο 2022, σε σχέση με το 2021. Κατά συνέπεια,
η ανοδική πορεία των τελευταίων τριμήνων παγώνει.

Σελ. 14
Χαμηλότερο το «χαράτσι» που
καταβάλλουν οι Κύπριοι για ακίνητα σε
Σελ. 13

Σελ. 22

Σελ. 24

Κόστος
στέγασης: Το
σημαντικότερο
εθνικό ζήτημα σε
πολλές χώρες
της ΕΕ
Σελ. 25

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ Ο Α. ΚΑΟΥΡΗΣ
Όραμά μου ένας ισχυρός ΣΚΕΚ

Ο

ΑΝΔΡΈΑΣ ΚΑΟΥΡΉΣ είναι ο νέος Πρόεδρος του Συνδέσμου
Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου. Εξελέγη στην παγκύπρια συνέλευση των κτηματομεσιτών που πραγματοποιήθηκε στις
20 του Νιόβρη στη Λευκωσία. Στις πρώτες του δηλώσεις ο νέος
πρόεδρος των κτηματομεσιτών τόνισε ότι όραμά του είναι ένας ισχυρός ΣΚΕΚ.
Σελ. 9

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ
Καμπανάκι για φούσκα
στα ακίνητα

K

AΜΠΑΝΑΚΙ για φούσκα στον τομέα των ακινήτων κτυπά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιώντας για επικείμενη πτώση τιμών. Μέσα από
την εξαμηνιαία της έκθεση η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκφράζει την ανησυχία της για την υπερβολή στις
αγορές κατοικιών, αλλά και για υψηλότερα επίπεδα
χρέους τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο
τομέα που κληροδότησε η πανδημία.
Σελ. 14

Τα πάνω κάτω στους πύργους έφερε
η κατάργηση του ΚΕΠ
Σελ. 10
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Άλμα του Νιόβρη με 59% αύξηση
Σελ. 10

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ
Η εφημερίδα «ΑΚΙΝΗΤΑ»
εύχεται στους αναγνώστες
της και σε ολόκληρο
τον Κυπριακό λαό
ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΜΑ
ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ
2022

Είθεν η γέννηση
του θεανθρώπου
μας φέρει
την πολυπόθητη
λευτεριά
στην πατρίδα μας
και ειρήνη σε όλο
τον κόσμο

ISSN 1986-2881

Υψηλή ζήτηση
για κατοικίες σε
προάστια

ΔΙΕΘΝΗ

πόρτα δίνει ο Δήμος Πάφου

σχέση με την ΕΕ

ΕΛΛΑΔΑ

Οι 9 φυλές
αγοραστών
ακινήτων

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ

άποψη
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περιεχόμενα

Σταθεροποίηση τιμών
ακινήτων το 2022
Είναι σημαντικά τα στοιχεία της Εταιρείας Δανός, σύμφωνα με τα οποία
αναμένεται σταθεροποίηση των τιμών
πώλησης και ενοικίασης ακινήτων το
2022.
Μπορείτε να διαβάσετε ποια είναι η
κατάσταση σ’ ό,τι αφορά τις οικίες,
τα διαμερίσματα, τα γραφεία και τα
καταστήματα.
Ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας,
που κτυπά καμπανάκι για φούσκα στα
ακίνητα.
Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν
και τα στοιχεία που αφορούν τα εκατομμύρια που πληρώνει το κράτος για
την ενοικίαση κτηρίων, για να στεγαστούν οι κυβερνητικές υπηρεσίες.
Να ευχηθούμε Καλά Χριστούγεννα και
Ευτυχισμένο το 2022 για όλους με την
ελπίδα το 2022 να φέρει τη λευτεριά
στην πατρίδα μας.
ΚΑΛΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ
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ΚΥΠΡΟΣ

ΕΛΛΑΔΑ

Σελ. 3

Σελ. 22

• Πόσο κοστίζουν τα διαμερίσματα στη Λεμεσό.
Προτίμηση στα δυάρια και τριάρια.

• Υψηλή ζήτηση για κατοικίες σε προάστια.
• Στα αζήτητα δεκάδες ακίνητα πτωχευμένων
επιχειρήσεων.

• Πολλά έργα βρίσκονται
σε εξέλιξη και άλλα έχουν
τροχιοδρομηθεί
Οικοδομικός οργασμός στη
Λευκωσία

• Σκάνδαλο με τη στέγαση
κυβερνητικών υπηρεσιών
Εκατοντάδες εκατομμύρια
στο ενοίκιο, αντί να
ανεγερθούν ιδιόκτητα κτήρια

Σελ. 5

• Ποια η κατάσταση ανά περιοχή και επαρχία.
Μικρή άνοδος στις τιμές ενοικίασης και
πώλησης γραφείων το 2022.

Σελ. 23

Σελ. 10

Σελ. 24

• Τα πάνω κάτω έφερε στους πύργους η
κατάργηση του ΚΕΠ.

• Οι 9 φυλές αγοραστών ακινήτων στην
Ελλάδα.

χρηστικά

• Στροφή στην πολυτέλεια από μεγάλους του
real estate.
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• Παραδίδεται σε
φάσεις, σύμφωνα με
το στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης
Με γοργούς ρυθμούς
συνεχίζονται οι εργασίες στη
Μαρίνα Αγ. Νάπας

ΔΙΕΘΝΗ
Σελ. 25

• Φούσκα στα ακίνητα στην Κίνα δημιουργεί
έρημες πόλεις.
• Κόστος στέγασης: Το σημαντικότερο
εθνικό ζήτημα σε πολλές χώρες της ΕΕ.
• Υπέρ των μισθώσεων Airbnb οι Ευρωπαίοι.

ιστορίες ρετρό

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
Διεύθυνση: Μιχαλακοπούλου 29,
1075 Λευκωσία
Τηλέφωνο: 22804801
Τηλεομοιότυπο: 22766056, 22804881
director@dls.moi.gov.cy

ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ
Διεύθυνση: Αγίου Νικολάου 41-49
NEMELI COURT, 1ος όροφος, 2408, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22408731
Τηλεομοιότυπο: 22303838
kydlo@dls.moi.gov.cy

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Διεύθυνση: Νίκου Κρανιδιώτη 12,
ELMENI COURT, 2411, Έγκωμη
Τηλέφωνο: 22400600,
Τηλεομοιότυπο: 22400611
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: nidlo@dls.moi.gov.cy

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ
Διεύθυνση: Σταδίου 58, 5280, Παραλίμνι
Τηλέφωνο: 23815100
Τηλεομοιότυπο: 23829195
fadlo@dls.moi.gov.cy

ΛΕΜΕΣΟ
Διεύθυνση: Δημοκρατίας 54,
3012 Λεμεσός, Τ.Θ. 50200, 3601 Λεμεσός
Τηλέφωνο: 25804800
Τηλεομοιότυπο: 25804880
lidlo@dls.moi.gov.cy

Χριστούγεννα στην παλιά Αθήνα - Ρετρό
εικόνες με ελκυστικό άρωμα

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Διεύθυνση: Συμβολή οδών Καβάφη
και Καζαντζάκη, 6057 Λάρνακα
Τ.Θ. 40419, 6304 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803109
Τηλεομοιότυπο: 24304290,
fadlo@dls.moi.gov.cy
ΛΑΡΝΑΚΑ
Διεύθυνση: Κωνσταντίνου Καβάφη,
Πολυκατοικία Ίριδα Νο2,
Τ.Θ. 40106, 6301 Λάρνακα
Τηλέφωνο: 24803300
Τηλεομοιότυπο: 24304291
ladlo@dls.moi.gov.cy

ΠΑΦΟΥ
Διεύθυνση: Νέα Κυβερνητικά Γραφεία,
Τ.Θ. 60008, 8100 Πάφος
Τηλέφωνο: 26804160
Τηλεομοιότυπο: 26306129
padlo@dls.moi.gov.cy

ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΗΣΕΩΣ
Κεντρικά Γραφεία:
Οδός Κινύρα 5 - 6,
1102 Λευκωσία
Τηλ.: 22408100, Φαξ: 22677570

Επαρχιακό Γραφείο Λάρνακας:
Λεωφ. Στρατηγού Τιμάγια 104, 6051 T.Θ.40611,
6306 Λάρνακα
Τηλ.:24821130, Φαξ:24304416

Τομέας Πολεοδομικού Σχεδιασμού και
Μελετών:
Τηλ.:22408145, Φαξ: 22408268

Επαρχιακό Γραφείο Λεμεσού:
Γωνία Ανεξαρτησίας και Αθηνών
Τ.Θ.50421, Τ.Τ.3604
Τηλ.:25803130, Φαξ: 25305494

Τομέας Πολεοδομικού Ελέγχου
και Εφαρμογής Σχεδίων:
Τηλ.:22409507, Φαξ: 22302067
Τομέας Συντονισμού, Υλοποίησης Έργων
και Διατήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Τομέας Οίκησης και Στεγαστικής Πολιτικής:
Τηλ.:22409531, Φαξ: 22409575
Επαρχιακό Γραφείο Λευκωσίας:
Γωνία Καλλιμαχου και Βυζαντίου, 1454
Τηλ.: 22401900, Φαξ: 22668607

Επαρχιακό Γραφείο Πάφου:
Λεωφόρος Νεόφυτου Νικολαϊδη, Νεα
Κυβερνητικά Κτήρια, Τ.Θ.60521, 8104 Πάφος
Τηλ.:26804480, Φαξ: 26306281
Επαρχιακό Γραφείο Αμμοχώστου:
Οδός Ελευθερίας 28
7101, Αραδίππου
Τ.Θ.42144, 6531 Λάρνακα
Τηλ.: 24821950, Φαξ: 24304421

Μηνιαία πολυεφημερίδα της Κύπρου
Εκδίδεται από την εταιρεία fmw financial media way
Η μηνιαία εφημερίδα «Ακίνητα» κυκλοφορεί
ανελλιπώς από το 2002 και είναι το μόνο εξειδικευμένο
έντυπο της Κύπρου για τον τομέα των ακινήτων

Τιμή €2

ΚΥΠΡΟΣ

Αρμενίας 23β, Γρ.101, 2003, Στρόβολος,
Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ. 22342005, Fax. 22342006,
email: info@fmw.com.cy
www.fmw.com.cy | akinita.com.cy

ΑΘΗΝΑ

Κόνιαρη 68 και Γωνία Λεωφόρου
Αλεξάνδρας, ΤΚ 11521, Αθήνα,
Τηλ. +30 210 7244293,
Τηλ/Φαξ:+30 210 7244295,
email: info@fmw.gr

ΕΓΓΡΑΦΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
ΜΟΝΟ
€22.00

ΘΕΜΑΤΑ
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Προτίμηση στα τριάρια και δυάρια από αγοραστές

H

ΑΓΟΡΆ οικιστικών μονάδων στην επαρχία
Λεμεσού, κατά τα πρώτα τρία τρίμηνα του
έτους (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος 2021), δεν
φαίνεται να διατηρεί την τάση που αναπτύχθηκε πριν από δύο χρόνια, αφού δεν κατάφερε να
αντισταθεί (σε ετήσια βάση) στις αρνητικές πιέσεις της
οικονομίας.
Ωστόσο, στην αγορά της επαρχίας Λεμεσού, σύμφωνα με στοιχεία από την εταιρεία Landbank Analytics, η
προτίμηση των αγοραστών και επενδυτών για τα διαμερίσματα καταγράφεται ενισχυμένη σε σχέση με τις
οικίες. Επιπλέον, η αυξημένη ζήτηση για διαμερίσματα
φαίνεται να στηρίζεται τόσο από ντόπιους όσο και από
ξένους επενδυτές, που ακόμη θεωρούν την αγορά οικιστικών μονάδων συμφέρουσα. Κατά τα πρώτα τρία
τρίμηνα του 2021, το ενδιαφέρον των αγοραστών για
διαμερίσματα στην επαρχία Λεμεσού επικεντρώθηκε
πρωτίστως στους Δήμους Λεμεσού (51%) και Γερμασόγειας (27%), για μονάδες κυρίως δύο και τριών υπνοδωματίων. Κατά την περίοδο αναφοράς, η κατηγορία
των διαμερισμάτων παρουσίασε τη μεγαλύτερη κινητικότητα στην κτηματαγορά στους δήμους της επαρχίας
Λεμεσού, με συνολικά 335 πωλήσεις, αξίας €58,1 εκ.
περίπου. Σε ετήσια βάση, παρατηρήθηκε μείωση 16%
σε όγκο και 37,75% σε αξία.
Όσον αφορά τον όγκο πωλήσεων, 170 πωλήσεις ή
51% του συνόλου καταγράφηκαν στον Δήμο Λεμεσού.
Ακολουθεί ο Δήμος Γερμασόγειας με 79 πωλήσεις ή
24% και ο Άγιος Τύχωνας με 37 πωλήσεις ή 11%. Ακόμα πιο κάτω βρίσκονται οι Δήμοι Μέσα Γειτονιάς και
Αγίου Αθανασίου, με 7% και 4% αντίστοιχα. Σε σχέση με το μέγεθος των διαμερισμάτων, το ενδιαφέρον
φαίνεται να εστιάζεται πρωτίστως στα διαμερίσματα
τριών υπνοδωματίων, οι πωλήσεις των οποίων αντικατοπτρίζουν το 36% του συνόλου. Ακολουθούν τα διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων με 31%. Το ενδιαφέρον
των αγοραστών για μικρότερα διαμερίσματα του 1ός
υπνοδωματίου καταγράφεται στο 16% ενώ για στούντιο στο 11%.
Στο Δήμο Γερμασόγειας καταγράφηκε η υψηλότερη
μέση τιμή πωλήσεων ανά τ.μ. με €2,404. Ακολουθεί

Το 100%
του Amathus
στην οικογένεια
Λανίτη

ΠΌΣΟ ΚΟΣΤΊΖΟΥΝ ΤΑ ΔΙΑΜΕΡΊΣΜΑΤΑ ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΌ
ο Άγιος Τύχωνας με €2,227/τ.μ. και ο Δήμος Αγίου
Αθανασίου με €2,020/τ.μ. Πολύ κοντά μεταξύ τους
βρίσκονται οι Δήμοι Μέσα Γειτονιάς, Κάτω Πολεμιδιών και Λεμεσού με το μέσο όρων να κυμαίνεται στα
€1,880/τ.μ.
Οι υψηλότερες τιμές ανά τ.μ. κατά την περίοδο αναφοράς καταγράφεται στον Δήμο Γερμασόγειας, με
€6,397/τ.μ. και Λεμεσού με €5,932/τ.μ. Σε γενικές
γραμμές, οι μέγιστες τιμές καταγράφονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα σε όλες τους Δήμους/περιοχές της
Επαρχίας Λεμεσού, ιδιαίτερα όταν αυτές συγκριθούν
με τις υψηλότερες τιμές ανά τ.μ. που καταγράφηκαν
στις υπόλοιπες τέσσερις Επαρχίες.
Νέα μεγάλη ανάπτυξη στον Στρόβολο
Πράσινο φως άναψε η Περιβαλλοντική Αρχή για μεγάλη ανάπτυξη στον Στρόβολο. Η προτεινόμενη ανάπτυξη, με την επωνυμία «The Courtyard», αφορά την
ανέγερση πέντε εξαώροφων πολυκατοικιών (ισόγειο

και πέντε όροφοι), με 65 διαμερίσματα διαφόρων τύπων, ενιαίο υπόγειο χώρο στάθμευσης ενός επιπέδου
και τοπιοτεχνημένο υπαίθριο χώρο στο ισόγειο, όπου
θα απαγορεύεται η διακίνηση αυτοκινήτων. Το τεμάχιο
ανάπτυξης βρίσκεται στα διοικητικά όρια του Δήμου
Στροβόλου και αποτελεί το πρώτο έργο της εταιρείας
Green Park Residences. Σύμφωνα με τα αρχιτεκτονικά σχέδια, στην προτεινόμενη ανάπτυξη θα δημιουργηθεί ενιαίος υπόγειος χώρος στάθμευσης ενός επιπέδου
5.200 τ.μ., ο οποίος θα διαθέτει 140 θέσεις στάθμευσης. Το σύνολο του εμβαδού των καλυμμένων χώρων
θα ανέρχεται σε 10.016 τ.μ. Εκ των σημαντικών στοιχείων του προτεινόμενου έργου αποτελεί η δημιουργία
υπαίθριου χώρου που αντιστοιχεί στο 46% του καθαρού εμβαδού της ανάπτυξης και γύρω από τον οποίο
αναπτύσσονται περιμετρικά τα πέντε κτήρια. Ο συγκεκριμένος χώρος θα διαθέτει κιόσκι για φυσική άσκηση,
διαδρόμους για περπάτημα και άθληση, συντριβάνι,
παγκάκια, ησυχαστήριο.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, η οικογένεια Λανίτη και οι
εταιρείες Lanitis E.C. Holdings Limited και Unity
Managers (Cyprus) Limited κοινοποίησαν την
οριστική απόφασή τους για διενέργεια ολικής
εκούσιας δημόσιας πρότασης προς όλους τους
μετόχους της εταιρείας Amathus για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού
κεφαλαίου της. Η σκοπούμενη αντιπαροχή για την
απόκτηση των τίτλων της Amathus είναι €0,20
ανά μετοχή, πληρωτέα σε μετρητά, σε όλους
τους μετόχους που θα αποδεχτούν τη Δημόσια
Πρόταση, αντιπροσωπεύοντας premium 51,5%
από την τελευταία τιμή διαπραγμάτευσης. Οι προτείνοντες κατέχουν άμεσα 106.580.351 μετοχές
, που αντιπροσωπεύουν το 85,469% του συνολικού εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της
Amathus, ενώ έχουν ήδη προβεί σε διευθετήσεις
με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Κύπρου για την
καταβολή της απαιτούμενης αντιπαροχής προς
τους μετόχους της Amathus που θα αποδεχτούν
τη Δημόσια Πρόταση. Αυτό που απομένει είναι να
εξασφαλιστεί η τυπική έγκριση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενώ η δημόσια πρόταση θεωρείται
ήδη επιτυχής καθώς οι προτείνοντες κατέχουν
ποσοστό πέραν του 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Υπό Εξαγορά Εταιρείας.
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Προς σταθεροποίηση οι τιμές
των ακινήτων το 2022
Π
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Οι τιμές
εξαρτώνται από την
ηλικία, την τοποθεσία
και άλλα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά

ΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ των τιμών
των ακινήτων, παρά την αύξηση του
κόστους των υλικών οικοδομής, βλέπουν οι ειδικοί να επικρατεί το 2022.
Εξαίρεση θα αποτελέσουν οι τιμές ενοικίασης ή
αγοράς γραφείων που αναμένεται να σημειώσουν
μικρή άνοδο. Αυτή η εικόνα αναμένεται μέσα στο
2022, μετά την ανοδική τάση που παρουσίασαν
το προηγούμενο διάστημα, με μια αύξηση της
τάξης του 20%. Με βάση στοιχεία της εταιρείας Δανός και Συνεργάτες, που είδαν το φως της
δημοσιότητας στην εφημερίδα «Φιλελεύθερος»
οι τιμές για διαμερίσματα και κατοικίες δεν θα
επιφυλάξουν εκπλήξεις το 2022. Όπως διευκρινίζει το γραφείο σε έκθεσή του «οι προβλέψεις
για τιμές είναι ανάλογα της τοποθεσίας, θέας,
ηλικίας και άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και
προδιαγραφών των ακινήτων. Είναι σχετικές και
όχι απόλυτες».
ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΊΑ
Στη Λευκωσία, οι μέσες τιμές ενοικίου για διαμέρισμα ή κατοικία ανά τετραγωνικό μέτρο θα
είναι μεταξύ €8 με €10. Δηλαδή, για διαμέρισμα
ή κατοικία 100 τετραγωνικών μέτρων, το ενοίκιο είναι μεταξύ €800 έως €1.000. Οι τιμές του
2022 εκτιμάται ότι θα παραμείνουν στο επίπεδο
του 2021. Μάλιστα, η ανώτερη τιμή ενοικίου για
τον επόμενο χρόνο είναι χαμηλότερη σε σχέση
με φέτος. Ουσιαστικά, την επόμενη χρονιά οι τιμές ενοικίασης διαμερισμάτων και κατοικιών, στη
Λευκωσία, με βάση τις προβλέψεις του γραφείου
Δανός και Συνεργάτες, επανέρχονται στα επίπεδα του 2019 και 2020.
ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στην επαρχία Αμμοχώστου, το μέσο κόστος ενοικίου ή διαμερίσματος για το 2022 προβλέπεται με
βάση τις εκτιμήσεις του γραφείου Δανός και Συνεργάτες να είναι σταθερό στα επίπεδα του 2020
και 2021, στα €4 με €5 το τετραγωνικό μέτρο.
Για ένα διαμέρισμα ή κατοικία 100 τετραγωνικών
μέτρων, το μέσο ενοίκιο είναι €400 με €500, στη
μισή τιμή σε σχέση με τα ενοίκια που υπάρχουν
στη Λευκωσία. Όπως φαίνεται από τα στοιχεία
(πίνακας), η επαρχία Αμμοχώστου δεν είχε μεγάλες αυξομειώσεις στις τιμές από το 2013.
Στην επαρχία Λάρνακας, ο μέσος όρος ενοικίων για διαμερίσματα θα παραμείνει σταθερός το
2022, στα €4 με €5 το τετραγωνικό μέτρο, όσο
ήταν το 2021, το 2020 και 2019. Το κόστος ενοικίασης για ένα διαμέρισμα στη Λάρνακα, εμβαδού
100 τ.μ., είναι μεταξύ €400 και €500, στη μισή
τιμή σε σχέση με το ενοίκιο στην Λευκωσία.
Στα ίδια επίπεδα είναι και οι τιμές ενοικίων διαμερισμάτων και κατοικιών στην Πάφο. Ο μέσος
όρος ενοικίου το 2022 αναμένεται να μείνει στα
ίδια επίπεδα του 2021.
ΕΞΑΙΡΕΣΗ Η ΛΕΜΕΣΟΣ
Την εξαίρεση κάνει η Λεμεσός, με το μέσο κόστος ενοικίου διαμερισμάτων και κατοικιών να
αυξάνεται το 2022 σε σχέση με το 2021. Το ενοίκιο ανά τετραγωνικό μέτρο προβλέπεται από το
γραφείο Δανός και Συνεργάτες να κυμαίνεται το
2022 μεταξύ €7 και €14 σε σχέση με κόστος €6
και €12 ανά τ.μ το 2021.
Για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μέτρων, το
μέσο ενοίκιο είναι ανάλογα με την περιοχή και την
κατασκευή €700 με €1.400.

Σταθερές οι τιμές πωλήσεων
ΟΙ ΤΙΜΈΣ πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών, με βάση τα σημερινά
δεδομένα, δεν φαίνεται να επιφυλάξουν εκπλήξεις το 2022, σε σχέση με
το 2021 και η ανοδική πορεία παγώνει. Το γραφείο Δανός και Συνεργάτες
εκτιμά ότι ο μέσος όρος τιμών για πωλήσεις διαμερισμάτων και κατοικιών
στη Λευκωσία θα παραμείνει μεταξύ €3.000 και €4.500 το τετραγωνικό
μέτρο, όσο ήταν το 2019 και το 2018.
Το 2020, με βάση τα στοιχεία, σημειώθηκε μικρή κάμψη και ο μέσος όρος
έφθασε μεταξύ €3.000 και €4.000. Στην επαρχία Αμμοχώστου, οι προβλέψεις για τις τιμές πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών το 2022 παραμένουν στα ίδια επίπεδα με το 2021. Ο μέσος όρος προβλέπεται ότι θα είναι
μεταξύ €3.000 και €4.000 το τ.μ παραμένοντας σταθερές από το 2019.
Στην επαρχία Λάρνακας, το μέσο κόστος πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών το 2022 προβλέπεται να είναι €2.300 με €3.000. Η ανώτατη τιμή
θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη από το 2021 και θα επανέλθει στα επίπεδα
του 2019 και 2020.Και στην επαρχία Πάφου, ο μέσος όρος πώλησης διαμερισμάτων και κατοικιών προβλέπεται να είναι στα επίπεδα του 2021
και 2020, δηλαδή €1.500 με €2.500 το τ.μ. Στη Λεμεσό οι τιμές πώλησης
διαμερισμάτων προβλέπεται να σημειώσουν μικρή υποχώρηση το 2022 σε
σχέση με το 2021. Ο μέσος όρος πώλησης προβλέπεται να είναι €3.500
με €5.000 από €6.000 το τ.μ που ήταν το ανώτατο όριο το 2021 και 2020.
Τάσεις στην Ευρώπη
Η ζήτηση για ακίνητα δεν φαίνεται να σταματά, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά
και στην Ευρώπη. Με βάση την έρευνα προσδοκιών καταναλωτή, που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα την προηγούμενη εβδομάδα, τα
νοικοκυριά υψηλότερου εισοδήματος είναι πολύ πιο πιθανό να αγοράσουν
σπίτι ή διαμέρισμα τους επόμενους 12 μήνες από ό,τι τα νοικοκυριά με χαμηλότερο εισόδημα και ως εκ τούτου είναι πιθανό να παρέχουν ισχυρότερη
υποστήριξη για τη ζήτηση κατοικιών. Οι ερωτηθέντες που σκοπεύουν να

αγοράσουν ένα σπίτι τους επόμενους 12 μήνες, τείνουν να έχουν σημαντικά υψηλότερες προσδοκίες αύξησης εισοδήματος από εκείνους που δεν
σκοπεύουν να το κάνουν.
Επιπλέον, δεν αγοράζουν μόνο οι Κύπριοι διαμερίσματα ή κατοικίες από
τις αποταμιεύσεις τους αλλά και οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι. Σύμφωνα με την
έρευνα που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, οι καταθέτες είχαν
γενικά το υψηλότερο μερίδιο στους αγοραστές κατοικιών τους τελευταίους
12 μήνες. Όταν ρωτήθηκαν επίσης για τους λόγους της αποταμίευσης, το
36% των αποταμιευτών ανέφερε ότι «η αύξηση των δαπανών του νοικοκυριού μου λόγω μιας μεγάλης αγοράς που είχα σχεδιάσει εγώ/είναι (π.χ. σπίτι,
αυτοκίνητο κ.λπ.)» ήταν σημαντική ή πολύ σημαντική. Αυτό υποδηλώνει ότι,
τουλάχιστον σε κάποιο βαθμό, οι συσσωρευμένες αποταμιεύσεις μπορεί να
έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για αγορές κατοικιών. Ως παράγοντες που αυξάνουν τη ζήτηση στέγης, οι ερωτηθέντες της έρευνας επεσήμαναν, μεταξύ
άλλων, τις προσδοκίες για ευκολότερη πρόσβαση δάνεια στο μέλλον και τη
μείωση των επιτοκίων των στεγαστικών χορηγήσεων.
Η Κεντρική Τράπεζα στην τελευταία έκθεση για τον δείκτη τιμών ακινήτων
είχε αναφέρει ότι «οι Κύπριοι επενδύουν περισσότερο σε μικρότερες οικίες
και διαμερίσματα σε όλες τις πόλεις δίνοντας έτσι στήριγμα στις τιμές. Το
γεγονός αυτό αποδίδεται εν μέρει στο ότι μέρος των αποταμιεύσεων του
πληθυσμού καταλήγει σε αγορά ακινήτου, είτε για σκοπούς ιδιοκατοίκησης
είτε για επένδυση. Ρόλο στη διατήρηση του επιπέδου των τιμών φαίνεται
να διαδραμάτισε επίσης και η αύξηση στο κόστος των κατασκευαστικών
υλικών. Παράλληλα, η ζήτηση για ακίνητα από ξένους επενδυτές παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης, όπως καταγράφεται και στα πωλητήρια
έγγραφα, κάτι που οφείλεται σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, μεταξύ
άλλων, στην προώθηση επενδύσεων και του προγράμματος για απόκτηση
άδειας μόνιμης διαμονής στην Κύπρο.
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Μικρή άνοδος στις τιμές ενοικίασης
και πώλησης γραφείων το 2022
Ε

ΞΑΙΡΕΣΗ στη σταθεροποιητική πορεία των ακινήτων μέσα στο
2022 σε σχέση με το 2021, θα αποτελέσουν, σύμφωνα με το γραφείο Δανός και Συνεργάτες, οι τιμές πώλησης και ενοικίασης γραφείων, όπου αναμένεται να παρατηρηθεί μικρή άνοδος.
Όπως είναι φυσικό οι τιμές είναι ανάλογες της τοποθεσίας, της ηλικίας, και
άλλων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και προδιαγραφών. Βάσει των στοιχείων
του γραφείου, οι τιμές ενοικίασης των καταστημάτων στη Λευκωσία εκτιμάται ότι θα είναι μεταξύ €15 και €45 το τετραγωνικό μέτρο όσο είναι και το
2021 και λίγο πιο κάτω από το 2020 όσον αφορά την ανώτατη τιμή. Στην
επαρχία Λάρνακας οι τιμές για τα ενοίκια καταστημάτων προβλέπεται να
μείνουν σταθερά στα επίπεδα €6 με €20 όσο ήταν το 2021 και 2020. Οι
τιμές είναι λίγο πιο πάνω από τον μέσο όρο της ανώτατης τιμής το 2019
που ήταν €18.
Δεν προβλέπονται αλλαγές και στο κόστος ενοικίασης γραφείων όσον αφορά τη Λεμεσό. Ο μέσος όρος για το 2022, σύμφωνα με το γραφείο Δανός,
προβλέπεται να είναι μεταξύ €20 και €45 το τετραγωνικό μέτρο όσο ήταν
το 2021και 2020. Οι τιμές ήταν πιο χαμηλές το 2019 με τον μέσο όρο να
κυμαίνεται μεταξύ €15 και €40 το τ.μ. Από τα στοιχεία του γραφείου Δανός,
φαίνεται ότι η ανώτατη τιμή ενοικίασης γραφείου στην Λεμεσό είναι στα ίδια
επίπεδα με την ανώτατη τιμή στην Λευκωσία. Οι τιμές των γραφείων στην
επαρχία Αμμοχώστου ξεχωρίζουν για τη μικρή ανοδική πορεία. Προβλέπεται
ο μέσος όρος να κυμανθεί το 2022 μεταξύ €10 και €25 ενώ το 2021 ήταν
€8 με €20 το τετραγωνικό μέτρο, τιμή που παρέμεινε σταθερή από το 2019.
Στην επαρχία Πάφου, το κόστος ενοικίασης γραφείων προβλέπεται για το
2022 να παραμείνει σταθερό μεταξύ €10 και €25 το τ.μ όσο ήταν το 2021
και το 2020.
Ούτε στις τιμές πώλησης γραφείων για το 2022 προβλέπεται κάποια αλλαγή, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γραφείου Δανός διεθνείς σύμβουλοι και
εκτιμητές ακινήτων. Στη Λευκωσία οι τιμές πώλησης εκτιμάται ότι θα είναι
€4.000 με €5.000 το τετραγωνικό μέτρο όσο ήταν το 2021 και 2020. Το
2019 και 2018 οι τιμές πώλησης των γραφείων ανά τετραγωνικό μέτρο ήταν
€3.500 με €4.000. Στην επαρχία Λάρνακας οι τιμές πώλησης των γραφείων φαίνεται ότι παραμένουν σταθερές τα τελευταία 5 χρόνια. Για το 2022
εκτιμάται ότι θα είναι €2.000 με €2.500 το τ.μ όσο ήταν το 2021, 2020 και
2019. Στην επαρχία Λεμεσού το γραφείο Δανός, εκτιμά ότι θα υπάρχει μικρή
ανοδική πορεία το 2022. Ο μέσος όρος πώλησης γραφείων προβλέπεται το
2022 ότι θα είναι €5.500 με €6.500 από €5.000 - €6.000 που ήταν το 2021.
Στην επαρχία Αμμοχώστου οι τιμές πώλησης των γραφείων δεν προβλέπεται να σημειώσουν μεταβολή και ο μέσος όρος θα παραμείνει μεταξύ €2.000
με €2.500 όσο ήταν το 2021 και 2020. Στην Πάφο οι τιμές πώλησης των
γραφείων προβλέπεται το 2022 να είναι μεταξύ €2.000 με €2.500 το τ.μ όσο
ήταν το 2020 και 2021.

Καταστήματα
ΟΙ ΤΙΜΈΣ ενοικίασης των καταστημάτων το 2022 προβλέπονται
να παραμένουν σταθερές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του γραφείου
Δανός. Στη Λευκωσία η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο εκτιμάται στα
€15 με €45 όσο ήταν και το 2021. Στη Λάρνακα οι τιμές ενοικίασης
ανά τετραγωνικό προβλέπεται στα €6 με €20 όσο ήταν το 2021 και
2020. Στην Λεμεσό δεν προβλέπονται αυξήσεις στις τιμές καταστημάτων και ο μέσος όρος τιμών θα κυμανθεί από €20 έως €45 όσο
ήταν το 2021 και 2020. Στην επαρχία Αμμοχώστου προβλέπεται μικρή άνοδος στις τιμές ενοικίασης καταστημάτων. Ο μέσος όρος ανά
τετραγωνικό μέτρο θα είναι από €10 ως €25 σε σχέση με €8 και €20
το τ.μ το2021. Στην Πάφο εκτιμάται ότι οι τιμές ενοικίου θα παραμείνουν σταθερές μεταξύ €10 και €25 όσο ήταν το 2021 και 2020.

Όσον αφορά τις τιμές πωλήσεων καταστημάτων δεν προβλέπονται
θεαματικές αλλαγές. Στη Λευκωσία ο μέσος όρος πώλησης το 2022
εκτιμάται ότι θα είναι €4.000 με €5.000 όσο ήταν το 2021 και 2020.
Στη Λάρνακα ο μέσος όρος πώλησης καταστημάτων θα είναι €2.000
με €2.500 όσο ήταν το 2021, 2020 και 2019. Στη Λεμεσό εκτιμάται
ότι θα υπάρξει μια μικρή άνοδος στις €5.500 με €6.500 το τετραγωνικό μέτρο από €5.000 - €6.000 το 2021. Στην επαρχία Αμμοχώστου
οι τιμές πώλησης των καταστημάτων, σύμφωνα με το γραφείο Δανός, προβλέπεται να είναι στα ίδια επίπεδα με το 2021 στα €2.000
με €2.500 όσο ήταν και το 2020. Στην Πάφο οι τιμές πώλησης των
καταστημάτων αναμένεται στις €2.000 με €2.500 το τ.μ όσο ήταν
το 2021 και 2020.

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ
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στο στόχο

Με τον Θέμη Πολυβίου

Και πάλι η Πλατεία Ελευθερίας…
ΓΡΑΦΑΜΕ, όχι μόνο εμείς αλλά και πολλοί άλλοι, ότι η Πλατεία
Ελευθερίας είναι το γεφύρι της Άρτας της Κύπρου.
Τελικά, όπως εξελίσσονται τα πράγματα, έχει ξεπεράσει κατά
πολύ το γεφύρι της Άρτας που ολημερίς το κτίζανε και το βράδυ
γκρεμιζόταν.
Ποια είναι τα δεδομένα, που μας κάνουν να καταλήγουμε σε αυτό
το συμπέρασμα;
Όπως είναι γνωστό, χωρίς να έχει παραληφθεί το έργο, η Πλατεία
Ελευθερίας άνοιξε για το κοινό την περασμένη Πρωτοχρονιά.
Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η Πλατεία έχει παραληφθεί στα μουλωχτά τον περασμένο Ιούνιο και εκτιμάται ότι τα
εγκαίνια θα γίνουν μέσα στον Δεκέμβριο.
Να αναφέρουμε ότι πρόσφατα η Πλατεία Ελευθερίας απέσπασε
και διεθνή διάκριση.
Κάλλιστα θα μπορούσε ο καθένας να διερωτηθεί: Καλά, αφού
αυτές είναι οι εξελίξεις, γιατί μιλάμε για γεφύρι της Άρτας;
Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
Ενώ προγραμματίζονται τα εγκαίνια, τα πανάκριβα παγκάκια, που
τόσο διαφημίστηκαν, ξεφλουδίστηκαν ξανά, κάτω από την πλάκα
παρουσιάστηκε υγρασία και τριχώσεις στις κολώνες.
Είναι, εξάλλου, γνωστό ότι εκτός από την καθυστέρηση στην πα-

Τι θα γίνει…
ΣΤΑ ΜΟΥΛΩΧΤΆ παρέλαβε ο Δήμος Λευκωσίας την Πλατεία Ελευθερίας, ο οποίος ετοιμάζεται για τα επίσημα εγκαίνια του έργου λίγο
πριν τα Χριστούγεννα, σχεδόν δέκα χρόνια
μετά την έναρξη των εργασιών. Ήδη, όμως,
καταγράφονται φθορά και ατέλειες. Τα πανάκριβα παγκάκια ξεφλουδίστηκαν ξανά παρά
τις «πρώτες βοήθειες» που δέχτηκαν από ειδικούς, στα μάρμαρα εμφανίζεται αλλοίωση,
ενώ κάτω από την πλάκα άρχισαν να εμφανίζονται υγρασίες. Τελικά η συγκεκριμένη πλατεία θα ξεπεράσει και το γεφύρι της Άρτας.
Κρίμα τα εκατομμύρια…

Οι τιμές των ακινήτων
ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΟΎΝΤΑΙ, λοιπόν, οι τιμές
πώλησης και ενοικίασης ακινήτων μέσα
στο 2022, σε σχέση με το 2021.
Αυτό αφορά τις τιμές πώλησης όσο και τις
τιμές ενοικίασης.
Εξαίρεση, σύμφωνα με το γραφείο Δανός
και Συνεργάτες θα αποτελέσουν οι τιμές
ενοικίασης και πώλησης γραφείων, όπου
αναμένεται να σημειώσουν μικρή άνοδο.
Ευχή μας οι προβλέψεις να βγουν αληθινές, γιατί σε αντίθετη περίπτωση, η κατάσταση θα είναι τραγική για τα νοικοκυριά
της Κύπρου.

Θα γκρεμίσουμε
και πολυκατοικίες…
«ΑΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΊ θα γκρεμίσουμε και πολυκατοικίες», λέει σε συνέντευξη του ο Κύπριος Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής
Προστασίας Χρήστος Στυλιανίδης, αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή.
Ωραία τα μεγάλα λόγια φίλε Υπουργέ, αλλά
νομίζω ότι ακόμη δεν έχεις, συνειδητοποιήσει
ότι ζεις στην Ελλάδα, όπου τα μεγάλα συμφέροντα ελέγχουν τα πάντα.

ράδοση του έργου, το αρχικό κόστος από τα 22 εκ. ευρώ εκτοξεύθηκε ή καλύτερα ξεπέρασε τα 40 εκ. ευρώ.
Και τα έξοδα δεν τελειώνουν εδώ. Αποτελεί θέμα και το κόστος
καθαριότητας και φύλαξης της Πλατείας, που ανέρχεται στα
1.027.000 για 24 μήνες, ποσό που μεταφράζεται περίπου 43000
ευρώ το μήνα ή 1.407 τη μέρα.
Σε γενικές γραμμές, η εικόνα της Πλατείας, ακόμη και μετά την
παραλαβή της δεν είναι και η καλύτερη, αφού εξακολουθούν να
υπάρχουν ατέλειες.
Υπάρχουν σημεία εκτός χρήσης και όπως προαναφέραμε παρουσιάζονται κακοτεχνίες. Συγκεκριμένα, άρχισαν να εμφανίζονται υγρασίες κάτω από την πλάκα της Πλατείας, τα παγκάκια
ξεφλουδίστηκαν, τα εστιατόρια δεν ολοκληρώθηκαν, υδάτινα
στοιχεία βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή, μέχρι και ηλεκτρικά
σύρματα κρέμονται, ενώ το μέταλλο στα σιντριβάνια σκούριασε
σχετικά νωρίς και θεωρείται δεδομένο, πως πέραν του ότι η εικόνα δεν είναι και η καλύτερη, στο μέλλον θα καταστεί επικίνδυνο.
Εξάλλου, στις κολόνες υπάρχουν μικρές ρωγματώσεις ή τριχώσεις, όπως προαναφέρουμε, οι οποίες παλαιότερα, όταν είδε το
θέμα το φως της δημοσιότητας, ότι αυτές οι ατέλειες θα διορθώνονταν. Έστω και αν έγιναν οι διορθώσεις, οι μικρές ρωγμές

επανεμφανίστηκαν.
Με όλα αυτά τα δεδομένα, έχει περάσει από το μυαλό σας, ποια
θα είναι η κατάσταση και τι θα γίνει σε πέντε ή δέκα χρόνια;
Μήπως θα φτάσουμε σε τέτοιο σημείο που η πλατεία θα κλείσει
και θα γίνονται επιδιορθώσεις πάνω σε συνεχή βάση;
Και ποιος θα καταβάλλει τα έξοδα, που σίγουρα θα ανέρχονται σε
εκατομμύρια ευρώ;
Ειλικρινά, είναι κρίμα ένα έργο, όπως το συγκεκριμένο, που θα
έπρεπε να είναι το στολίδι της πρωτεύουσας, να παρουσιάζει
τόσα σοβαρά προβλήματα.
Πληρώθηκαν εκατομμύρια και πρέπει κάποιοι να αναλάβουν τις
ευθύνες τους.
Και το πιο σημαντικό; Μακριά από σκοπιμότητες και προσπάθειες
συγκάλυψης των προβλημάτων, θα πρέπει να γίνουν οι σωστές
διορθωτικές εργασίες ώστε το έργο να μην παρουσιάζει προβλήματα και σίγουρα να μην αποτελεί κίνδυνο – θάνατο για όσους
το επισκέπτονται. Όχι να θρηνήσουμε κάποιο θύμα και να έλθουμε εκ των υστέρων να μιλάμε για ευθύνες και να αναζητούμε
ενόχους. Σωστά και μετρημένα βήματα πρέπει να γίνουν τώρα.
Οποιαδήποτε άλλη πρόχειρη λύση, απλώς θα κρύψει για λίγο τα
προβλήματα.

Άνοδος στα δάνεια για αγορά κατοικίας
ΣΎΜΦΩΝΑ με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου τα νέα δάνεια για αγορά
κατοικίας παρουσίασαν άνοδο στα €106,2
εκατ., σε σύγκριση με €89,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά
δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο
2,20%, σε σύγκριση με 2,17% τον προηγούμενο μήνα. Δηλαδή σημειώθηκε άνοδος,
πράγμα που σημαίνει ότι ο Κύπριος επιστρέφει στην παλιά του συνήθεια, που είναι
η απόκτηση της δικής του κατοικίας.

Σωστή απόφαση
ΈΤΟΙΜΟΣ να λάβει μέτρα εναντίον όσων παρανομούν, τοποθετώντας αντικείμενα σε δημόσιους χώρους, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων κέντρων αναψυχής ή άλλων υποστατικών
είναι ο Δήμος Λεμεσού. Αυτό προειδοποιεί ο Δήμος με ανακοίνωση του και θεωρούμε ότι είναι
μια απόφαση που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, την οποία και θα πρέπει να εφαρμόσουν
και οι άλλοι δήμοι.

Οι πωλήσεις διαμερισμάτων στη Λευκωσία
ΣΎΜΦΩΝΑ με στοιχεία της
Landbank Analytics Real Estate,
το πρώτο εννιάμηνο του 2021
η κατηγορία των διαμερισμάτων παρουσίασε τη μεγαλύτερη
κινητικότητα στην κτηματαγορά της Λευκωσίας, με συνολικά 640 πωλήσεις, αξίας €80,4
εκατ. περίπου. Σύμφωνα με τα
στοιχεία, τη μερίδα του λέοντος
κατέχει ο Δήμος Λευκωσίας, με
συνολικά 232 πωλήσεις ή 36%
του συνόλου. Ακολουθεί ο Δήμος Στροβόλου με 157 πωλήσεις ή 25%, οι Δήμοι Αγλαντζιάς και
Λακατάμιας με 62 και 54 πωλήσεις αντίστοιχα ή 10% και 8% έκαστος. Αρκετά πιο κάτω ακολουθούν οι Δήμοι Έγκωμης και Λατσιών, με 35 κα 34 πωλήσεις αντίστοιχα, ή περίπου 6%. Με βάση
τα στοιχεία, το 30% των αγορών που έγιναν αφορούσαν διαμερίσματα δύο υπνοδωματίων, το
23% διαμερίσματα τεσσάρων υπνοδωματίων και άνω και το 20% διαμερίσματα 3 υπνοδωματίων.
Τέλος, το 18% αφορούσε την αγορά διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου και το 9% την αγορά
στούντιο.
Η Λευκωσία, με δύο λόγια κινεί την αγορά των ακινήτων.

Ποια συμφέροντα;
Η ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ αποφάσισε να αγοράσει το συγκεκριμένο κτήριο (η ανέγερση του οποίου
δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί) στην τιμή περίπου των €22,5 εκατ. χωρίς να αποκτήσει και
τη γη την οποία διαχειρίζεται η Αρχιεπισκοπή, στην οποία θα καταβάλλεται ετήσιο ενοίκιο
€140.000 για 97 χρόνια. Ναι, σωστά διαβάσατε. Τέτοια συμβαίνουν στην Ευρωπαϊκή Κύπρο.
Ειλικρινά διερωτώμαστε ποιοι είναι οι αρμόδιοι που παίρνουν τέτοιου είδους αποφάσεις και
ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω από αυτές;

Πάλι τα ίδια
ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΏΤΕΣ ΒΡΟΧΈΣ και καταιγίδες γίναμε στο ίδιο έργο θεατές.
Πλημμύρισαν δρόμοι και σπίτια, παρασύρθηκαν αυτοκίνητα και γενικά δημιουργήθηκε για
πολλούς συμπατριώτες μας μια τραγική κατάσταση.
Γράψαμε πολλές φορές για τις ευθύνες που
έχουν κάποιοι για την κατασκευή δρόμων και
τις άδειες ανέγερσης οικοδομών που έδιναν.
Τουλάχιστον ας προχωρήσουν σε συντήρηση
όλων αυτών των προβληματικών έργων, για να
μετριασθεί το κακό, αφού δεν μπορεί να γίνει
τίποτε άλλο.

Επιτέλους, ξεκίνησε
η ανάπλαση του παλαιού
ΓΣΠ
ΥΠΟΓΡΆΦΗΚΑΝ τα συμβόλαια για το
έργο της «ανάπλασης του χώρου του παλιού ΓΣΠ», με προϋπολογισμό 19.720.000
ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που περιλαμβάνει την
κατασκευή του έργου και 10 χρόνια συντήρηση. Τα συμβόλαια υπογράφηκαν από τον
Δήμαρχο Λευκωσίας Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη και τους αντιπροσώπους της Κοινοπραξίας Cyfield Construction – Cyfield
Development J.V. Οι κατασκευαστικές εργασίες ξεκίνησαν στις 10 Νοεμβρίου, αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες.
Σίγουρα η ολοκλήρωση του έργου θα αλλάξει την όψη του κέντρου της πρωτεύουσας.

Οι προκλήσεις
συνεχίζονται
ΤΟ ΚΑΤΟΧΙΚΌ καθεστώς αποφάσισε να παραχωρήσει στον κατοχικό στρατό γη η οποία
ανήκει στα βακούφια. Ενέργεια η οποία δεν
θεωρείται άσχετη με άλλες κινήσεις του κατοχικού καθεστώτος, όπως στο Βαρώσι, που
έχουν φόντο το ΕΒΚΑΦ. Και η νέα απόφαση
δεν θεωρείται άσχετη με τις κινήσεις στο περιουσιακό.
Εποφθαλμιούν εδώ και χρόνια τη γη που ανήκει στο ΕΒΚΑΦ οι κατακτητές και άρχισαν,
μετά τις προκλήσεις στο Βαρώσι ώστε να
προωθηθούν και εδώ τα τετελεσμένα τους.

ΑΡΘΡΟ
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Νέα μέτρα έλκυσης επιχειρήσεων και ακίνητα

νακοινώθηκε από το ΥΠΟΙΚ νέα ενισχυτική δέσμη μέτρων που σκοπό έχει την έλκυση ξένων εταιρειών για
δραστηριοποίησή τους στην Κύπρο. Αν ήταν να αναφέρουμε επιγραμματικά δύο - τρία διαχρονικά προβλήματα
που στάθηκαν εμπόδιο στη μαζική κάθοδο και δραστηριοποίηση
ξένων εταιρειών στη χώρα μας, αυτά θα ήταν, πρώτον η δυσκολία
εξεύρεσης ανθρώπινου δυναμικού, δεύτερον οι ατέρμονες διαδικασίες εγκατάστασης και εργοδότησης μελών της οικογένειας των
ξένων υπαλλήλων, και τρίτον η έλλειψη θέσεων σε σχολεία για τα
παιδιά τους.
Για το πρώτο πρόβλημα, μεγάλες διεθνείς
εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η φαρμακευτική βιομηχανία, η
πληροφορική, η μεταποίηση κ.λπ., έθεταν
διαχρονικά το θέμα πως υπάρχει μεγάλη
αναντιστοιχία μεταξύ μορφωτικού επιπέδου
και εξειδικευμένων γνώσεων αφενός και
εμπειρίας και δεξιοτήτων αφετέρου στους
τομείς που τους αφορούν. Δηλαδή, ναι μεν
Του Ανδρέα Α.
ως Κύπριοι συγκεντρώνουμε ψηλά ποσοστά
Ανδρέου
μόρφωσης μέχρι πανεπιστημιακού επιπέδου,
αλλά υστερούμε σε εξειδικευμένες γνώσεις,
πρωτίστως σε εμπειρία.
Αυτό σε συνδυασμό με τους όποιους περιορισμούς περί απασχόλησης ξένων έχουμε ως χώρα, θέτει ένα μεγάλο εμπόδιο στη δραστηριοποίηση αυτών των εταιρειών εδώ, επειδή η όποια δραστηριοποίηση απαιτεί μεγάλο κόστος, αλλά και καθυστέρηση μέχρι να
είναι πλήρως λειτουργικές ως επιχειρήσεις με ορατό μάλιστα το
ενδεχόμενο να μη φθάσουν ποτέ σε επιθυμητό στάδιο επιχειρησιακής ανάπτυξης. Άρα, η όποια προσπάθειά μας έλκυσής τους ήταν
σχεδόν θνησιγενής και μας έβαζαν «Χ».
Το πρόβλημα επιλύεται με διάφορους τρόπους, δύο από τους
οποίους είναι: Πρώτον, να χαλαρώσουμε τους περιορισμούς περί
απασχόλησης ατόμων από τρίτες χώρες και δεύτερον, να δημι-

ουργήσουμε εκείνες τις συνέργειες μεταξύ επιχειρηματικού κόσμου
και ακαδημαϊκών ινστιτούτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έτσι ώστε
να εκπονηθούν προπτυχιακά προγράμματα με την περάτωση των
οποίων ο φοιτητής να αποκτά μαζί με το πτυχίο και σχετική πείρα
στο αντικείμενο του. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια κάτι τέτοιο μπορεί να είναι απλά θέμα επιχειρηματικής απόφασης, αλλά το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το ΤΕΠΑΚ θα πρέπει να στηριχθούν από την
πολιτεία (κυβέρνηση και βουλή) έτσι ώστε να μπορούν να εκπονήσουν τέτοια προγράμματα.
Το δεύτερο εμπόδιο που έθεταν οι εταιρείες του είδους ήταν η
δυσκολία στην εγκατάσταση και εργασία της οικογένειας του εργατικού τους δυναμικού. Γιατί να έρθει ο σύζυγος ή η σύζυγος να
εργαστεί εδώ, όταν το έτερον ήμισυ δεν μπορούσε να εργαστεί
εδώ Είναι αντιληπτό πως αυτός ο περιορισμός μας στέρησε ως
χώρα πάρα πολλά.
Το τρίτο πρόβλημα είναι ουσιαστικά μια προέκταση του δεύτερου.
Ήδη το είδαμε πρόσφατα που έφτασαν στη χώρα μας γαλλόφωνα
παιδάκια και δεν έχουμε αρκετές θέσεις σε σχολεία για να εγγραφούν και να φοιτήσουν.
Η δέσμη μέτρων που ανακοινώθηκε, λοιπόν, είναι καλοδεχούμενη, επειδή αγγίζει το πρόβλημα στη ρίζα του και αν πετύχουμε να
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είμαστε αποτελεσματικοί στην εφαρμογή της, τότε αυξάνουμε κατακόρυφα τις πιθανότητες έλκυσης τέτοιων εταιρειών. Τώρα, τι
σημαίνει αυτό για τη χώρα μας
Τα οφέλη θα είναι τεράστια και οι θετικές τους επιδράσεις θα διοχετευτούν σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Ο τομέας των ακινήτων θα επωφεληθεί τα μέγιστα σε όλους τους τομείς. Για να το
θέσουμε απλά, αν τα μέτρα πετύχουν θα αυξήσουμε το βάθος αγοράς – ένα στοιχείο που μας λείπει πάρα πολύ.
Θα αυξηθεί η ζήτηση για εμπορικούς και βιομηχανικούς χώρους για
να ικανοποιηθούν οι ανάγκες στέγασης αυτών των επιχειρήσεων.
Εννοείται ότι στην πορεία μπορεί να προκύψουν εξαγορές κάποιων
υφιστάμενων κυπριακών επιχειρήσεων, ενώ η Κύπρος θα κάνει
τουλάχιστον ένα βήμα μακριά από το στρεβλωτικό μικροοικογενειακό μοντέλο επιχειρήσεων.
Αναπόφευκτα θα υπάρξει ανάγκη στέγασης αυτών των ατόμων.
Άρα, η ζήτηση για διαμερίσματα και κατοικίες διαφόρων μεγεθών
θα αυξηθεί. Ένα σημαντικό στοιχείο που θα προκύψει είναι πως
το μοντέλο εξεύρεσης κατάλληλων χώρων θα είναι κάτι πολύ διαφορετικό από το κυπριακό μοντέλο. Στο νέο αυτό μοντέλο δεν
θα διαδραματίζει προεξάρχοντα ρόλο η εγγύτητα σε πεθερές και
παππούδες για να κουβαλούν με ευκολία τα παιδιά σε ιδιαίτερα μαθήματα, αλλά η ευκολία πρόσβασης στον χώρο εργασίας σε συνδυασμό με κάποιες παρεχόμενες σε αυτούς υπηρεσίες. Ο μέσος
ξένος θεωρεί την πρόσβαση σε θάλασσα εντός 45 λεπτών βόλτα,
σε αντίθεση με εμάς που πρέπει να το προγραμματίσουμε τουλάχιστον μία βδομάδα πριν.
Η ανάγκη για αναβάθμιση και επέκταση των εκπαιδευτηρίων μας
από την πρώτη βαθμίδα μέχρι και την τελευταία είναι επιτακτική,
οπότε και σε αυτόν τον τομέα θα δούμε θετικές αλλαγές. Τελευταίος αλλά όχι έσχατος είναι ο τομέας της υγείας. Πιστεύω έντονα ότι και εδώ θα επέλθουν θετικές αλλαγές λόγω των αυξημένων
αναγκών που θα προκύψουν για ψηλά επίπεδα παρεχόμενων υπηρεσιών που και το real estate θα έχει να διαδραματίσει τον δικό του
ρόλο.

ΘΕΜΑ
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Νοέμβριος: Άλμα στις πωλήσεις ακινήτων
Η μεγαλύτερη
ποσοστιαία αύξηση
σημειώθηκε στην Πάφο
με 77%
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ΛΜΑ σημειώθηκε στις πωλήσεις ακινήτων
τον περασμένο Νιόβρη. Είχαμε αύξηση
59% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του

2020. Πωλήθηκαν 1149 ακίνητα σε σχέση με 723
τον Νιόβρη του 2020.
Σημαντική είναι η αύξηση στον αριθμό των πωλήσεων που είχαμε και τους 11 μήνες του 2021.
Σε σχέση με τους 11 μήνες του 2020 είχαμε αύξηση 25%.
Πωλήθηκαν 9063 ακίνητα σε σχέση με 7231 το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020.
Οι αριθμοί επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις τω επιχει-
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ρηματιών ανάπτυξης γης και των κτηματομεσιτών
ότι οι πωλήσεις ακινήτων μέσα στο 2021 θα ξεπεράσουν τις 10.000.
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Σημαντική αύξηση
Σε όλες τις επαρχίες, τον περασμένο Νιόβρη είχαμε σημαντική αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων.
Η Λευκωσία συνέχισε τη σταθερή της πορεία, ενώ
από τις άλλες επαρχίες τη μεγαλύτερη ποσοστιαία
αύξηση την είχαμε στην Πάφο με 77% και ακολουθεί η επαρχία Λάρνακας με 75%.
Αναλυτικά η κατάσταση με τις πωλήσεις ακινήτων
τον περασμένο Νιόβρη, σε κάθε επαρχία, είναι η
παρακάτω:
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Λευκωσία
Αύξηση 39% είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων, τον
περασμένο Νιόβρη στη Λευκωσία, σε σχέση με
τον Νιόβρη του 2020. Πωλήθηκαν 302 ακίνητα σε
σχέση με 217 τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στη Λευκωσία
είχε ο περασμένος Απρίλης με 503% και ακολουθεί ο Μάης με 135%.
Όλοι οι μήνες κινήθηκαν ανοδικά, με εξαίρεση τον
Γενάρη, που είχαμε μείωση 22% και τον Ιούλη με
μόλις 2%.
Για τους 11 μήνες του 2021 η αύξηση στη Λευκωσία, πάντα σ’ ό,τι αφορά τις πωλήσεις ακινήτων,
ήταν 35% σε σχέση με τους αντίστοιχους μήνες
του 2020.
Πωλήθηκαν 2517 ακίνητα σε σχέση με 1877 το
αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2020.
Λεμεσός
Μετά τη μείωση 24% που είχαμε τον Οκτώβρη,
στις πωλήσεις ακινήτων στη Λεμεσό, τον περασμένο Νιόβρη είχαμε αύξηση 59% σε σχέση με
τον Νιόβρη του 2020. Πωλήθηκαν 361 ακίνητα σε
σχέση με 227 τον αντίστοιχο μήνα του 2020.
Και στη Λεμεσό τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση
στις πωλήσεις ακινήτων την είχαμε τον περασμένο
Απρίλη με 306% και ακολουθεί ο Μάης με 110%.
Μειώσεις στις πωλήσεις, πάντα σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2020, είχαμε τον Γενάρη
(-12%), τον Φεβράρη (-24%) και τον Οκτώβρη
(-24%). Τους πρώτους 11 μήνες του 2021, η αύ-

ξηση στις πωλήσεις ακινήτων έφτασε το 28% σε

Αμμόχωστος

Η αύξηση έφτασε το 77%, σε σχέση με τον αντί-

σχέση με τους αντίστοιχους μήνες του 2020.

Ο δεύτερος καλύτερος μήνας στις πωλήσεις ακι-

στοιχο μήνα του 2020.

Πωλήθηκαν 2886 ακίνητα, σε σχέση με 2263 τους

νήτων, μέσα στο 2021 ήταν για την ελεύθερη πε-

Πωλήθηκαν 203 ακίνητα σε σχέση με 115 τον Νιό-

11 μήνες του 2020.

ριοχή Αμμοχώστου ο Νιόβρης. Είχαμε αύξηση 67%

βρη του 2020.

σε σχέση με τον Νιόβρη του 2020.

Ο μήνας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση

Λάρνακα

Πωλήθηκαν 85 ακίνητα σε σχέση με 51 τον αντί-

στην Πάφο ήταν ο Απρίλης με 81% και ακολου-

Άλμα είχαμε στις πωλήσεις ακινήτων τον περασμέ-

στοιχο μήνα του 2020.

θούν οι Μάρτης και Νιόβρης με 77% αύξηση.

νο Νιόβρη και στη Λάρνακα, σε σχέση με τη μικρή

Και στην Πάφο ο Απρίλης ήταν ο μήνας με τη

Μειώσεις είχαμε τον Γενάρη (-55%), τον Φεβρά-

μείωση 6% που είχαμε τον Οκτώβρη.

μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις πωλήσεις

ρη (-32%), τον Σεπτέμβρη (-1%) και τον Οκτώβρη

Συγκεκριμένα τον Νιόβρη είχαμε αύξηση 75% σε

ακινήτων με 360%. Ακολουθεί, όπως γράψαμε ο

(-16%).

σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020.

Νιόβρης με 67%.

Τους πρώτους 11 μήνες του 2021 στην Πάφο εί-

Πωλήθηκαν 198 ακίνητα σε σχέση με 113 τον Νιό-

Μειώσεις στις πωλήσεις είχαμε τον Γενάρη (-36%),

χαμε αύξηση 12% στις πωλήσεις ακινήτων, σε σχέ-

βρη του 2020. Ο Απρίλης ήταν και στη Λάρνακα ο

τον Φεβράρη (-15%) και τον Οκτώβρη (-43%). Για

ση με τους αντίστοιχους μήνες του 2020.

μήνας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση 463%

τους πρώτους 11 μήνες του 2021 είχαμε αύξηση

Πωλήθηκαν 1573 ακίνητα, σε σχέση με 1406 τους

και ακολουθεί ο Μάης με 97%.

17% στις πωλήσεις ακινήτων σε σχέση με τους 11

αντίστοιχους μήνες του 2020.

Μειώσεις είχαμε τον Γενάρη (-37%), τον Φεβράρη

μήνες του 2020.

Παγκύπρια, ο μήνας με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία

(-9%) και τον Οκτώβρη (-6%).

Πωλήθηκαν 612 ακίνητα, σε σχέση με 521 τους

αύξηση (285%) ήταν ο Απρίλης και ακολουθούν ο

Για τους 11 μήνες του 2021, στη Λάρνακα, είχαμε

αντίστοιχους μήνες του 2020.

Μάης με 81% και ο Μάρτης με 62%.

αύξηση 27% στις πωλήσεις ακινήτων, σε σχέση με

‘Οπως μας τόνιζαν κτηματομεσίτες και ντιβέλο-

τους αντίστοιχους μήνες του 2020.

Πάφος

περς, το 2021 ήταν ένας δύσκολος χρόνος, όπως

Πωλήθηκαν 1475 ακίνητα, σε σχέση με 1164, τους

Τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις πωλήσεις

και το 2020, αλλά παρόλα αυτά ο τομέας των ακι-

11 μήνες του 2020.

ακινήτων, από όλες τις πόλεις, είχαμε στην Πάφο

νήτων κράτησε, συμβάλλοντας σημαντικά στην

τον περασμένο Νιόβρη.

ενίσχυση της κυπριακής οικονομίας.

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 20 ΤΟΥ ΝΙΟΒΡΗ Η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ

Ο

Νέος Πρόεδρος του ΣΚΕΚ
ο Ανδρέας Καουρής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΟΥΡΗΣ είναι ο νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου. Η εκλογή του έγινε
στην πρώτη συνεδρία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου στις 20 του Νιόβρη, στα γραφεία του ΚΕΒΕ, όπου
έγινε ο καταρτισμός σε σώμα. Ανθυποψήφιος του νέου
προέδρου ήταν ο Γιώργος Μουσκίδης. Ο Α. Καουρής
έλαβε εφτά ψήφους έναντι τεσσάρων του Γ. Μουσκίδη.
Το νέο ΔΣ αποτελεούν οι παρακάτω:
Ανδρέας Καουρή................................... Πρόεδρος
Γιώργος Χατζηαντωνίου......................... Αντιπρόεδρος
Κυριάκος Ολύμπιος............................... Αντιπρόεδρος
Έλλη Ανδρέου....................................... Γραμματέας
Βύρων Χριστοφόρου............................. ταμίας
Γιώργος Μουσκίδης............................... μέλος
Αναστάσιος Χριστοφόρου..................... μέλος
Μιράντα Στυλιανάκη.............................. μέλος
Αντρια Κυριακίδη................................... μέλος
Χρύσω Κυριακίδη................................... μέλος
Σωτήρης Δημητρίου.............................. μέλος
Χρύσανθος Ευσταθίου........................... μέλος
Ηλίας Αθανασίου................................... μέλος
Ειρήνη Καλότυχου................................. μέλος
Μαρία Θωμαΐδου................................... μέλος
Χαράλαμπος Πίτρος.............................. μέλος
Με βάση το άρθρο 5.2 Του καταστατικού “το Συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη τον πρόεδρο, δύο αντιπροέδρους, ο πρεσβύτερος των οποίων θα αναπληροί
τον πρόεδρο, και τούτου κωλυομένου ο έτερος των
αντιπροέδρων, ταμία και γραμματέα, και διορίζει ένα
από τους Ανώτερους λειτουργούς του ΚΕΒΕ ως Γ.
Γραμματέα.”
Το νέο Δ.Σ. μετά τον καταρτισμό του σε σώμα, συνήλθε σε διαδικτυακή συνεδρία, στις 24 του Νιόβρη,
με το παλιό Δ.Σ.
Το παλιό ΔΣ παρέδωσε το αρχείο του Συνδέσμου και
τη σφραγίδα στο νέο ΔΣ και προχώρησε τη διαδικασία
στην τράπεζα για αλλαγή των λογαριασμών που δεσμεύουν τον λογαριασμό του ΣΚΕΚ.
Το Δ.Σ. εξουσιοδότησε τον απερχόμενο ταμία σε συνεννόηση με το Δ.Σ. να προβεί στη διευθέτηση των

9

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Έντονη
η δράση
του νέου
Προέδρου
του ΣΚΕΚ

ΕΝΤΟΝΗ επαγγελματική δράση και πολλά
προσόντα διαθέτει ο νέος Πρόεδρος του
ΣΚΕΚ Ανδρέας Καουρής.
Παραθέτουμε στη συνέχεια τα συγκεκριμένα
στοιχεία:
Απασχόληση:
• HCI (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ) ως βοηθός χημικός 1982-1983.
• ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Βρετανικών Κυρίαρχων Βάσεων ως Αστυνομικός για 8 χρόνια 19831991 και Αρχιφύλακας της Αστυνομίας για
24 χρόνια 1991-2015 με Πιστοποιητικό
οικονομικών εκκρεμοτήτων του Συνδέσμου με συνυπογράφοντες τον προηγούμενο Προέδρο του Δ.Σ. Αποφασίστηκε, επίσης όπως αποσταλούν οι προσκλήσεις στα μέλη του
ΣΚΕΚ, για την καταστατική Συνέλευση υιοθετώντας
απόφαση του προηγούμενου Δ.Σ.(Τις αποφάσεις της
καταστατικής συνέλευσης θα δημοσιεύσουμε στην
επόμενη έκδοσή μας). Η έναρξη των εργασιών της
συνέλευσης, που έγινε στα γραφεία του ΚΕΒΕ ξεκίνησε με καλωσόρισμα του απερχόμενου Προέδρου
Ηλία Αθανασίου. Στη συνέχεια ο κ. Αθανασίου διάβασε
την έκθεση πεπραγμένων του απερχόμενου ΔΣ για τη
χρονιά που πέρασε, την οποία και ενέκρινε η συνέλευση. (Αναλυτικά η έκθεση πεπραγμένων θα δημοσιευθεί
στην επόμενη έκδοσή μας). Ο τέως ταμίας, στη συνέλευση, κατέθεσε τον προϋπολογισμό του ΣΚΕΚ για το
2022, ο οποίος και εγκρίθηκε από τη συνέλευση.
Όσον αφορά τα έσοδα του Συνδέσμου, έγιναν εισηγήσεις ότι θα πρέπει να εξευρεθούν και άλλοι τρόποι
αύξησης των εσόδων. Ένας τρόπος είναι η αύξηση
των μελών. Έγινε εισήγηση και η Γ.Σ. αποφάσισε να
εισαχθεί πρόνοια στον νόμο που να επιβάλλει σε όλους
τους αδειούχους κτηματομεσίτες να είναι μέλη του
Συνδέσμου. Αυτό συμβαίνει στον Δικηγορικό Σύλλογο
και σε άλλους επαγγελματικούς συλλόγους.

Ο τέως Πρόεδρος κ. Ηλίας Αθανασίου
Επίσης τονίστηκε ότι θα ήταν καλό, στον Σύνδεσμο
να ενταχθούν και οι βοηθοί κτηματομεσίτες, ώστε να
έχουν ένα σημείο αναφοράς και κάποια στήριξη, πράγμα το οποίο δεν έγινε αποδεκτό από τη συνέλευση.
Εγκρίθηκε ομόφωνα ο ελεγκτικός Οίκος Τζόζεφ Κόκκινος , ως ελεγκτές του ΣΚΕΚ.
Ακολούθησε συζήτηση πάνω στην έκθεση πεπραγμένων. Διαβάστηκε η επιστολή που στάλθηκε από τον
ΣΚΕΚ, στο Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών
ημερομ.5.10.2021 με θέμα “επιστολή ημερομηνίας 5
Οκτωβρίου 2021 μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε
όλους στις εγγεγραμμένους και αδειούχους κτηματομεσίτες” και ανταλλάγησαν απόψεις.
Όσον αφορά τις τροποποιήσεις του Νόμου, η Γ.Σ συμφώνησε όπως ο νομικός Σύμβουλος προχωρήσει στην
ετοιμασία των τροποποιήσεων και να κατατεθούν στη
Βουλή ως πρόταση νόμου το συντομότερο.
Ο κ. Γιώργος Χατζηαντωνίου εισηγήθηκε όπως ο κ.
Ηλίας Αθανασίου, για τις μέχρι σήμερα υπηρεσίες του
στον ΣΚΕΚ, κηρυχθεί ως επίτιμος Πρόεδρος.
Ο κ. Ηλίας Αθανασίου, ευχαρίστησε το κ. Χατζηαντωνίου, αλλά δεν αποδέχτηκε την πρόταση, εξηγώντας
ότι θέλει να προσφέρει ακόμη στον Σύνδεσμο και να
είναι ενεργό μέλος.

Υποδειγματικής Υπηρεσίας.
• Βοηθός κτηματομεσίτης για 4 ΧΡΌΝΙΑ
(2015-2019 REVIA ESTATES)
• Μερική απασχόληση ως κτηματομεσίτης
για 24 χρόνια (1983-2007)
Προσόντα:
• Εκτιμητής Ακινήτων αδειοδοτημένος από
το ΕΤΕΚ
• Γνώση Υπολογιστών
• Διαπραγματεύσεις (ILF)
• Διαχείριση συσκέψεων,
• Επικεφαλής της ομάδας,
• Στρατηγικός Σχεδιασμός (Intercollege) και
πολλά άλλα
• Φωτογράφος, (Εκπαίδευση Αστυνομικών
Φωτογράφων 1988), SOCO (Sean of
Crime Officer Durham UK), Αστυνομικός
Προηγμένης Οδήγησης & Εκπαιδευτής
Αστυνομικής Οδήγησης, Εκπαιδευτής Ραντάρ, Διαχείριση Κυκλοφορίας (Ηνωμένο
Βασίλειο 1991), Αξιωματικός Ένδυσης και
Προμήθειας Υλικού Αστυνομίας και Μεταφορικών μέσων και αναλώσιμων (19972000), PolSA (Σύμβουλος Αστυνομικών
Έρευνών Bramshil UK2011 & 2013), Υγιεινής Ασφάλειας και Περιβάλλοντος SHE

Ο ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ Α. ΚΑΟΥΡΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ:

Όραμά μου ένας ισχυρός ΣΚΕΚ
ΟΡΑΜΑ ώστε να προωθήσει τον Σύνδεσμο Κτηματομεσιτών Επιχειρηματιών Κύπρου (ΣΚΕΚ) και να
τον καταστήσει ισχυρό, ώστε να προωθεί τα συμφέροντα των επιχειρηματιών Κύπρου, έχει ο νέος
Πρόεδρος του ΣΚΕΚ Ανδρέας Καουρής.
Συγκεκριμένα στις πρώτες του δηλώσεις, με τις οποίες αναλύει το όραμά του, ο νέος Πρόεδρος
του ΣΚΕΚ Ανδρέας Καουρής επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία:
1. Να προωθήσει αλλαγές και να εκσυγχρονίσει το νέο καταστατικό του ΣΚΕΚ και να ενισχύσει την
εικόνα του ΣΚΕΚ ώστε να καταστεί ο Σύνδεσμος ένα σωμάτειο στέρεο με ισχυρά θεμέλια.
2. Άμεση βελτίωση της νομοθεσίας που αφορά τη λειτουργία του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών.
3. Να προσφέρουμε στα μέλη μας και σε όλους τους Αδειούχους Κτηματομεσίτες ένα σταθερό
Βήμα, για να εκφράσουν τις ιδέες, τις σκέψεις, τα προβλήματα και τις προτάσεις λύσεων για τη
βελτίωση του επαγγέλματός μας.
4. Να συνεργαστεί με όλα τα απαραίτητα φόρουμ για το μέγιστο και καλύτερο συμφέρον του
ΣΚΕΚ.
5. Προώθηση της επανένταξης στο FIABCI ή σε άλλα Ευρωπαϊκά αναγνωρισμένα σωματεία ή ενώσεις.
6. Να εντατικοποιήσει τις προσπάθειες για καταπολέμηση της παράνομης Κτηματομεσιτείας.

Advisor UK Σύμβουλος του Αρχηγού της
Αστυνομίας για 17 συναπτά έτη. Εκπαιδευτής Ερευνών για το SBA - Αστυνομία
των Βρετανικών Βάσεων & στις Κυπριακές Κεντρικές Φυλακές από το 20122014.
• Πρώην Γραμματέας του Κυνηγετικού Συλλόγου Δωρού Λάνειας
• Πρώην μέλος του συλλόγου γονέων του
Δημοτικού σχολείου Τριμίκληνης
• Ενεργό Μέλος του Συλλόγου Γονέων της
Σχόλης Μητσή
• Ταμίας του SKEK από το 2019- 2021
• Εξελέγηκε

πρόεδρος

του

ΣKEK

20/11/2021
Οικογενειακή κατάσταση:
• Παντρεμένος με την Άννα.
• Έχει 3 παιδιά (Παναγιώτης, Χρύσανθος &
Ο Ανδρέας Καουρής

Χριστίνα)

ΘΕΜΑ
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Τα πάνω κάτω στους πύργους
έφερε η κατάργηση του ΚΕΠ

Α ΠΆΝΩ ΚΆΤΩ και πολλούς τριγμούς σε
διάφορα επίπεδα, έφερε στην απότομη κάθετη ανάπτυξη που εκδηλώθηκε τα τελευταία χρόνια στη Λεμεσό (και γενικότερα στην
Κύπρο) εξ’ αφορμής και των κινήτρων που απλόχερα
είχαν δοθεί, με απώτερο σκοπό την προσέλκυση επενδύσεων, κατά κύριο λόγο, μέσω των πολιτογραφήσεων. Είναι χαρακτηριστικό το ρεπορτάζ της Limassol
Today που αναφέρει: Εκεί που όλα έδειχναν ότι, ιδιαίτερα η Λεμεσός και ειδικότερα το παραλιακό μέτωπο, θα
εξελισσόταν σε μια περιοχή πύργων και ουρανοξυστών
(κάποιοι έκαναν λόγο για «Ντουμπάι της Μεσογείου),
με την κατάργηση πριν από ένα περίπου χρόνο του
Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος (ως απότοκο
της αποκάλυψης του σκανδάλου των «χρυσών διαβατηρίων»), η όλη προοπτική φαίνεται να ανατρέπεται και
μαζί και τα σχέδια των κατασκευαστικών εταιριών που
είχαν επικεντρωθεί στις επενδύσεις πύργων και άλλων
ψηλών κτηρίων.
Επ’ αόριστον παγοποίηση
Έτσι, η εικόνα που παρουσιάζεται σήμερα στην κατασκευή ψηλών κτηρίων, κάθε άλλο παρά ανταποκρίνεται
στις προσδοκίες που είχαν αναπτυχθεί τα λίγα προηγούμενα χρόνια. Μάλιστα, αρκετές είναι οι περιπτώσεις
κατασκευαστικών εταιρειών που είτε αναγκάστηκαν
να παγοποιήσουν επ΄αόριστον την συνέχιση των κατασκευών τους, είτε αναζητούν τρόπους αλλαγής των
αρχικών τους σχεδίων, με βασικό προσανατολισμό την
μείωση των ορόφων αλλά και την αναπροσαρμογή των
κτηρίων σε ότι αφορά τη χρήση τους.
Νέο σχέδιο
Βέβαια, υπάρχουν και περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες ακόμα υποβάλλουν αιτήσεις για άδειες και εγκρίσεις
για ανέγερση πολυώροφων κτηρίων, προσβλέποντας, προφανώς, ότι στο άμεσο μέλλον η κυβέρνηση
θα προωθήσει κάποιο νέο πρόγραμμα προσέλκυσης
μεγάλων επενδυτών από το εξωτερικό. Επιβεβαιώνοντας την αλλαγή αυτής της εικόνας, ο Διευθυντής του
Επαρχιακού Τμήματος Πολεοδομίαςκαι Οικήσεως Λεμεσού, Ηρακλής Αχνιώτης, ανέφερε ότι πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαφοροποίηση από πλευράς των
developers.
Αιτήσεις διαφοροποίησης
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «εκείνο το κύμα
σωρηδόν αιτήσεων έχει εκλείψει και προσπαθούν να
προσαρμοστούν οι ενδιαφερόμενοι στα νέα δεδομένα,
οπότε έχουμε κάποιες αιτήσεις διαφοροποίησης των
αρχικά εξουσιοδοτημένων αναπτύξεων», επισημαίνοντας ότι αυτές οι αιτήσεις αφορούν στην μείωση του
αριθμού των ορόφων, σε μικρότερα διαμερίσματα και
κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις. «Ο μεγάλος όγκος
αυτών αιτήσεων έχει διεκπεραιωθεί, κάποιες υλοποιήθηκαν και κάποιες βρίσκονται στα συρτάρια και εκεί θα
μείνουν ενδεχομένως».
Διαφοροποίηση δεδομένων
Σε ό,τι αφορά τις περιοχές όπου έχουν υποβληθεί αιτήσεις για διαφοροποίησες από τα αρχικά σχέδια, αυτές,
όπως σημειώνει ο κ. Αχνιώτης, αφορούν κυρίως την
ανατολική Λεμεσό και ιδιαίτερα τον Δήμο Γερμασόγειας και τις κοινότητες Αγίου Τύχωνα, Παρεκκλησιάς και
Πύργου. Κάποιο ενδιαφέρον, αλλά όχι σε τόσο μεγάλο
αριθμό όπως ανατολικά, όπως αναφέρει, υπάρχει και
για τηνδυτική Λεμεσό, στην ευρύτερη περιοχή όπου

κατασκευάζεται το Καζίνο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι
«η δυτική Λεμεσός θα πάρει τα πάνω της με την ολοκλήρωση και λειτουργιά των αναπτύξεων του Καζίνο
και του Γκολφ, οπότε θα διαφοροποιηθούν τα δεδομένα για την πόλη».
Αλλαγές σχεδίων
και καθήλωση στα θεμέλια
Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την περιοχή του Δήμου
Γερμασόγειας όπου κατατέθηκαν και εγκρίθηκαν οι
περισσότερες αιτήσεις για ανέγερση ψηλών κτηρίων,
ο Δήμαρχος Κυριάκος Ξυδιάς, αναφερόμενος στις
διαφοροποιήσεις που γίνονται στα αρχικά σχέδια, εκφράζει την πεποίθηση ότι «εμείς δεν θα έχουμε μεγάλο
πρόβλημα», σημειώνοντας ότι από τις έξι άδειες που
δόθηκαν οι πέντε έχουν ήδη ολοκληρώσει τις κατασκευές και η μία φαίνεται, μέχρι στιγμής, ότι θα προχωρήσει κανονικά. Για την περιοχή του Δήμου Λεμεσού όπου κατασκευάστηκαν τα πρώτα ψηλά κτήρια
κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, αρμόδια πηγή
του Δήμου, μας ανέφερε ότι μετά την κατάργηση του
Επενδυτικού Προγράμματος, έχουν παγώσει αρκετές
αιτήσεις που εκκρεμούσαν για ψηλά κτήρια ενώ δεν
κατατέθηκαν νέες.
Σε ό,τι αφορά διαφοροποιήσεις σε αρχικά σχέδια, η
μόνη αίτηση που κατατέθηκε, αφορά το «Trilogy». Σύμφωνα με την αίτηση που είχε κατατεθεί και εγκριθεί, τα
αρχικά σχέδια αφορούσαν τρεις πύργους 36, 37 και 39
ορόφων. Τα δύο κτήρια έχουν ήδη προχωρήσει πολύ

στην κατασκευή τους ενώ για το τρίτο, ζητήθηκε και
εγκρίθηκε διαφοροποίηση η οποία αφορά στην κατασκευή χαμηλότερου κτηρίου κατά είκοσι περίπου ορόφους. Η ίδια πηγή, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι θα
υπάρξουν και άλλες αιτήσεις για διαφοροποιήσεις, ανέφερε ότι υπάρχουν και κάποιες εταιρείες που πήραν
τις σχετικές εγκρίσεις προ πολλού αλλά σταμάτησαν
τα έργα ή δεν έχουν καν αρχίσει να κτίζουν, «όχι κατ’
ανάγκη λόγω της διακοπής του Επενδυτικού Προγράμματος αλλά ενδεχομένως εξ’ αιτίας δικών τους οικονομικών προβλημάτων».
Στην κρίση κάθε τοπικής Αρχής
αντί της ενιαίας πολιτικής
Πέραν από τις αλλαγές που γίνονται ή αναμένονται στην
εφαρμογή των αρχικών σχεδιασμών, άμεσα εμπλεκόμενοι φορείς με τους οποίους μίλησε το Limassol
Today, έθεσαν και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που
αφορά στα ψηλά κτήρια και έχει να κάνει με την πολιτική που εφαρμόζεται για τις αιτήσεις και τις εγκρίσεις
τέτοιου είδους αναπτύξεων. Ειδικότερα, στιγματίζεται
το γεγονός ότι δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική προδιαγραφών και κριτηρίων αλλά εναπόκειται στην κάθε τοπική Αρχή το ποια κριτήρια τίθενται και πώς γενικότερα
γίνεται η διαχείριση των αιτήσεων.

ριοχή που ανήκει σε ένα Δήμο, ενώ σε απόσταση λίγων
χιλιομέτρων, που εμπίπτει στα όρια άλλης τοπικής Αρχής, να επιτρέπονται μόνο αναπτύξεις κάτω των δέκα
ορόφων. Αυτό έχει και ως αποτέλεσμα να διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται δύο μέτρα και δύο σταθμά στο
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται, όχι μόνο οι αιτήσεις αλλά και ενστάσεις που υποβάλλονται.
Χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση που αφορά σε
κατά χάρη έγκριση της Πολεοδομίας για ανέγερση τριώροφου κτηρίου σε περιοχή που εμπίπτει στα όρια του
Δήμου Γερμασόγειας αλλά υπήρξε αντίδραση από γείτονα ο οποίος κατέφυγε στην δικαιοσύνη ζητώντας να
μην δοθεί άδεια για τον τρίτο όροφο. Η υπόθεση, όπως
πληροφορούμαστε, εκκρεμεί ακόμα ενώπιον Δικαστηρίου. Ενδεικτικό της διακριτικής ευχέρειας που έχουν οι
τοπικές Αρχές να αποφασίζουν για την έκταση των ψηλών κτηρίων, είναι το γεγονός ότι ενώ οι Δήμοι Λεμεσού
και Γερμασόγειας επιτρέπουν την ανέγερση κτηρίων
25, 30 ή και περισσότερων ορόφων, στον συνοριακό
Δήμο Αγίου Αθανασίου (όπου κατασκευάστηκε μόνο
ένα ψηλό κτήριο, το εμβληματικό 16οροφο «Oval»,
το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι δεν θα εγκρίνει
πλέον άδειες για κτήρια άνω των 12 ορόφων.
Και βέβαια υπάρχει και η απόφαση του Δήμου Ύψωνα
ότι δεν θα παραχωρεί άδειες για κτήρια πέραν των τεσ-

Δύο μέτρα και δύο σταθμά
Αποτέλεσμα αυτής την τακτικής είναι να βλέπουμε να
ανεγείρονται κτήρια τριάντα και πλέον ορόφων σε πε-

σάρων ορόφων. Κι αυτό, παρά τα γεγονός ότι έχει επιδειχθεί έντονο ενδιαφέρον από εταιρείες για επένδυση
σε πολύ ψηλά κτήρια στην περιοχή.

ΘΕΜΑ
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Τώρα η ανακαίνισή σας είναι
απαραίτητα περιβαλλοντική!

ΤΡΆΠΕΖΑ ΚΎΠΡΟΥ επιδιώκει ενεργά
τη στροφή σε ένα πράσινο περιβάλλον, συμβάλλοντας με ουσιαστικές
δράσεις στη μείωση κατανάλωσης
ενέργειας και σου παρέχει δάνειο, φιλικό στο περιβάλλον, για την ανακαίνιση του σπιτιού ή του
εξοχικού σου.
Σε ποιους απευθύνεται το προϊόν;
Σε μόνιμους κατοίκους Κύπρου που θέλουν να
ανακαινίσουν και να αναβαθμίσουν την ενεργειακή απόδοση της ιδιόκτητης κατοικίας ή του εξοχικού τους. Αν δεν είστε μόνιμος κάτοικος Κύπρου
τον τελευταίο ένα χρόνο, απευθυνθείτε στους
Λειτουργούς Εξυπηρέτησης στο Δίκτυο Καταστημάτων της Τράπεζας Κύπρου.
Πόσα μπορώ να δανειστώ;
Το μέγιστο ποσό της χρηματοδότησης είναι
€30.000.
Επωφεληθείτε μέχρι €300
Εξασφαλίστε πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης και θα πιστωθείτε με 1% του ποσού του
δανείου (μέγιστο ποσό €300) στον τρεχούμενο
λογαριασμό σας.
Χωρίς αρχικές χρεώσεις
Δεν χρεώνονται αρχικά τραπεζικά έξοδα
Ποια είναι η περίοδος αποπληρωμής;
Ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής:
• 5 χρόνια
Μέγιστη περίοδος αποπληρωμής:
• 20 χρόνια στις περιπτώσεις όπου γίνονται αλλαγές στη διαρρύθμιση του κτηρίου
• 10 χρόνια σε όλες τις άλλες περιπτώσεις.
Μέχρι ποια ηλικία πρέπει να αποπληρώσω το
δάνειό μου;
Μέγιστη ηλικία του δανειολήπτη στη λήξη του δανείου είναι τα 65 έτη.
Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για
τη χρηματοδότηση;
• Προσκόμιση πιστοποιητικού ενεργειακής αναβάθμισης ή γραπτής βεβαίωσης από αδειούχο
ειδικευμένο εμπειρογνώμονα - μέλος του ΕΤΕΚ
για την ενεργειακή αναβάθμιση της οικίας.
ή

• Αποδεικτικό της σχετικής επιχορήγησης που
έχετε λάβει από την Κυβέρνηση.
• Απαραίτητη εξασφάλιση είναι η υποθήκευση
του ακινήτου προς ανακαίνιση.
Υπάρχει περίοδος χάριτος;
Μέχρι 12 μήνες στο κεφάλαιο.
Υπάρχει επιλογή στο επιτόκιο;
Το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο επιτόκιο για όλη τη
διάρκεια του δανείου.
Μπορώ να αλλάξω γνώμη για το δάνειο;
Υπάρχει δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία σύναψης της
συμφωνίας.
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αποταθούν στα καταστήματα της Τράπεζας Κύπρου, σε όλες τις
πόλεις.

ΑΡΘΡΑ

Το σολιάτικο «γεφύρι
της Άρτας»
ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ 20 χρόνια περίπου συζητείται έντονα το
παραμύθι για τον αυτοκινητόδρομο Αστρομερίτη- Ευρύχου
τόσο στον λόφο του Προεδρικού Μεγάρου και στα αρμόδια
Τμήματα και Υπουργεία της Δημοκρατίας, όσο και στη Βουλή
των Αντιπροσώπων και σε όλα τα κοινοβουλευτικά πολιτικά
κόμματα της Κύπρου. Το ενδιαφέρον τους μεγαλώνει κυρίως
προεκλογικά, σε βουλευτικές (Κύπρο και Ευρώπη), δημοτικές
και προεδρικές εκλογές στην Κύπρο, καθώς οι υποσχέσεις και
οι συναντήσεις τους με τους Σολιάτες γίνονται τόσο πειστικές,
που στο τέλος νομίζουν ότι το έργο θα ξεκινήσει να υλοποιείται
αμέσως μετά το πέρας των εκλογών. Μάταιες όμως είναι οι
ελπίδες και οι υποσχέσεις που τους έδωσαν μέχρι σήμερα οι
επιτήδειοι και εποχικοί πολιτικοί, διότι όπως λέει χαρακτηριστικά και το ποίημα «Ολημερίς το χτίζανε, το βράδυ εγκρεμιζόταν». Ο αυτοκινητόδρομος τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας
Λευκωσίας - Κοκκινοτριμιθιά - Αστρομερίτη - Ευρύχου έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί προ πολλών χρόνων, διότι όλες
οι κυβερνήσεις ανεξαρτήτου χρώματος
και ιδεολογίας τα τελευταία 20 χρόνια
δήλωναν ότι η προώθηση του έργου κρίθηκε αναγκαία για επιτακτικούς λόγους
σημαντικού δημοσίου συμφέροντος, συμπεριλαμβανομένων λόγων κοινωνικής
ή οικονομικής φύσης. Οι πραγματικοί
όμως λόγοι είναι εμφανείς στην καθημερινότητα, διότι πρέπει να επιλύσουν
Του Ανδρέα Μ.
προβλήματα οδικής ασφάλειας, διευκόΛαμπριανού*
λυνσης προσβασιμότητας των περιοχών
της Σολιάς, Μαραθάσας, Πιτσιλιάς και Τροόδου και να συμβάλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της
ευρύτερης περιοχής καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων.
Οπωσδήποτε θα βοηθήσει τα ορεινά μας θέρετρα για τους
κατοίκους της Λευκωσίας, τους τουρίστες και άλλους ξένους
επισκέπτες ώστε να απολαμβάνουν ολόχρονα τις ομορφιές
και χάρες της ημιορεινής και ορεινής περιοχής καθώς και το
πανέμορφο Τρόοδος. Επίσης, παρατηρούνται επικίνδυνα προσπεράσματα και παράλληλα υπάρχουν προσβάσεις σε αγροτικά τεμάχια, κατοικίες, βιοτεχνίες και προκαλούνται σοβαρά και
αρκετές φορές θανατηφόρα δυστυχήματα με αρκετούς νέους
ανθρώπους. Επισημαίνεται ότι η διακίνηση οχημάτων κατά τα
Σαββατοκύριακα, αργίες, γιορτές και τους μήνες του καλοκαιριού η κατάσταση είναι απελπιστική και με πολύ αργούς ρυθμούς με αποτέλεσμα να δημιουργείται μεγάλη καθυστέρηση
με εκνευρισμό μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Τελικά, το έργο είναι ώριμο και η σύνδεση της πόλης και επαρχίας
Λευκωσίας θα είναι επωφελής διότι θα συμβάλει στην αναζωογόνηση των περιοχών και θα επηρεάσει στον περιορισμό της
αστυφιλίας και την παραμονή των κατοίκων και κυρίως της
νέας γενιάς στις κοινότητές τους.
Η ενδεχόμενη βελτίωση του υφιστάμενου δρόμου Αστρομερίτη-Ευρύχου δεν κρίνεται καθόλου αποδεκτή επιλογή, διότι οι
στόχοι δεν θα εκπληρωθούν και η οδική ασφάλεια θα χειροτερεύει. Αρχικά ο αυτοκινητόδρομος Αστρομερίτη-Ευρύχου θα
ξεκινούσε από σημείο του υφιστάμενου δρόμου νοτιοδυτικά
της κοινότητας Αστρομερίτη μετά την διασταύρωση προς το
Ποτάμι-Βυζακιά και θα τερματίζετο στην συμβολή του υφιστάμενου δρόμου με τον δρόμο προς την κοινότητα Αγίου Θεοδώρου και θα είχε μήκος 13 χλμ.
Το έργο κρίθηκε περιβαλλοντικά αποδεκτό και βιώσιμο, εκτός
της περιοχής του Ατσάς-Άγιος Θεόδωρος η οποία θα είχε μη
αναστρέψιμες επιπτώσεις όπως π.χ για μεταναστευτικά πτηνά
που βρίσκουν καταφύγιο στην περιοχή. Τελικά, ο αυτοκινητόδρομος θα τερματίζεται στην συμβολή του υφιστάμενου δρόμου με τον δρόμο προς τις κοινότητες Λινού - Καλοπαναγιώτη
- Κύκκου και θα έχει μήκος 11 χλμ. Η όδευση του εν λόγω
έργου θα κινείται μέσα σε πεδινά εδάφη και θα αποφευχθούν
μεγάλα χωματουργικά έργα καθώς επίσης και μη αποκοπή σημαντικού αριθμού πεύκων.
Συμπερασματικά, από τη σύλληψη της ιδέας του αυτοκινητόδρομου Αστρομερίτη - Ευρύχου μέχρι σήμερα καθορίστηκε η
χάραξη του δρόμου, μετά δόθηκαν εναλλακτικές λύσεις, έγινε
επαναχάραξη του για διάφορους λόγους και τώρα περιμένουμε πότε όλες αυτές οι διαδικασίες θα ολοκληρωθούν και να
λάβει τελικά «σάρκα και οστά» ο πολυπόθητος και αναμενόμενος αυτοκινητόδρομος. Φυσικά πρέπει να σημειωθεί ότι το σημερινό κόστος του έργου αναμένεται να πλησιάσει σχεδόν το
τριπλάσιο του αρχικού κόστους δεδομένης της μεγάλης χρονικής καθυστέρησης. Σύμφωνα πάντοτε όμως με τους στίχους
του χαρακτηριστικού ποιήματος «Του γιοφυριού της Άρτας»,
το έργο τελικά θα στεριώσει ή θα χρειαστούν και άλλες θυσίες,
ενέργειες, υποχωρήσεις ή και ξανά κλείσιμο του υφιστάμενου
δρόμου συμβολικά για μικρό χρονικό διάστημα από τους κατοίκους της περιοχής με εμπροσθοφυλακή τους κοινοτάρχες
των κοινοτήτων της Σολιάς διότι «Α δε στοιχειώσετε άνθρωπο,
γιοφύρι δε στεριώνει και μή στοιχειώσετε ορφανό, μη ξένο,
μη διαβάτη, παρά του πρωτομάστορα την όμορφη γυναίκα...»
*Τέως Έφορος Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας.
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Ουρανοξύστες και Περιβάλλον

Τ

Α ΤΕΛΕΥΤΑΊΑ χρόνια άρχισαν και συνεχίζουν να ξεπροβάλλουν ουρανοξύστες σε διάφορες αστικές κι άλλες
περιοχές στο μισό νησάκι μας. Στα κέντρα πόλεων, στα
περίχωρα, σε παραλίες και όπου αλλού δοθεί άδεια σε
«επενδυτές» με χοντρό πορτοφόλι και «χρυσές» διασυνδέσεις. Οι τοπικές Αρχές, ως επί το πλείστον οι Δήμοι, ερωτούν μεν τους γείτονες
στην περιοχή όπου θα ανεγερθεί ο κάθε ουρανοξύστης, οι γείτονες
φέρουν ένσταση για διάφορους λόγους, αλλά οι αρχές προχωρούν
στην αδειοδότηση του έργου, γράφοντας τους γείτονες στα παλιά
τους τα παπούτσια! Θα μου πείτε: «Τότε, γιατί τους ρωτούν;» Έτσι!
Για τους τύπους.
Κάποτε, για τα μάτια του κόσμου, αδειοδοτούν λιγότερους από τους
ζητούμενους ορόφους, ας πούμε, από τους 27 ζητούμενους ορόφους, αδειοδοτούν «μόνον» τους 19 και άντε εσύ δύστυχε γείτονα
να χωνέψεις ότι δήθεν έγινε δεκτή η ένστασή σου από τη μια και από
την άλλη να αντέξεις το μαρτύριο της μακροχρόνιας κατασκευής
19ώροφου μεγαθήριου δίπλα σου, το οποίο θα σου κρύβει τον ήλιο
και τον αέρα για το υπόλοιπο της ζωής σου. Και δεν χάνεις μόνο τον
ήλιο και τον αέρα, είσαι υποχρεωμένος να ανέχεσαι στρατιά ολόκληρη ανθρώπων να διακινούνται δίπλα σου, να κοιτάζουν από ψηλά
μέσα στον κήπο και στην αυλή σου, στερώντας σε από την ιδιωτική
σου ζωή, να έχεις πλήθος διαφόρων οχημάτων να σταθμεύουν έξω
από την πόρτα σου, πολυάριθμα μεγάλα σκυβαλοδοχεία έξω από τις
κρεβατοκάμαρές σου και πολλές άλλες οχληρίες, όπως θόρυβο και
καυσαέρια. Θα μου πείτε, ο κόσμος «προοδεύει» και, εξαιτίας της
αυξανόμενης αστυφιλίας, ο πληθυσμός των πόλεων μεγαλώνει, οπόταν, λόγω στενότητας χώρου, οι άνθρωποι χρειάζονται πολυώροφες
οικοδομές για κατοικίες και επαγγελματικές στέγες.
Ε και; Είναι αυτός λόγος να παραμορφωθούν πολεοδομικώς ολόκληρες περιοχές των πόλεων με τεράστια κτήρια που δεν συνάδουν
με το περιβάλλον και τον χαρακτήρα των πόλεών μας; Σύμφωνα
με τον γνωστό αρχιτέκτονα και συμπατριώτη μας Ζήνωνα Σιερεπεκλή, «η αρχιτεκτονική, για να συνάδει με το περιβάλλον, φυσικό και
ανθρωποποίητο, πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες του
τόπου που, ως πνευματικό και υλικό φόντο, θα υποδεχθεί τη νέα
κατασκευή» (δέστε περιοδικό «ΚΑΤΟΙΚΙΑ», τεύχος 208, 17/11/1995,
σελ. 6).

Και δεν είναι ο μόνος. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον επίσης γνωστό αρχιτέκτονα και πολεοδόμο μηχανικό Αλέξανδρο Κ. Σαμαρά,
«ο δομημένος χώρος πρέπει να δένει με το περιβάλλον του… τα
κτήρια πρέπει να συγχρωτίζονται με τον περίγυρό τους στην έννοια
του “context”. Ένα κτήριο πρέπει να έχει αντήχηση, δηλαδή τη δυνατότητα ν’ αναπτύσσει επαφές και σημεία αναφοράς με το παρελθόν, όπως αυτό αντιπροσωπεύεται από άλλες μορφές, κτήρια και
χώρους. Πέραν της “καλής γειτονίας” μεταξύ
κτηρίων, πρέπει να δημιουργείται μια συνέχεια,
ώστε η πόλη να προβάλλεται ως ιστορία, ως
σύγχρονη αντίληψη ζωής και όχι ως μια ποικιλία αλληλοσυγκρουόμενων στοιχείων». Με
βάση τα ανωτέρω, ο Αλέξανδρος Σαμαράς
θέλει να τονίσει την πίστη του «στην αδιάρρηκτη σύζευξη της αρχιτεκτονικής με την αρχιτεκτονική τοπίου και το πολεοδομικό πλαίσιο
στο οποίο εντάσσονται» (δέστε Περιοδικό ΑρΤης Κλαίλιας Τομπόλη – χιτεκτονικής και Διακόσμησης «INSIDE» του
Μαρτίου 1995, σελ. 100-101).
Θεοδούλου*
Είναι τόσο παράλογο και αντιαισθητικό, κατά
τη γνώμη μου, να υλοποιούνται τεράστια και αταίριαστα έργα μέσα
στις πόλεις μας που, αν ήμουν στη θέση εκείνων που εκδίδουν τις
σχετικές άδειες, δεν θα έτεινα ευήκοον ους σε τυχόν υπέρμαχους
υποστηρικτές τέτοιων έργων και δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο ορισμένοι εξ αυτών να χρηματίζονται. Ας μην ξεχνούμε ότι ο παγκοσμίως
γνωστός συμπατριώτης μας πολεοδόμος, αείμνηστος Άγγελος Δημητρίου, καθ΄ όλη τη σταδιοδρομία του, τηρούσε τον κανόνα κατασκευής έργων «τηρουμένων των αναλογιών» προς το περιβάλλον.
Στο κάτω-κάτω, όπως λέει κι ο σύζυγός μου, ας μην ανεγείρονται
ουρανοξύστες σκόρπιοι δεξιά κι αριστερά, αλλά να είναι μαζεμένοι
όλοι σε μια περιοχή, όπως έγινε στη συνοικία «Défense» στο Παρίσι,
στο «Manhattan» στη Νέα Υόρκη και στη νέα συνοικία στη Σαγκάη.
Παράλληλα, ας προωθήσουν οι αρμόδιοι στρατηγικό σχέδιο για την
προσέλευση ανθρώπων στην ύπαιθρο, ώστε να μειωθεί ο πληθυσμός
των πόλεων.
*Δικηγόρος, πρώην εισαγγελέας της Δημοκρατίας

Τι πρέπει να γίνει στον Ακάμα

Τ

Ο ΘΈΜΑ του Ακάμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα για πολλές
δεκαετίες και πολύ πιθανόν να συνεχίσει για αρκετό καιρό
ακόμη. Γιατί; Επειδή οι απόπειρες σχεδιασμού του Ακάμα
είναι λανθασμένες, δεν βασίζονται στις ιδιαιτερότητες του
Ακάμα που είναι το σύνολο και οι συνέργειες των συγκεκριμένων
στοιχείων του Ακάμα, αντίθετα οι ιδιαιτερότητες του επισκιάζεται
και υποβαθμίζεται από μια κτιριοκεντρική αντίληψης της ανάπτυξης
με επίκεντρο πολεοδομικές ζώνες που καθορίζουν την οικοδομική
ανάπτυξη στις διαφορές περιοχές του Ακάμα. Μεγάλο λάθος. Το ζητούμενο για τον Ακάμα δεν είναι τι κτήρια θα κτίζονται αλλά τι τοπική
οικονομία θα κτίσουμε για να αποδώσει εισόδημα στις κοινότητες.
Όταν ρωτάς λάθος ερωτήσεις παίρνεις λάθος απαντήσεις. Χρειάζεται λοιπόν μια άλλη προσέγγιση.
Ο Ακάμας είναι μια ξεχωριστή περιοχή ακριβώς επειδή περιλαμβάνει
μοναδικά περιβαλλοντικά και κοινωνικά στοιχεία και ιδιαιτερότητες
σε μια μικρή σχετικά περιοχή, στοιχεία της φύσης που βρίσκονται,
συνδυάζονται και συναποτελούν ένα ολοκληρωμένο περιβαλλοντικό σύνολο. Οι κοινότητας είναι ουσιαστικά μέσα σε δάσος, δίπλα σε
παραλίες, αρχαιολογικά μνημεία, οικότοπους και φυσικά τοπία, σε
περιοχές οικολογικής σημασίας, σε χώρους υπαίθρου ανέπαφους και
ενιαίους, με ανθρώπους ενεργούς και δραστήριους. Αυτή τη αντίληψη του Ακάμα θα πρέπει να προβάλει, προτείνει και επεξεργαστεί ο
σχεδιασμός για την ανάπτυξη του Ακάμα, μια συνολική στρατηγική
σχεδιασμού ανάπτυξης που θα αντλεί από την ποιότητα και μοναδικότητα του περιβάλλοντος και θα αναδεικνύει οικονομικές δραστηριότητες και επενδυτικές δυνατότητες με επίκεντρο την τοπική οικονομία. Το Τοπικό Σχέδιο δεν μπορεί να διατυπώσει και προωθήσει
μια τέτοια ενοποιημένη στρατηγική ανάπτυξης, γιατί εξαντλείται στα
ρυθμιστικά των οικοδομών, στην κτιριοκεντρική προσέγγιση ανάπτυξης που εξωθεί τους κατοίκους των κοινοτήτων και των εκπροσώπων
τους να συζητούν για «ηπία ανάπτυξη κτιρίων» ως υποχώρηση έναντι
επιχειρημάτων προστασίας και περιβαλλοντικής διαχείρισης εφόσον
ο Ακάμας προβάλλεται ως μια «αδικημένη» περιοχή ανάπτυξης που
στερήθηκε και στερείται ευκαιριών οικοδομικής ανάπτυξης. Για αυτό
το λόγο υπάρχει και συνεχίζεται η ασυνεννοησία ανάμεσα στα επιχειρήματα των επιστημόνων της προστασίας και τα επιχειρήματα του
τοπικού ρεαλισμού της οικοδόμησης.
Τι πρέπει επιτέλους να γίνει;
Ένα πολεοδομικό σχέδιο με δυνατό οικονομικό πρόγραμμα. Να υιοθετηθεί η συνολική αντίληψη της ανάπτυξης, να επεξηγηθεί ότι η
ποιότητα του περιβάλλοντος είναι ο κύριος πόρος της περιοχής που

μπορεί να στηρίξει οικονομικές δραστηριότητες και δημιουργία εισοδήματος. Να εντοπιστούν οι οικονομικές ευκαιρίες και να υπολογιστούν
τα συγκεκριμένα οφέλη με ποσότητες και αριθμούς. Το περιουσιακό
να ενταχθεί στις ευκαιρίες αυτές για στέγαση αποδοτικών οικονομικών
μονάδων στις καθορισμένες περιοχές ανάπτυξης. Οι περιοχές περιβαλλοντικής σημασίας και ποιότητας, δηλαδή οι ‘αδόμητες περιοχές’,
να υπολογιστούν ως περιβαλλοντικός πόρος στήριξης της ανάπτυξης
και όχι ως περιορισμός της ανάπτυξης και εκεί
όπου επηρεάζονται δικαιώματα ανάπτυξης να
δοθούν αποζημιώσεις, να γίνουν ανταλλαγές
ή και μεταφορά αναπτυξιακών δικαιωμάτων.
Αλήθεια, γιατί δεν θεσμοθετήθηκαν αυτά τα
εργαλεία; Να καθοριστούν πολιτικές και μέτρα
για την ανάπτυξη των κοινοτήτων με συμβατές
αλλά οικονομικά αποδοτικές δραστηριότητες
όπως οικοτουριστικά ξενοδοχεία, παραδοσιακές ταβέρνες, βιοτεχνίες παραδοσιακών προϊόντων με ψηλή προστιθέμενη αξία και δημιουργία
Του Γλαύκου
νέου εισοδήματος. Κύριο ρόλο πρέπει να έχει
Κωνσταντινίδη*
το Τοπικό Σχέδιο φτάνει να ενσωματώσει οικονομική διάσταση, να εφαρμόσει κοινωνικο-οικονομικά εργαλεία και
να επικεντρωθεί και αναδείξει ευκαιρίες δημιουργίας νέου εισοδήματος που να αντλούν από τα στοιχεία του περιβάλλοντος, του τοπίου,
της βλάστησης, της αρχιτεκτονικής, της αρχαιολογίας, της γεωλογίας,
κ.λπ. Μια τέτοια διασύνδεση οικονομίας και περιβάλλοντος θα δημιουργήσει οικονομικό κίνητρο για περιβαλλοντική διαχείριση και προστασία. Αυτό σημαίνει αειφορία, ενδυνάμωση του κοινωνικού και οικονομικού ιστού των κοινοτήτων με δράσεις που αξιοποιούν το τοπικό
περιβάλλον για δημιουργία εισοδήματος, όχι το ατέρμονο και αδιέξοδο
παιγνίδι των συντελεστών δόμησης. Δύο βασικά λάθη πρέπει να επιλυθούν: Το λανθασμένο μοντέλο ανάπτυξης και τα λανθασμένα ερωτήματα που μπαίνουν μπροστά μας για τον Ακάμα. Το ερώτημα δεν είναι
τι οικοδομές θα κτίζονται αλλά τι οικονομία θα κτίσουμε για να αποδίδει εισόδημα στις κοινότητες με οφέλη όπως αυτά που βλέπουμε
σε άλλες περιοχές αλλά μέσα από μια άλλη οικονομική οργάνωση και
δομή. Οι κάτοικοι και ιδιοκτήτες περιουσιών στον Ακάμα έχουν κάθε
λόγο και δικαίωμα να διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν άλλα πρότυπα να
τους καθοδηγούν. Η Πολεοδομία έχει και λόγο και ρόλο να προβάλει
το εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης με προμετωπίδα το κτίσιμο μιας
τοπικής οικονομίας στη βάση της προστασίας του περιβάλλοντος ως
οικονομικού πόρου και κινητήρα ανάπτυξης.
*Οικονομολόγος και Πολεοδόμος
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Χαμηλότερο το «χαράτσι» που καταβάλλουν
οι Κύπριοι για ακίνητα σε σχέση με την Ε.Ε.

Σ

ΧΕΤΙΚΆ μικρό είναι το «χαράτσι» που
καταβάλλουν οι Κύπρου για τα ακίνητα
τους, σε σχέση με τους κατοίκους της
Ε.Ε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Ε.Ε. ο βραχνάς είναι
μεγάλος, αφού τα έσοδα από τη φορολογία ακινήτων αντιστοιχούν κατά μέσο όρο, με το 2.6%, ενώ
στην Κύπρο με το 1%.
Όπως χαρακτηριστικά τονίζει η Θεανώ Θειοπούλου σε σχετικό ρεπορτάζ της στον Φιλελεύθερο, η
αγορά κατοικίας στην Κύπρο είναι μια αρκετά δημοφιλής και ενίοτε συμφέρουσα επιλογή για πολλούς
πολίτες, σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες.
Τα επιτόκια για την αγορά κατοικίας ή διαμερίσματος βρίσκονται αυτή την περίοδο στο χαμηλότερο
σημείο ιστορικά και επιπλέον οι φόροι που επιβαρύνουν την αγορά ακινήτου δεν είναι πολλοί, ούτε
δυσβάσταχτοι, ενώ οι αποδόσεις ενοικίων είναι ψηλότερες από αυτές των καταθέσεων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο «Φ»,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι κυβερνήσεις ποντάρουν
πολλά στην είσπραξη φόρων από τα ακίνητα, καθώς αυτά αντιστοιχούν κατά μέσο όρο στο 2,6%
του συνολικού ΑΕΠ των 28 χωρών της Ε.Ε. Δεν
υπάρχει όμως ενιαία πολιτική. Tα στοιχεία δείχνουν
ότι σε κάποιες χώρες οι φόροι που επιβαρύνονται
τα ακίνητα είναι πολύ ψηλοί, σ’ άλλες χαμηλοί και σ’
άλλες σχεδόν ανύπαρκτοι.
Στην Κύπρο, μόνο μεταξύ του 2013-2014, την περίοδο δηλαδή που η Κύπρος βρισκόταν στο μνημόνιο,
οι ιδιοκτήτες ακινήτων έβαλαν για τα καλά το χέρι
στην τσέπη, πληρώνοντας πρόσθετη φορολογία επί
των ακινήτων τους, τόσο στο κράτος όσο και στις
τοπικές Αρχές. Αρκετά νωρίς, η έκτακτη εισφορά
για τα ακίνητα καταργήθηκε, πριν ακόμα η Κύπρος
βγει από το μνημόνιο δημοσιονομικής προσαρμογής, και οι φόροι επανήλθαν στα συνηθισμένα επίπεδα.
Σήμερα, στην Κύπρο ένα ακίνητο δεν επιβαρύνεται με μεγάλο «χαράτσι», σε σχέση με ό,τι ισχύει σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου τα ακίνητα αποτελούν οικονομικό βάρος για τους φορολογούμενους,
καθώς είναι ψηλές οι φορολογίες που επιβάλλονται.
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων στην Κύπρο πληρώνουν ελάχιστες φορολογίες και μάλιστα ο φόρος κληρονομιάς
έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2000. Οι πιο
γνωστοί φόροι που επιβαρύνεται το ακίνητο στην
Κύπρο είναι το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας,
το τέλος σκυβάλων και το τέλος του αποχετευτικού.
Φόροι σε σχέση με το ΑΕΠ
Στους φόρους ακινήτων, η Κύπρος έρχεται 18η
στην Ευρώπη και αντιστοιχούν στο 1% του ΑΕΠ. Η
Ελλάδα έρχεται τέταρτη στην ΕΕ και συγκεντρώνει
3,2% του ΑΕΠ από τους φόρους ακίνητης περιουσίας. Στην πρώτη θέση είναι η Γαλλία με 4,7%
του ΑΕΠ και ακολουθούν η Βρετανία με 4,3% και
το Βέλγιο με 3,6%. Στην Ισπανία και στην Ιταλία ο
φόρος ακίνητης περιουσίας ως προς το ΑΕΠ είναι
2,7%. Στην Ευρώπη των «28», το ποσοστό φόρων
προς το ΑΕΠ είναι 2,6% και στην Ευρώπη των «19»

Πότε δεν επιβάλλεται
φόρος κεφαλαιουχικών
κερδών

της ευρωζώνης είναι 2,4%. Στο Λουξεμβούργο, οι
φόροι ακίνητης ιδιοκτησίας ως προς το ΑΕΠ είναι
2,1%, στην Πορτογαλία 2%, στην Ολλανδία 1,7%,
στη Φινλανδία 1,5%, στη Σουηδία και στη Μάλτα
1,2%. Στις χώρες με τους χαμηλότερους φόρους
στα ακίνητα συγκαταλέγονται η Λιθουανία, η Σλοβακία και η Κροατία, με ποσοστό 0,4% του ΑΕΠ. Στην
Τσεχία και στη Σλοβενία είναι 0,6% του ΑΕΠ. Στη
Ρουμανία και στην Αυστρία το ποσοστό φόρων στα
ακίνητα αντιστοιχεί στο 0,8% του ΑΕΠ.
• Στους επαναλαμβανόμενους φόρους, η Κύπρος
έρχεται 11η στην κατάταξη, με ποσοστό 0,9%
του ΑΕΠ. Η Ελλάδα έρχεται τρίτη με ποσοστό
2,8% του ΑΕΠ. Το ίδιο ποσοστό έχουν η Λετονία
και η Ολλανδία. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η
Γαλλία με 3,3% του ΑΕΠ και ακολουθεί η Βρετανία με 3,1%. Στην Ευρώπη των «28» το ποσοστό
των επαναλαμβανόμενων φόρων είναι 1,6% του
ΑΕΠ και στην ευρώζώνη είναι 1,4%.
Στη Δανία και την Ιταλία το ποσοστό των επαναλαμβανόμενων φόρων είναι 2% και 1,4% του ΑΕΠ,
αντίστοιχα. Δεν έχουν επαναλαμβανόμενους φόρους η Μάλτα και η Κροατία, ενώ το Λουξεμβούργο
μόλις 0,1%, η Αυστρία και η Τσεχία 0,2%, η Εσθονία, η Βουλγαρία και η Λιθουανία 0,3%. Στη Φινλανδία οι επαναλαμβανόμενοι φόροι είναι 0,8% του
ΑΕΠ, όπως και στη Σουηδία, στην Ιρλανδία 0,6%,
στη Σλοβενία 0,5%, στη Γερμανία και στη Σλοβακία
0,4% του ΑΕΠ.
Φορολογία στην Κύπρο
Ο περί ακίνητης ιδιοκτησίας νόμος θεσπίστηκε το

1946. Θεωρείται ο ακρογωνιαίος λίθος της ακίνητης
ιδιοκτησίας στην Κύπρο και ασχολείται με όλα τα
θέματα που αφορούν την ιδιοκτησία, την εγγραφή,
τη διάθεση και την αποτίμηση ακίνητης περιουσίας
στο πλαίσιο του συστήματος κτηματολογίου της
Κύπρου, στο οποίο η ακίνητη περιουσία ορίζεται,
αναγνωρίζεται και αποτιμάται.
Οι φόροι και τέλη που επηρεάζουν σήμερα την ακίνητη ιδιοκτησία είναι οι ακόλουθοι:
• Δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας (Town
Rate): Είναι ετήσιος φόρος που επιβάλλεται και
εισπράττεται πάνω στην ακίνητη ιδιοκτησία φυσικού ή νομικού προσώπου που βρίσκεται μέσα
στα όρια του δήμου. Από 1.1.1991 το δημοτικό
τέλος καθορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Επιβάλλεται πάνω στην αγοραία αξία του ακινήτου και είναι πληρωτέο κάθε χρόνο, σε ημερομηνία που το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει.
• Τέλος αποχέτευσης: Το τέλος αποχέτευσης
επιβάλλεται στις περιοχές όπου προγραμματίστηκαν αποχετευτικά έργα ή λειτουργεί αποχετευτικό σύστημα. Είναι πληρωτέο στο οικείο
Συμβούλιο Αποχετεύσεων.
• Τέλος αποκομιδής σκυβάλων: Είναι ανταποδοτικό για παρεχόμενη υπηρεσία και επιβάλλεται στον κάτοχο του υποστατικού, ανεξάρτητα
αν αυτός είναι ο ιδιοκτήτης ή όχι. Ο νόμος καθορίζει ανώτατα όρια τέλους για οικιστικά υποστατικά και για τις διάφορες κατηγορίες επαγγελματικών υποστατικών και το Δημοτικό Συμβούλιο
καθορίζει κάθε χρόνο το ποσοστό αύξησης του

Οι πιο κάτω διαθέσεις ακίνητης ιδιοκτησίας
απαλλάσσονται από τον φόρο κεφαλαιουχικών κερδών:
• Μεταβίβαση λόγω θανάτου (κληρονομική
διαδοχή)
• Δωρεές μεταξύ συζύγων, γονέων προς
παιδιά και μεταξύ συγγενών μέχρι τρίτου
βαθμού συγγένειας, δωρεά προς εταιρεία
της οποίας όλοι οι μέτοχοι είναι μέλη και
εξακολουθούν για πέντε χρόνια μετά τη
δωρεά να είναι μέλη της οικογένειας του
διαθέτη
• Δωρεά από οικογενειακή εταιρεία προς
τους μετόχους της, αν η εταιρεία είχε
αποκτήσει το αντικείμενο της δωρεάς
επίσης με δωρεά, υπό προύποθέσεις.
• Δωρεά σε φιλανθρωπικά ιδρύματα ή στη
Δημοκρατία ή σε πολιτικό κόμμα
• Ανταλλαγή, νοουμένου ότι το κέρδος
χρησιμοποιείται για απόκτηση νέας ιδιοκτησίας, το οποίο μειώνει το κόστος της
νέας ιδιοκτησίας και ο φόρος καταβάλλεται κατά την πώληση της
• Απαλλοτριώσεις
• Μεταβίβαση σε περίπτωση αναδιοργάνωσης εταιρειών
• Μεταβίβαση περιουσίας αγνοούμενου
κατά τη διαχείριση αυτής
• Μεταβίβαση μεταξύ προσώπων που
έχουν λύσει το γάμο τους
• Μεταβίβαση λόγω αναδιάρθρωσης δανείου (υπό προϋποθέσεις)
τέλους για κάθε περίπτωση, λαμβάνοντας υπόψη ορισμένα κριτήρια.
• Φόρος κεφαλαιουχικών κερδών: Σύμφωνα
με την ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας,
επιβάλλεται ως ποσοστό 20% στο κέρδος που
προκύπτει από τη διάθεση ακινήτων στην Κύπρο
ή από την πώληση μετοχών εταιρειών που κατέχουν ακίνητα στην Κύπρο (με την επιφύλαξη
διατάξεων περί διπλής φορολογίας), ανεξάρτητα από τη φορολογική κατοικία μιας εταιρείας ή
ενός ατόμου. Τα φυσικά πρόσωπα εξαιρούνται
για το κέρδος που πραγματοποιείται από διάθεση ιδιοκτησίας, μόνο μια φορά εφ’ όρου ζωής και
μπορούν να διεκδικήσουν την πιο ψηλή από τις
πιο κάτω εξαιρέσεις: €85.430, για πώληση κύριας κατοικίας (υπό όρους), €25.629, για πώληση
γεωργικής γης από γεωργό, €17.086, για άλλες
πωλήσεις.

ΠΑΛΙΆ ΙΣΤΟΡΊΑ Η ΚΤΗΜΑΤΙΚΉ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ ΣΤΗΝ ΚΎΠΡΟ
Η ακίνητη ιδιοκτησία ήταν πάντα από τα περιουσιακά στοιχεία
που φορολογούνταν άμεσα ή έμμεσα και η κτηματική φορολογία
(μαλιές) αποτελούσε στο παρελθόν ένα από τους πιο σημαντικούς πόρους του δημόσιου ταμείου.
Η παρότρυνση από μέρους των Τούρκων κατακτητών για κατοχή
και καλλιέργεια ακινήτων είχε άμεσο στόχο την επιβολή κάποιων
φορολογιών, όπως ο κτηματικός φόρος (μαλιέ), τη γνωστή «δεκάτη» και την είσπραξη τελών για εγγραφή.
Η κατάσταση αυτή συνεχίστηκε και κατά την περίοδο της αγγλοκρατίας, γι’ αυτό υπήρξαν αντιδράσεις στην ψήφιση του περί εγγραφής και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας Νόμου του 1907, που

στόχευε στην καταγραφή της ακίνητης ιδιοκτησίας, με σκοπό την
επιβολή φορολογίας. Ο κτηματικός φόρος (μαλιές) καταργήθηκε
το 1961 και επιβαλλόταν μόνο για μερικά χρόνια ακόμα, πάνω
στα ακίνητα που βρίσκονταν σε περιοχές δήμων και συμβουλίων
βελτιώσεως. Κατά την περίοδο 1977-1980 επιβλήθηκε προσωρινή κτηματική φορολογία πάνω σε όλη την ακίνητη ιδιοκτησία. Η
άμεση κτηματική φορολογία, από το 1961-1980, πολύ λίγα απέφερε στο δημόσιο ταμείο ή στα ταμεία των Αρχών της τοπικής
διοίκησης, αφού επιβαλλόταν στην εκτιμημένη αξία των ακινήτων
με χαμηλούς συντελεστές.
Ο φόρος αστικής ακίνητης ιδιοκτησίας (town tax) – σχολικά, ήταν

ετήσιος φόρος που επιβαλλόταν πάνω σε όλη την ακίνητη ιδιοκτησία που περικλείεται μέσα στα όρια των πόλεων και μέσα
στα όρια οποιασδήποτε περιοχής είχε καθοριστεί ως «πόλη» για
τους σκοπούς του νόμου αυτού, με διάταγμα του Υπουργικού
Συμβουλίου. Ως πόλεις είχαν καθοριστεί οι περιοχές Αγίου Δομετίου, Στροβόλου, Καψάλου, Μέσα Γειτονιάς, Αγίου Αθανασίου
και Κάτω Πολεμιδιών.
Ως μέγιστος συντελεστής, καθορίστηκε το 15%, πάνω στην
εκτιμημένη αξία της ακίνητης ιδιοκτησίας. Ήταν πληρωτέος
στις 30/6 κάθε χρόνου, στα γραφεία του Τμήματος Εσωτερικών
Προσόδων. Ο νόμος αυτός καταργήθηκε από 1.1.2003.
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Πολεοδομικές άδειες από την πίσω πόρτα δίνει ο Δήμος Πάφου

Α

ΔΕΙΕΣ από την πίσω πόρτα δίνουν στον
Δήμο Πάφου. Συγκεκριμένα έντονα παράπονα διατύπωσαν κατά του δήμου
Πάφου μελετητές, πολιτικοί μηχανικοί
και αρχιτέκτονες, διότι όπως υποστηρίζουν η εξέταση των αιτήσεων καθυστερεί, ενώ κάποιες περιπτώσεις εξασφαλίζουν άδεια από την πίσω πόρτα. Εξηγήσεις από τον Δήμο Πάφου θα ζητήσει

Εξηγήσεις από
τον Δήμαρχο
θα ζητήσει το ΕΤΕΚ
το ΕΤΕΚ για τις διαδικασίες που ακολουθούνται
σχετικά με την έγκριση πολεοδομικών και οικοδο-

μικών αδειών. Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ Κωσταντής
Κωσταντίνος δήλωσε ότι το Επιμελητήριο θα ζη-

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Καμπανάκι για φούσκα στα ακίνητα

ΦΟΥΣΚΑ στον τομέα των ακινήτων βλέπει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προειδοποιεί για επικείμενη πτώση τιμών, μέσα από την εξαμηνιαία
της έκθεση. Συγκεκριμένα, καμπανάκι για την άνοδο στις τιμές ακινήτων
στην Ευρωζώνη χτυπά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, προβλέποντας,
ουσιαστικά, διορθώσεις στις τιμές, τόσο στον οικιστικό, όσο και στον εμπορικό τομέα.
«Ανησυχούμε ιδιαίτερα για την υπερβολή στις αγορές κατοικιών και για τα
υψηλότερα επίπεδα χρέους για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα που κληροδότησε η πανδημία», προειδοποιεί η ΕΚΤ, στην εξαμηνιαία έκθεσή της για τη
χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Οι συντάκτες της έκθεσης σημειώνουν
ότι «οι ονομαστικές τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,3% στο συνολικό επίπεδο της ζώνης του ευρώ το δεύτερο τρίμηνο του 2021 – ο
ταχύτερος ρυθμός που παρατηρήθηκε από το 2005». Διευκρινίζουν όμως
ότι οι εξελίξεις στον δανεισμό των νοικοκυριών δίνουν πιο ευνοϊκή εικόνα
σε σχέση με το παρελθόν και σημειώνουν ότι, και κατά την περίοδο πριν
από την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση, το ένα τέταρτο των χωρών

έστελνε σήμα υψηλού κινδύνου. Σήμερα, αναφέρεται στην έκθεση, σχεδόν καμία χώρα δεν εκπέμπει επί του παρόντος σήμα κινδύνου πάνω από
τον μέσο όρο. Ωστόσο «αυτή η πιο ευνοϊκή εικόνα αντανακλά το χαμηλό
κόστος δανεισμού των νοικοκυριών, γεγονός που υποδηλώνει κινδύνους
που απορρέουν από πιθανές αυστηρότερες συνθήκες χρηματοδότησης
στο μέλλον».
Στην έκθεση της ΕΚΤ διευκρινίζεται ότι, παρά την πανδημία, το τραπεζικό
σύστημα της ζώνης του ευρώ είναι πιο ανθεκτικό σε σύγκριση με την περίοδο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση και αντανακλά τη βελτιωμένη
ποιότητα εποπτείας και τις ισχυρότερες κεφαλαιακές θέσεις. Οι τεχνοκράτες καταλήγουν ότι η συνεχιζόμενη συσσώρευση τρωτών σημείων στις
αγορές ακινήτων για κατοικίες απαιτεί στενή παρακολούθηση και πιθανά
μακροπροληπτικά μέτρα. Η ΕΚΤ διαμηνύει στις ασφαλιστικές εταιρείες και
τα συνταξιοδοτικά ταμεία της ζώνης του ευρώ, που αγόρασαν κατά κύριο
λόγο ακίνητα, να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή στο ενδεχόμενο διόρθωσης
των τιμών, για να μην έρθουν αντιμέτωπα με μεγάλες ζημιές.

τήσει συνάντηση με όλες τις πολεοδομικές αρχές
και τον δήμαρχο Πάφου. Ο πρόεδρος του ΕΤΕΚ
αναφέρθηκε σε σωρεία παραπόνων από μελετητές που διατυπώθηκαν σε πρόσφατη σύσκεψη
του Επιμελητηρίου στην Πάφο.
Η σύσκεψη του ΕΤΕΚ έγινε στις αρχές της εβδομάδας στο αμφιθέατρο της ΣΕΚ στην παρουσία
μόνο μελών του ΕΤΕΚ πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες και εκπροσώπων του ΕΒΕ.
Στη σύσκεψη διατυπώθηκαν πολλές επικρίσεις
για τον τρόπο που λειτουργεί ο Δήμος Πάφου
Καυστικές για τον Δήμο Πάφου ήταν οι παρεμβάσεις των μελών του ΕΤΕΚ Γιάννη Κουλουντή και
Κωσταντίνου Λετυμπιώτη οι οποίοι είναι και μέλη
του δημοτικού συμβουλίου.
Ο κ Λετυμπιώτης χαρακτήρισε αναχρονιστικό και
γραφειοκρατικό τον τρόπο λειτουργίας των πολεοδομικών αρχών αναφέροντας χαρακτηριστικά
ότι στον Δήμο Πάφου μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος με εσωτερικά σημειώματα να προωθεί αιτήσεις και να επισπεύδει την έκδοση αδειών.
Μόνο στην τελευταία συνεδρίαση είπε δίχως να
περάσουν από την πολεοδομική επιτροπή με
εσωτερικά σημειώματα εγκρίθηκαν 17 άδειες.
Ο ίδιος είπε ζήτησε επεξηγήσεις για τους λόγους
που δεν πέρασαν από τη διαδικασία της πολεοδομικής επιτροπής δίχως να δοθούν επαρκείς
εξηγήσεις.
Άλλες 12 αιτήσεις, όπως είπε, είχαν προωθηθεί
με τον ίδιο τρόπο και στην προηγούμενη ολομέλεια.

Ισχύει για τον
Δεκέμβριο
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Σ

Οικοδομικός οργασμός στη Λευκωσία

Ε ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟ οργασμό βρίσκεται η
Λευκωσία, αφού πολλά έργα βρίσκονται
σε εξέλιξη και άλλα έχουν τροχιοδρομηθεί.
Τα έργα είναι πολλά, το θέμα είναι να τελειώσουν,
σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
Πολλά από αυτά σίγουρα θα αλλάξουν την όψη της
πρωτεύουσας.
Τα έργα, όπως απαριθμούνται σε ρεπορτάζ που
ετοίμασε η δημοσιογράφος Χρυστάλλα Χατζηδημητρίου στην εφημερίδα Φιλελεύθερος είναι τα παρακάτω:
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ: Ας αρχίσουμε από το
μουσείο, που είναι και το πιο σημαντικό. Τον άλλο
μήνα αναμένεται να ζητηθούν προσφορές για την
έναρξη της κατασκευής του, που θα βασίζονται στα
σχέδια που προέκυψαν από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Τον διαγωνισμό είχε κερδίσει η Ελλαδίτισσα
Θεώνη Ξάνθη, σε συνεργασία με τους Θεοδωρή
Ανδρουλάκη, Σπύρο Γιωτάκη, Μαργαρίτα Ζακυνθινού, καθώς και τους Γ. Ανδρεάδη και Φεραίο. Πρόκειται για ένα σύγχρονο κτήριο που διαμορφώνεται
σε τρεις ανεξάρτητους, «αιωρούμενους» όγκους
που θα στεγάσουν τις τρείς ενότητες της μόνιμης
έκθεσης. Η υπερύψωση των όγκων έδωσε τη δυνατότητα να ελευθερωθεί ο χώρος στο έδαφος,
ώστε το αστικό και φυσικό περιβάλλον της περιοχής να ενοποιηθεί σε ένα νέο, αστικό και πολιτιστικό
τοπίο. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται εκθεσιακοί
και αποθηκευτικοί χώροι, εργαστήρια, εστιατόριο,
καφετέρια, αίθουσα εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
κατάστημα, υπόγειοι χώροι στάθμευσης και μέρος
της τοπιοτέχνησης των εξωτερικών χώρων. Επιπλέον, θα αναπαλαιωθεί το αποικιακό κτήριο που
βρίσκεται στο τεμάχιο και έχει κηρυχθεί διατηρητέο.
Ο προϋπολογισμός του ξεπερνά τα 130 εκ. και θα ο
χρόνος υλοποίησης του υπολογίζεται στα 4 περίπου
χρόνια.
ΓΣΠ: Το άλλο μεγάλο έργο αφορά την ανάπλαση
του ΓΣΠ. Μετά από πολλές παλινδρομήσεις, το
έργο προχωρά. Προ ημερών υπογράφησαν συμβόλαια με την εταιρία Cyfield, ο δε προϋπολογισμός
του ανέρχεται στα 19.720.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ,
και περιλαμβάνει την κατασκευή του έργου και 10
χρόνια συντήρηση. Οι κατασκευαστικές εργασίες
αναμένεται να διαρκέσουν 24 μήνες. Ως γνωστόν,
όταν εγκαταλείφθηκε το στάδιο, είχε προκηρυχθεί
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός. Το Α’ βραβείο κέρδισε
η πρόταση των Ιωάννη Κίζη, Γρηγόρη Πατσαλοσαββή, Κωνσταντίνου Κίζη & Ευθύμιου Δούγκα. Αν και ο
διαγωνισμός έγινε το 2011, το έργο δεν προχώρησε, αλλάζοντας στην πορεία μορφή. Κάποια στιγμή επικράτησε η ιδέα της ανέγερσης ξενοδοχείου
μέσα στο τεμάχιο ώστε το έργο να γίνει ελκυστικό
για επενδυτές και να εκτελεστεί με την μέθοδο
Μελέτης και Κατασκευής (ΒΟΤ). Δεν υπήρξε όμως
ενδιαφέρον κι έτσι τα σχέδια επέστρεψαν στην αρχική τους βάση η οποία ήταν κοντά στις απόψεις
των δημοτών όπως αυτές εκφράστηκαν μέσα από
το δημοψήφισμα που έγινε το 2009. Δηλαδή, ένα
μεγάλο αστικό πάρκο με πολλή πράσινο και ήπιες
αναπτύξεις. Η μόνη διαφοροποίηση που υπάρχει
από τα αρχικά σχέδια είναι στον αριθμό των χώρων
στάθμευσης. Στα αρχικά σχέδια περιλαμβάνονταν
πέντε επίπεδα, συνολικής χωρητικότητας 1700 αυτοκινήτων με κόστος 50 εκατομμύρια. Πλέον, τα
σχέδια περιλαμβάνουν μόνο δύο επίπεδα, χωρητικότητας 570 αυτοκινήτων και κόστος 18 εκατομμύρια. Εγκαταλείφθηκε επίσης η ιδέα του ΒΟΤ και το
κόστος θα αναλάβει ο Δήμος αντλώντας μέρος της
δαπάνης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΑΦΡΟΥ: Ταυτόχρονα, ο Δήμος Λευκωσίας προχωρεί στην Ανάπλαση του Εξωτερικού
Περιμετρικού Τόξου της Τάφρου. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπλαση του βορείου πεζοδρόμιου της
Λεωφόρου Στασίνου από τον κόμβο της με την οδό
Κάνιγγος (ή Γέφυρα Δώρου Λοίζου) έως και τη Μακαρίου. Στο Δυτικό τμήμα του έργου, η ανάπλαση
εκτείνεται στα πρανή της Τάφρου και σε τμήμα της
κάτω από τον προμαχώνα Constanza. Παράλληλα,
έχουν αρχίσει έργα για διαμόρφωση του αρχαιολο-

γικού χώρου της Πύλης Πάφου. Βασικό στοιχείο
των έργων αυτών είναι μια πεζογέφυρα πάνω από
τις αρχαιότητες που θα ενώνει την οδό Αιγύπτου με
την στοά της Πύλη Πάφου με έξοδο προς την οδό
Ρηγαίνης. Υπεύθυνος του έργου είναι ο αρχιτέκτονας Χρήστος Μαραθοβουνιώτης.
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΚΑΡΙΟΥ: Επίσης, τον Δεκέμβριο
αναμενόταν να ολοκληρωθούν οι εργασίες στη λεωφόρο Μακαρίου που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν
το αστικό εμπορικό κέντρο. Ήδη γνωστά εμπορικά
ονόματα έχουν «κρατήσει» θέση ενώ στα σκαριά
βρίσκεται και ένα νέο ξενοδοχείο στον χώρο όπου
άλλοτε λειτουργούσε η Λαϊκή Τράπεζα. Σε ξενοδοχείο, ως γνωστόν, μετατρέπεται και η Πολυκατοικία Λυσσαρίδη, ενώ υπό ανακαίνιση βρίσκεται και
το κτήριο όπου άλλοτε λειτουργούσε το Holiday
Inn. Στον ξενοδοχειακό τομέα να σημειώσουμε
πως προγραμματίζεται επέκταση του ξενοδοχείου
Landmark (πρώην Hilton). Παράλληλα, η Περιβαλλοντική Αρχή έδωσε την έγκριση της για την ανέγερση και λειτουργία του έργου «Landmark Office and
Residential Tower Development», στην περιοχή του
ξενοδοχείου. Το προτεινόμενο έργο περιλαμβάνει
την κατασκευή ενός οικιστικού κτηρίου 17 ορόφων,
το οποίο θα έχει 53 διαμερίσματα, καθώς και ενός
άλλου 16 ορόφων με γραφειακές χρήσεις.
ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΔΙΑΙΟΥ: Ένα άλλο έργο
που προγραμματίζεται στην πρωτεύουσα είναι η
ανακατασκευή του πεζόδρομου στον Πεδιαίο, από
τη Λακατάμια μέχρι το κέντρο της Λευκωσίας, με
κόστος πέραν των 25εκ. Το έργο περιλαμβάνει,
μεταξύ άλλων, νέα συστήματα φωτισμού, ποδηλατόδρομους, πεζόγεφυρες, πλατείες, πάρκα και
παιδότοπους, καφετέριες κατά μήκος του ποταμού, τουαλέτες, σημεία για ασύρματο διαδίκτυο και
άλλα. Οι εργασίες υπολογίζεται να αρχίσουν εντός
του 2022, αφού εξασφαλισθούν όλες οι απαραίτητες άδειες, με μια πρώτη εκτίμηση για το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2025.
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ: Στην Εντός των Τειχών
Πόλη προχωρούν οι εργασίες για μετατροπή της
Αγοράς του Παλιού Δημαρχείου σε Κέντρο Αριστείας του πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ αναμένεται
επίσης να αρχίσουν έργα για τη μετατροπή του σχολείου Φανερωμένης, που έχει ήδη κλείσει, σε Σχολή
Αρχιτεκτονικής.
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ: Λίγο έξω από τη Λευκωσία,
μεταξύ Αγίου Ιωάννη Μαλούντας και Μενοίκου έχει
πάρει το πράσινο φως ένα Θεματικό Πάρκο, το
οποίο θα συνδυάζει εγκαταστάσεις για αθλητισμός,
διαμονή και ψυχαγωγία. Συγκεκριμένα, περιλαμ-

βάνονται μεταξύ άλλων: Διάδρομος απογείωσης/
προσγείωσης, αθλητικές εγκαταστάσεις και γήπεδα, προσομοιωτή ελεύθερης πτώσης, ξενοδοχειακή μονάδα 100 περίπου δωματίων, εστιατόρια
και καφετέριες, πίστα παιδικών ηλεκτροκίνητων
οχημάτων, χώρος μηχανοκίνητου αθλητισμού, γυμναστήρια, χώροι για εσωτερικό τεχνητό σκι και
άλλα. Πρόκειται για ιδιωτική ανάπτυξη με το όνομα Daedalus Sport Theme Park, του οποίου την
αρχιτεκτονική μελέτη ανέλαβε το γραφείο Eraclis
Papachristou.
ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ: Στην άλλη πλευρά, ανάμεσα σε Λευκωσία και Λάρνακα, θα γίνει το
«Σπίτι του ποδοσφαίρου». Σύμφωνα με το σκεπτικό της ΚΟΠ θα δημιουργηθεί ένα Εθνικό Αθλητικό
Κέντρο Ποδοσφαίρου, όπου όσοι ασχολούνται με
το άθλημα θα έχουν πρόσβαση είτε για προπόνηση,
είτε για εκπαίδευση. Στον χώρο θα μεταφερθούν
επίσης τα κεντρικά γραφεία της Ομοσπονδίας ώστε
όλες οι υπηρεσίες να είναι συγκεντρωμένες. Εκτός
από την εξυπηρέτηση των ντόπιων ομάδων, στόχος
είναι όπως το Κέντρο φιλοξενεί διεθνείς αγώνες και
τουρνουά, καθώς και αγώνες παιδικών πρωταθλημάτων. Θα μπορούν επίσης να φιλοξενηθούν συνέδρια, σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα
που σχετίζονται με την ΚΟΠ, τις Εθνικές Ομάδες
και το ποδόσφαιρο. Η επιλογή του Κόρνου για την
κατασκευή του κρίνεται καίρια ως προς την εξυπηρέτηση όλων των επαρχιών. Η γη έχει παραχωρηθεί
από την κυβέρνηση, ενώ το έργο, που θα στοιχίσει
πέραν των 10 εκατομμυρίων, θα χρηματοδοτηθεί
κυρίως από τα προγράμματα UEFA Hattrick, FIFA
Forward, και την ίδια την Ομοσπονδία. Στόχος είναι
όπως το Κέντρο είναι σε πλήρη λειτουργία το 2024.
Όσον αφορά τον σχεδιασμό του, προκηρύχθηκε
αρχιτεκτονικός διαγωνισμός στον οποίο διακρίθηκε η πρόταση των γραφείων Fereos Architects &
Tsampikos Petras.
ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ: Όταν ανακοινώθηκε, έμοιαζε πολύ
μεγαλεπήβολο για να γίνει αληθινό. Τρία χρόνια
μετά όμως -και με αρκετές διαφοροποιήσεις- το
πλανητάριο της Ταμασού παίρνει σάρκα και οστά
και μέχρι το τέλος του ‘22 ίσως κάνουμε, νοερά,
το πρώτο μας διαπλανητικό ταξίδι. Το πλανητάριο
καταλαμβάνει έκταση πέραν των 5.000 τ. μ. και
βρίσκεται δίπλα από το ναό του Αποστόλου Ανδρέα και πάντων των Ρώσων Αγίων στη μητρόπολη
Ταμασού. Ο προϋπολογισμός του είναι γύρω στα 10
εκ. τα οποία θα επενδυθούν από τον Ρώσσο-Κύπριο επιχειρηματία Βιατισλάβ Ζαρέγκοφ. Στόχος
είναι όπως το εν λόγω πλανητάριο καταστεί ένα

από τα σημαντικότερα στο είδος του τόσο στην
περιοχή της ανατολικής Μεσογείου όσο και στην
Ευρώπη. Αποτελείται από τρία κύρια κτήρια με αίθουσες εκθέσεων, καφεστιατόριο, βιβλιοθήκη, αμφιθέατρο αστρονομικών παρατηρήσεων και άλλους
χώρους. Η αίθουσα με τον Θόλο Προβολής, που θα
αποτελεί τον πυρήνα, θα είναι χωρητικότητας 150
ατόμων και οι προβολές θα γίνονται από 10 προτζέκτορες ταυτόχρονα. Ιδιαίτερης σημασίας είναι και το
υπαίθριο αμφιθέατρο το οποίο θα χρησιμοποιείται,
εξοπλισμένο με πολύ προηγμένο τηλεσκόπιο, και
ως χώρος για παρατηρήσεις του σύμπαντος νύχτα
αλλά και μέρα. Το έργο, όπως τελικά ανεγείρεται,
έχει σχεδιαστεί από το αρχιτεκτονικό γραφείο του
Άγγελου Σαββίδη στη Λεμεσό, αφού ακυρώθηκαν
τα πρώτα σχέδια που είχαν εκπονηθεί από ξένο
γραφείο.
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Πιστοποιητικό Τεχνιτών Οικοδομών

ΊΝΑΙ ΠΛΈΟΝ επάναγκες αγαπητοί μας αναγνώστες
όπως εισαχθεί το Ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποίησης τεχνικής επάρκειας από τεχνίτες οικοδόμους. Η κατάσταση η οποία επικρατεί σήμερα στην οικοδομική βιομηχανία στην Κύπρο του «ότι δηλώσεις είσαι» έχει καταλήξει σε κακής
ποιότητας κτήρια, ιδιαίτερα στα «τελειώματα», ενώ οι κακοτεχνίες
μιας οικοδομής καλύπτονται από τους σουβάδες. Τούβλα τοποθετημένα όπως-όπως σπασμένα κλπ καλύπτονται από ένα χοντρό
επίστρωμα σουβά που φαίνεται εξωτερικά ωραία, ενώ η ποιότητα
τους είναι σαθρή. Εκτός από τους ηλεκτρολόγους οι υπόλοιποι
δεν χρειάζεται να ξέρουν την τέχνη τους [για
τους πρώτους υπάρχει μεν σχετική νομοθεσία, αλλά μόνο για τους εργοδότες – οι υπόλοιποι εκτελεστές όμως είναι περιστασιακοί
ηλεκτρολόγοι που δεν θα μπορούν ούτε καν
να εξασφαλίσουν ένα βασικό πιστοποιητικό
βοηθού].
Και όμως οι πρώτοι που θα επωφεληθούν
από μια τέτοια αναβάθμιση είναι εκείνοι οι
Του Αντώνη Λοίζου
οποίοι θα αποκτήσουν αυτή την πιστοποίηF.R.I.C.S.
ση και να διεκδικήσουν κατ’ επέκταση και πιο
ψηλό μεροκάματο και από την άλλη ο αρχιτέκτονας/ πελάτης/εργολάβος θα ξέρει ότι ο πλακατζής/πετράρης/υδραυλικός κλπ είναι κάποιας ελάχιστης ποιότητας.
Είναι προφανές ότι υστερούμε στην ποιότητα κατασκευής και
προς τούτο δεν βοηθά και η έλλειψη ποιοτικών επιστατών. ΄Ισως η
επίβλεψη του αρχιτέκτονα σε ένα εργοτάξιο να μην είναι τόσο αναγκαία επί συνεχούς βάσης, όπως εκείνη του επιστάτη ο οποίος είναι
(ή πρέπει να είναι) στο έργο επί συνεχούς βάσης επιβλέποντας τα
πάντα. Δυστυχώς λόγω έλλειψης καλών επιστατών, ο μισθός τους
ξεπερνά εκείνο του μηχανικού, με αποτέλεσμα ο εργολάβος να τον
«διαμοιράζει» σε διάφορα έργα του και στο τέλος κάποιο έργο δεν
έχει την αναγκαία επίβλεψη και με αποτέλεσμα την κακή ποιότητα.
Από την άλλη, η συνεχής παρουσία του επιστάτη/ εργολάβου θα

H ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΣΕ
ΝΟΜΟ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ η προστασία για τους
αγοραστές

ακινήτων

με νόμο που ψήφισε στις 15 του Νιόβρη η
Βουλή.
Με τον νέο νόμο που ψήφισε η Βουλή περιλαμβάνονται και αγοραστές οι οποίοι καταθέτουν σύμβαση πώλησης στο Τμήμα
Κτηματολογίου και Χωρομετρίας δυνάμει
διατάγματος δικαστηρίου εκδοθέντος μετά
την 31η Δεκεμβρίου 2019, στη βάση αίτησης που καταχωρίστηκε στο Δικαστήριο
πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2022.
Οι «εγκλωβισμένοι» αγοραστές είναι οι αγοραστές οι οποίοι παρ’ όλο που έχουν προβεί σε αγορά ακινήτων από επιχειρηματίες
ανάπτυξης γης και έχουν εκπληρώσει όλες
τις συμβατικές τους υποχρεώσεις έναντι του
πωλητή/επιχειρηματία, δεν έχουν επιτύχει
μεταβίβαση των αγορασθέντων ακινήτων
στο όνομά τους. Τη σχετική πρόταση νόμου κατέθεσε ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Νίκος
Τορναρίτης.

περίπτωση Γερμανού ιδιοκτήτη ο οποίος ήθελε να αναβαθμίσει τα
γραφεία του στην Λεμεσό και μας προσέγγισε για τη Διεύθυνση του
έργου, οι προδιαγραφές του ήταν τόσο ψηλές που φοβηθήκαμε να
το αναλάβουμε, όχι τόσο για τις δικές μας ελλείψεις, αλλά για τις
ελλείψεις του εργολάβου (για τους οποίους θα φέραμε την ευθύνη).
Παρόλο ότι η αμοιβή ήταν τόση όση και τα υπόλοιπα άλλα έργα μας
μαζί, εντούτοις του δηλώσαμε ότι δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε. Στο τέλος, ανάθεσε το έργο σε Γερμανό μηχανικό και χάσαμε
όλοι μια και που οι τεχνίτες εργοδοτήθηκαν από την Γερμανία!!
Η ποιότητα λοιπόν πληρώνεται και τεχνίτες, εργολάβοι και σύμβουλοι ποιότητας είναι δυσεύρετοι, αλλά έχουμε αυτή την ποιότητα σε
όλα τα πιο πάνω επίπεδα; Στο τελευταίο έργο της Μαρίνας Αγίας
Νάπας, όλοι σχεδόν οι σύμβουλοι είναι ξένοι (κυρίως Αμερικάνοι) με
τους Κύπριους να τους αντιπροσωπεύουν (κυρίως για σκοπούς νομοθεσίας). Πως θα εξεύρουμε λοιπόν τεχνίτες και αναβαθμισμένη
ποιότητα όταν οι ξένοι επενδυτές στην Κύπρο εισάγουν την ποιότητα από μόνοι τους;
Ας έλθουμε λοιπόν στην έλλειψη υλικών για παλαιότερες οικοδομές. Ο πελάτης μας σε πολυκατοικία και αφού δεν μπορούσε να
βρει κεραμικά ίδια για 3 τ.μ. και αφού αποτάθηκε στο Η.Β. σε βιοτεχνία για κατασκευή, εργοδότησε ένα «πλακατζή» καλλιτέχνη του
επαγγέλματος του. Αφού αφαίρεσε τα κεραμικά από τον τοίχο
του ψυγείου τα τοποθέτησε στο πάτωμα – Σπάνια ποιοτική τεχνική.
Είχαν ετοιμαστεί τα σχετικά πρότυπα για τεχνίτες όσο και κάποια
πρόταση για σχολή πιστοποίησης πριν 4 χρόνια. Το θέμα αυτό
όμως παραπαίει, αφήνοντας πίσω και πάλι την οικοδομική βιομηχανία.

O Αντώνης Λοίζου & Συνεργάτες ΕΠΕ – Εκτιμητές Ακινήτων, Πωλητές Ακινήτων & Διαχειριστές ΄Εργων Ανάπτυξης
www.aloizou.com.cy
antonis.loizou@aloizou.com.cy
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Νέα ρύθμιση
για τους
«εγκλωβισμένους»
αγοραστές
ακινήτων
«εγκλωβισμένους»

μειώνει τόσο το κόστος των απαιτήσεων λόγω κακοτεχνιών, όσο
και από την αναβάθμιση του έργου. Τα παραδείγματα είναι πολλά
με το πιο πρόσφατο μας να είναι η ύπαρξη υγρασίας στους τοίχους και αφού ο πελάτης μας «έσκαψε» τα πατώματα βρήκε ότι
δεν τοποθετήθηκε πλαίσιο υγρομόνωσης, ενώ σε άλλη περίπτωση
από τα 6 διαμερίσματα στα 4 υπάρχουν σωλήνες χάλκινες (ως οι
προδιαγραφές) και τα υπόλοιπα ήταν γαλβανιζέ, που δημιούργησαν
προβλήματα.
Οι καλοί αυτοί τεχνίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν τις αποφάσεις του ιδιοκτήτη/αρχιτέκτονα προς τον εργολάβο τους και αυτός να μην το θεωρεί ότι είναι λάθος.
Η ποιότητα κατασκευής είναι ιδιαίτερα εμφανής με τους ΄Ελληνες
τεχνίτες που υπάρχουν αξιοπρόσεκτα παραδείγματα ποιότητας (σε
αντίθεση με την Κύπρο) όπως είναι και στη Βρετανία, ενώ η έλλειψη «πετράρηδων» στην Ελλάδα ανάγκασε τους εκεί εργολάβος να
εισάγουν τεχνίτες από την Αλβανία (στη Βρετανία οι ποιοτικοί τεχνίτες ήταν αρχικά οι Ιρλανδοί και πιο πρόσφατα κυρίως Πολωνοί).
Ο καλός τεχνίτης λοιπόν αξίζει κάθε ευκαιρία και μισθοδοσία τόσο
στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.
Είναι η εποχή λοιπόν των μικρών εργολάβων ποιότητας ιδιαίτερα
τώρα που χρειάζονται ανακαινίσεις/αναβαθμίσεις κτιρίων. Σε μια
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Μόνο για πεζούς τελικά η Μακαρίου
ΤΕΛΙΚΑ, παρά την απόφαση της πλειοψηφίας
του Δημοτικού Συμβουλίου, άνοιξε στις 8 Δεκεμβρίου η λεωφόρος Μακαρίου μόνο για πεζούς και
όχι για οχήματα.
Αυτή η διευθέτηση προωθήθηκε, μετά την απόφαση της Τεχνικής Επιτροπής του Κεντρικού
Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων,
μέχρι το θέμα να συζητηθεί μεταξύ του Δήμου και
του Φορέα.
Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Λευκωσίας,
όπως είναι γνωστό, αποφάσισε κατά πλειοψηφία στις 24.11.2021, όπως υπάρξει προσωρινή
παρέκκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό της λεωφόρου Μακαρίου, ο οποίος προβλέπει πεζοδρομοποίησή του, με εξαίρεση μια λωρίδα κυκλοφορίας στην οποία να διακινούνται λεωφορεία, ταξί,
οχήματα τροφοδοσίας και οχήματα κατοίκων και
εργαζομένων στο συγκεκριμένο δρόμο. Η λεωφόρος Μακαρίου με βάση τον αρχικό σχεδιασμό θα
είναι μονόδρομος, με κατεύθυνση προς το κέντρο
της πόλης.
Νομικό κενό
Η απόφαση του Δήμου Λευκωσίας έγινε με επίκληση κυρίως του γεγονότος ότι δεν κατέστη
δυνατή, λόγω νομικού κενού, η εγκατάσταση
συστήματος φωτοεπισήμανσης για έλεγχο των
εισερχόμενων οχημάτων στη Μακαρίου, όπως
προβλέπεται στον αρχικό σχεδιασμό. Παράλληλα
προβλήθηκε και το γεγονός ότι δεν ολοκληρώθηκαν τα έργα σε άλλους δρόμους στην περιοχή,
κάτι που θα προκαλούσε κυκλοφοριακά προβλήματα.
Η Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού Φορέα Επίλυσης Κυκλοφοριακών Προβλημάτων από την
πλευρά της, με απόφασή της την Παρασκευή 3
Νοεμβρίου, αποφάσισε ότι δεν συμφωνεί με τον

Δήμο Λευκωσίας, τονίζοντας ότι επιμένει στην
εφαρμογή αρχικού σχεδιασμού της λεωφόρου
Μακαρίου. Στην Τεχνική Επιτροπή του Κεντρικού
Φορέα μετέχουν η Αστυνομία (Τροχαία), το Τμήμα
Δημοσίων Έργων και το Τμήμα Πολεοδομίας.
Σημαντική τοποθεσία
Σημαντική θεωρείται η τοποθέτηση της Τροχαίας, αφού η θέση της έχει να κάνει με την οδική
ασφάλεια. Το θέμα θεωρείται πολύπλοκο και η

όποια απόφαση δύσκολη. Όπως και να έχουν τα
πράγματα η λεωφόρος Μακαρίου καθ’ όλη τη διάρκεια των γιορτών των Χριστουγέννων θα είναι
πεζόδρομος.
Διαφωνεί το ΕΤEΚ
Με την αλλαγή χρήσης της λεωφόρου Μακαρίου,
πέραν του αρχικού σχεδιασμού, έχουν εκφράσει
διαφωνία ο γενικός ελεγκτής Οδυσσέας Μιχαηλίδης και το ΕΤΕΚ.

ΘΕΜΑ
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Μ

Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζονται
οι εργασίες στη μαρίνα Αγ. Νάπας

Ε ΓΟΡΓΟΥΣ ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής της Μαρίνας Αγίας Νάπας. Το έργο ολοκληρώνεται και
παραδίδεται σε φάσεις, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο
ανάπτυξης. Ήδη η μαρίνα υποδέχεται σκάφη αναψυχής.
Σε γραπτή ανακοίνωση αναφέρεται ότι συνεχίζονται «απρόσκοπτα με
γοργούς ρυθμούς, οι εργασίες κατασκευής της μαρίνας Αγίας Νάπας».
Διαθέτοντας τον μεγαλύτερο εμπορικό χώρο στην ευρύτερη ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου με συνολική έκταση πέραν των 4 χιλιάδων
τετραγωνικών μέτρων, το έργο ολοκληρώνεται και παραδίδεται σε
φάσεις σύμφωνα με το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας,
όπως αναφέρεται. Όσον αφορά το λιμενικό κομμάτι, «η μαρίνα υποδέχεται σκάφη αναψυχής από τον Ιούνιο του 2020, εξυπηρετώντας
όλων των τύπων σκάφη αναψυχής καθώς και Superyacht μήκους
85m σε ένα έξυπνο περιβάλλον που την καθιστά από τις πλέον σύγχρονες στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Πέραν των υπηρεσιών ελλιμενισμού - με όλες τις παροχές όπως ρεύμα, νερό, WiFi και
αυτόματο σύστημα περισυλλογής αποβλήτων - στις εγκαταστάσεις
της μαρίνας παρέχεται επισκευαστική υπηρεσία με σύγχρονο γερανό
ανέλκυσης σκαφών με μήκος μέχρι 35m και εκτόπισμα 150 τόνων».
Προστίθεται ότι «στο πρωτοποριακό σύστημα αποθήκευσης μικρών
σκαφών (Dry Stack) δύναται να φυλαχθούν για τη χειμερινή περίοδο σκάφη με μέγιστο μήκος 10m. Η υπερσύγχρονη κι έξυπνη μαρίνα,
όπως έχει χαρακτηριστεί, τηρεί σε πλήρη ετοιμότητα ηλεκτρονικά
συστήματα και πλωτά μέσα επιτήρησης και άμεσης επέμβασης σε
περίπτωση εκτάκτου ανάγκης».
Τελευταίο απόκτημα της μαρίνας, συνεχίζει η ανακοίνωση «αποτελεί

το σκάφος πολλαπλών αποστολών, το οποίο έχει τη δυνατότητα
υποστήριξης των Superyachts σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες, ενώ
παράλληλα λειτουργεί και ως σκάφος πυρόσβεσης και διάσωσης.
Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως σκάφος μεταφοράς
VIP, καθώς και να αντιμετωπίσει πιθανή ρύπανση στη θάλασσα, ενώ
είναι πάντα έτοιμο για παροχή βοήθειας στη θάλασσα επ’ ωφέλεια
των Δήμων Αγίας Νάπας και Σωτήρας, στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς της εταιρείας M.M. Makronisos Marina Ltd». Οσον αφορά
την εμπορική ζώνη της μαρίνας Αγίας Νάπας, «βρίσκεται σε πιλοτική φάση λειτουργίας από τον Ιούλιο του 2021, με διάφορα brands
και καταστήματα τα υπόλοιπα παραμένουν σε λειτουργία και είναι σε
θέση να εξυπηρετήσουν ενοίκους, επισκέπτες, ιδιοκτήτες σκαφών και

πληρώματα. Σημαντική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τους χώρους εστίασης
που θα λειτουργήσουν στην εμπορική ζώνη αποτελεί η σύναψη συμφωνίας με το ιταλικό εστιατόριο Primi που φέρει τη σφραγίδα της
Amaro Hospitality Ltd και το οποίο θα ανοίξει επίσημα τις πόρτες του
την άνοιξη του 2022».
Στην ανακοίνωση σημειώνεται πως «οι εργασίες συνεχίζονται με
γρήγορους ρυθμούς και στον χώρο εκδηλώσεων - Event Center)- ο
οποίος σύντομα θα αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης για εκδηλώσεις,
αφού αποτελεί μοναδικό στην Κύπρο. Οι επισκέπτες στη Μαρίνα της
Αγίας Νάπας, μπορούν επίσης να κάνουν χρήση του νέου κλειστού
χώρου στάθμευσης, που διαθέτει τέσσερις ορόφους και χώρο για περισσότερα από 550 αυτοκίνητα στην καρδιά της εμπορικής ζώνης και
παρέχεται δωρεάν μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου του 2021».
Εν τω μεταξύ συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς οι εργασίες στον
Ανατολικό Πύργο (East Tower) της μαρίνας, ενώ το πρώτο show
apartment, θα είναι διαθέσιμο για επισκέψεις από ενδιαφερόμενους
και πιθανούς αγοραστές το Νοέμβριο. Παράλληλα, το πλάνο προώθησης του Δυτικού Πύργου, αξιολογείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ και οι δύο πύργοι που συγκαταλέγονται στη λίστα με τα 32
περιστρεφόμενα (twisted) κτίρια παγκοσμίως, θα έχουν ύψος πάνω
από 100 μέτρα και θα είναι ευδιάκριτοι από στεριά και θάλασσα.
Ακόμα έχει παραδοθεί από τον Ιούλιο η έπαυλη με τον αριθμό 18
(show villa) στο τεχνητό νησί, ενώ «το φθινόπωρο του 2021 θα ξεκινήσουν σταδιακά να παραδίδονται οι επαύλεις στους ενδιαφερόμενους
οι οποίοι μπορούν να τις παραλάβουν εντός 6 μηνών από την ημερομηνία συμφωνίας αγοράς».
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Συμπερίληψη συνιδιοκτητών
σε δικαστική διαδικασία
“Η παράλειψη συμπερίληψης όλων των
συνιδιοκτητών στη διαδικασία είναι θεμελιακή και την καθιστά εκ προοιμίου
άκυρη”

Α

ΡΚΕΤΆ υποστατικά που ενοικιάζονται,
καίτοι ανήκουν σε συνιδιοκτήτες, το
ενοίκιο το εισπράττει ένας από αυτούς.
Οι συνιδιοκτήτες μπορεί να έχουν διανέμει τα ακίνητα μεταξύ τους παρόλο που κατέχουν μερίδιο συνιδιοκτησίας. Όπου συνιδιοκτήτης
επιδιώκει να εξασφαλίσει διάταγμα ανάκτησης
της κατοχής υποστατικού
με σκοπό την ιδιόχρηση,
είτε ο ενοικιαστής είναι θέσμιος είτε όχι, οφείλει να
ενημερώσει τον ενοικιαστή
για το καθεστώς της συνιδιοκτησίας και ότι αυτός είναι
ο δικαιούχος του υποστατικού. Εάν προχωρήσει τη
διαδικασία έξωσης χωρίς
Του Γιώργου Κουκούνη
να αναφερθεί στο γεγονός
της διανομής και προκύψει
στα πλαίσια της μαρτυρίας θέμα συνιδιοκτησίας,
το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί και η αίτηση του
θα απορριφθεί. Σε κάθε δικαστική διαδικασία που
έχει σαν αντικείμενο ακίνητη ιδιοκτησία, ο κανόνας είναι ότι όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει
να συνενώνονται ως διάδικοι ώστε να ακουστούν
όπως εξάλλου επιβάλλει η φυσική δικαιοσύνη. Ο
ενοικιαστής μπορεί να μην παραδέχεται ρητά την
ιδιοκτησιακή ιδιότητα και το βάρος απόδειξης το
φέρει ο ιδιοκτήτης για να καταδείξει ότι πληροί τις
προϋποθέσεις που θέτει ο Νόμος. Το θέμα της

Π

συνιδιοκτησίας συναρτάται και με το κατάλληλο
της ειδοποίησης που πρέπει να αποστείλει ο ιδιοκτήτης προς τον ενοικιαστή. Στον περί Ενοικιοστασίου Νόμο 23/83, άρθρο 29(2), γίνεται αναφορά στην επίδοση ειδοποιήσεων και όπου υπάρχει
αντικατάσταση του αρχικού ιδιοκτήτη, ο νέος
ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει δεόντως τον
ενοικιαστή για το γεγονός αυτό. Η μη συμπερίληψη όλων των συνιδιοκτητών σε διαδικασία έξωσης
θέσμιου ενοικιαστή για ιδιόχρηση και η ειδοποίηση
που στάλθηκε στον ενοικιαστή απασχόλησαν, μεταξύ άλλων, τον Πρόεδρο του Δικαστηρίου Ελέγχου Ενοικιάσεων κ. Γ. Χρ. Παγιάση στην απόφαση που εξέδωσε στις 29.10.2021. Συγκεκριμένα,
εταιρεία που προσδιοριζόταν ως ιδιοκτήτης αξίωνε την ανάκτηση της κατοχής υποστατικού που
χρησιμοποιείται ως κατάστημα κάνοντας αναφορά σε ενοικίαση μεταξύ αυτής και του ενοικιαστή
και ότι του επέδωσε προειδοποιητική επιστολή
χωρίς αυτός να συμμορφωθεί. Διατεινόταν ότι η
απαίτηση της ήταν λογική και ότι η έκδοση του
διατάγματος έξωσης θα προκαλέσει λιγότερη ταλαιπωρία από ότι η μη έκδοση του, δίχως όμως να
δίδει ειδικές λεπτομέρειες σε σχέση με τον ισχυρισμό αυτό. Ο ενοικιαστής επικαλείτο την ύπαρξη
ενοικιαστικής σχέσης λέγοντας ότι είναι θέσμιος
και ότι ανέλαβε την κατοχή εξαγοράζοντας την
επιχείρηση του προηγούμενου ενοικιαστή και ότι
προέβη σε σημαντικά έξοδα για να καταστήσει
το υποστατικό λειτουργήσιμο. Επιπλέον αναφέρθηκε στο ιστορικό της ενοικιαστικής σχέσης
με έμφαση ότι ο ίδιος στο παρελθόν κλήθηκε για
διαφορετικούς λόγους να επιστρέψει την κατοχή
του υποστατικού, γεγονός που κατά την άποψη
του καταδείκνυε ότι η επιθυμία του ιδιοκτήτη δεν

ήταν γνήσια αλλά υποκινούμενη από αλλότρια
κίνητρα. Αμφισβήτησε επίσης την ύπαρξη κατάλληλης ειδοποίησης επειδή του δόθηκε προειδοποίηση 21 ημερών αντί ενός μηνός που προνοείται στο Νόμο. Κατά την ακροαματική διαδικασία
προέκυψε από τη μαρτυρία που δόθηκε από τον
ιδιοκτήτη ότι υπήρχαν και άλλοι συνιδιοκτήτες
καθόσον ο ιδιοκτήτης κατείχε ένα μικρό μερίδιο
συνιδιοκτησίας του υποστατικού.
Το Δικαστήριο στην απόφαση του τονίζει ότι
όταν υφίστανται μερίδια επί εξ αδιαιρέτου ιδιοκτησίας, ουδείς μεριδιούχος τεκμαίρεται ότι το
δικό του μερίδιο έχει καλύτερο δικαίωμα στην εν
λόγω ιδιοκτησία από τους άλλους συνιδιοκτήτες.
Αποτελεί καλά εμπεδωμένη γενική αρχή ότι σε
υποθέσεις που έχουν αντικείμενο ακίνητη ιδιοκτησία, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη πρέπει να
συνενώνονται ως διάδικοι, καθότι οι κανόνες της
φυσικής δικαιοσύνης επιβάλλουν την παροχή ευκαιρίας να ακουστεί κάθε πρόσωπο του οποίου
τα δικαιώματα προσβάλλονται ή είναι ενδεχόμενο να επηρεαστούν από μια δικαστική απόφαση.
Παράλειψη συμπερίληψης όλων των συνιδιοκτη-

τών σε δικαστική διαδικασία έχει χαρακτηριστεί
ως ουσιαστικής φύσης δικονομική παρατυπία
που καθιστά εκ προοιμίου άκυρο το υπό εξέταση
εναρκτήριο δικονομικό μέτρο.
Περαιτέρω, το Δικαστήριο αναφέρει ότι στην περίπτωση αντικατάστασης του αρχικού ιδιοκτήτη,
όπως ήταν η υπό εξέταση περίπτωση, εναπόκειται στο νέο ιδιοκτήτη να ενημερώσει δεόντως τον
ενοικιαστή για το εν λόγω γεγονός, αφού ο τελευταίος, ως μη συμβαλλόμενο μέρος στη διαδικασία
μεταβίβασης της ενοικιαζόμενης ιδιοκτησίας, δεν
μπορεί να γνωρίζει τις σχετικές λεπτομέρειες που
αφορούν το νέο ιδιοκτήτη. Πρόσθεσε ότι δεν φαίνεται να δόθηκε κατάλληλη ειδοποίηση από τους
νέους ιδιοκτήτες στον ενοικιαστή όπως προνοεί
το άρθρο 29(2) του Νόμου.
Στην προκειμένη υπόθεση το επίδικο ζήτημα δεν
συναρτάται με αξίωση για καταβολή ενοικίου,
αλλά αξιωνόταν διάταγμα ανάκτησης για ιδιόχρηση και συνεπώς υπό τις περιστάσεις το σφάλμα
ήταν θεμελιακό και μη θεραπεύσιμο, γι’ αυτό το
Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση.
Ο Γιώργος Κουκούνης είναι δικηγόρος στη Λάρνακα

Εθνικό δασικό πάρκο με «σωστό περιεχόμενο»!

ΟΛΛΈΣ οι δημοσιογραφικές πληροφορίες, λιγότερες οι κυβερνητικές
ανακοινώσεις, τις τελευταίες μέρες
για το μέλλον της χερσονήσου του
Ακάμα. Εύλογες οι ανησυχίες που διατυπώνονται
σε ανακοινώσεις περιβαλλοντικών και επιστημονικών φορέων. Tι θα γίνει με τον Ακάμα, θα τον
«φάμε» κι αυτόν, θα πέσουν τσιμέντα κι άσφαλτος, θα ανοιχτούν δρόμοι
δεκάδων χιλιομέτρων κι
εκατοντάδες χώροι στάθμευσης, θα κτιστούν αναψυκτήρια (που θα γίνουν
εστιατόρια) κι επαύλεις
μεμονωμένες και συνεχόμενες κι επισκέψιμα αγροκτήματα (που ύστερα θα
μεγαλώσουν για να΄ναι βιώσιμα) και άλλα κοσμοπολίτιΤου Κυριάκου Τσιμίλλη κα; Είναι και οι παράλληλες
εξαγγελίες για Κυπριακή
Ριβιέρα και άλλα φανταχτερά... Όσον αφορά τις κοινότητες, ουδεμία
ουσιαστική στήριξη δίνεται για τη δημιουργία
σ΄αυτές υποδομών φιλοξενίας ούτε επικεντρώνεται η ανάπτυξη στις κατά συντριπτικό ποσοστό (πέραν του 80%) άδειες ζώνες τους – αντίθετα γίνεται εισβολή στις περιοχές προστασίας...
Αλήθεια, πού το πάει η Κυβέρνηση; Τι πάει να
εξαργυρώσει και σε ποιους; Ο Πρόεδρος της
Κυπριακής Δημοκρατίας σε κανένα δεν χρωστά,
πέρα από τον τόπο και τους ανθρώπους του,
τις κοινότητες της περιοχής και τους κατοίκους
τους. Το έχει δηλώσει με σαφήνεια, κάτι σαν
δέσμευση ήταν, πως δεν θα διεκδικήσει τρίτη
θητεία. Γιατί, λοιπόν, δεν δείχνει να γνοιάζεται
να συνδέσει το όνομά του και την υστεροφημία

του με κάτι καλό για τον τόπο, διασφαλίζοντας
την αποτελεσματική προστασία του Ακάμα και
στηρίζοντας της αειφορία του; Σε ευρωπαϊκούς
όρους, δεν πρόκειται πια για κάτι πρωτοποριακό, εκεί τέτοιες επιλογές τις θεωρούν αυτονόητες. Τα δικά μας «τρομερά» διλήμματα τα έχουν
από δεκαετίες απαντημένα! Η Ευρώπη προχωρεί ήδη, υποχρεωτικά πια, σε ακόμα περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον επιλογές και
οικολογική διαχείριση των πόρων. Ο Πρόεδρος
διακήρυξε πως η Κύπρος θα γίνει σημείο αναφοράς στον αγώνα ενάντια στην κλιματική αλλαγή.
Τώρα, γιατί παραβιάζει δικές της προενταξιακές
δεσμεύσεις και εξ αυτών υποχρεώσεις; Η κήρυξη
της Χερσονήσου Ακάμα σε Εθνικό Πάρκο ήταν
μια από αυτές...
Η αειφόρος ανάπτυξη ως έννοια και ως στόχος προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1987 με
την έκθεση της Επιτροπής Μπρούτλαντ, πρώην
πρωθυπουργού της Νορβηγίας. Ένα χρόνο νωρίτερα δημιουργήθηκαν οι «Φίλοι του Ακάμα» που
έμελλε να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο
στη μέχρι τώρα επιβίωση του Ακάμα, σε συνέργεια με άλλες περιβαλλοντικές οργανώσεις, την
Ομοσπονδία Περιβαλλοντικών και Οικολογικών
Οργανώσεων και το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών.
Τον Μάϊο 1988, 80 οργανώσεις από ολόκληρο
το πολιτικό φάσμα και με ποικίλα επιστημονικά,
κοινωνικά, πολιτιστικά και συνδικαλιστικά ενδιαφέροντα, συνυπέγραψαν μια ιστορική διακήρυξη
που ζητούσε, πριν απ΄όλα, τον τερματισμό των
βρετανικών στρατιωτικών γυμνασίων-198 μέρες
βομβάρδιζαν την περιοχή από ξηρά θάλασσα και
αέρα. Σ΄ αυτή και σε άλλες παρεμβάσεις καθορίζονται και άλλοι στόχοι:
• Κήρυξη ολόκληρου του Ακάμα σε Eθνικό

Πάρκο, με διαβαθμισμένες περιοχές προστασίας μέχρι τις κοινότητες,
• Καταρτισμός ολοκληρωμένου σχεδίου περιφερειακής ανάπτυξης και χρηματοδότηση
προγραμμάτων για τη γεωργία, κτηνοτροφία
και αγροβιομηχανία,
• Ενίσχυση των κοινοτήτων της περιοχής και
ανάπτυξη αγροτουρισμού
• Δημιουργία ελαφράς υποδομής προσπέλασης - αποκλεισμός της εισόδου μηχανοκινήτων οχημάτων και των οικοδομικών επεμβάσεων με εξαίρεση τις οικιστικές περιοχές.
Χρειάστηκαν μερικά χρόνια αγώνα του περιβαλλοντικού κινήματος μέχρι το 2001 όταν μια
απρόθυμη και άτολμη κυβέρνηση σύρθηκε σε
συμφωνία με τη βρετανική για διακοπή των καταστροφικών γυμνασίων. Στο μεταξύ η υιοθέτηση από τον ΚΟΤ της ιδέας του αγροτουρισμού
προχώρησε με μικρά βήματα για να έχει σήμερα
μια μετρήσιμη συμμετοχή στην ανάπτυξη της
υπαίθρου. Όλοι εκείνοι οι στόχοι όχι μόνο διαρκούν, σήμερα μάλιστα περισσότερο επιτακτικά
μετά την αποτυχία του συγκεκριμένου μοντέλου
τουριστικής «ανάπτυξης» και των συνεπειών της.
Δεν συμμερίζομαι την απορία ορισμένων φίλων
αν χάθηκαν τα 35 χρόνια αγώνα.
Συμμερίζομαι, όμως, απόλυτα την οργή και τον
θυμό τους! Η Κυβέρνηση αθέτησε τις προενταξιακές δεσμεύσεις της, καταχώνιασε τις λεπτομερείς μελέτες ξένων εμπειρογνωμόνων των
οποίων το περιεχόμενο έδειξε αρχικά να κατανοεί και προχωρεί ήδη, πολύ μεθοδευμένα τα
τελευταία χρόνια, σε μια δραματική συρρίκνωση
της περιοχής (κι εδώ εδαφικές αναπροσαρμογές!) αλλά και του βαθμού προστασίας της χερσονήσου Ακάμα.
Η επινόηση του λεγόμενου «Εθνικού δασικού

πάρκου» - μια ψευδαίσθηση προστασίας που
περιορίζεται μόνο στα (προστατευμένα από τη
νομοθεσία δεν ήταν;) κρατικά δάση της χερσονήσου. Προς τι λοιπόν τα «βαφτίσια»;
Ο όρος είναι πονηρός και αρκούντως παραπλανητικός, όχι όμως για τους προσεκτικούς και
διαβασμένους. Ουδεμία σχέση έχει με το Εθνικό
Πάρκο και τις διεθνείς προδιαγραφές (IUCN) κι
ας είναι μια μόνο λέξη, ένας πρόσθετος επιθετικός προσδιορισμός η διαφορά.
Η Κυβέρνηση θα πρέπει να εξηγήσει πώς και γιατί, με ποια εξουσιοδότηση, με ποια (α)διαφάνεια,
εν τω κρυπτώ και (προφανώς) εκ του πονηρού
εγκατέλειψε το Εθνικό Πάρκο για να μάς πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες! Όμως, μόνο
αν το θελήσεις σε πιάνουν κορόϊδο! Τώρα, λέει,
αρμόδια κυβερνητικά τμήματα θα συζητήσουν
για να μειώσουν το κακό, ίσως γιατί δεν έχει γίνει
αντιληπτό πως τα προβλήματα που δημιουργούν
οι σχεδιασμοί για το εθνικό δασικό πάρκο και το
τοπικό σχέδιο που ετοιμάστηκε δεν είναι μόνο
ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά!
Πέρασαν oι βουλευτικές εκλογές και για πρώτη
φορά τα τελευταία πολλά χρόνια, το σημαντικό αυτό περιβαλλοντικό θέμα δεν συζητήθηκε.
Έστω και τώρα, καλούνται όλοι οι φορείς που
γνοιάζονται κι όσοι δεν κουράστηκαν στα 35
αυτά χρόνια αλλά κι όσοι πολύ αργότερα αντιλήφθηκαν πως η προστασία του περιβάλλοντος
είναι κι αυτή ανάπτυξη και μάλιστα αειφόρα, να
ορθώσουν λόγο ενάντια στην προωθούμενη καταστροφή του Ακάμα.
Δεν θα είναι από στείρα αντιπολιτευτική διάθεση, γι’ αυτό κι είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, όπως και
τότε...
ktsimillis@cytanet.com.cy
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Η BidX1 ανακοινώνει στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης
από την doValue και την Oliver Wyman

Δ

ΟΥΒΛΊΝΟ, 8 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2021 – Η BidX1, η κορυφαία ψηφιακή πλατφόρμα επένδυσης ακινήτων στην
Ευρώπη (η «Εταιρεία»), ανακοίνωσε στρατηγικές επενδύσεις ανάπτυξης από δύο νέους μετόχους. Συγκεκριμένα, η doValue, κορυφαία εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων
(Servicer) στη Νότια Ευρώπη, και η Oliver Wyman, παγκόσμια εταιρεία συμβούλων διαχείρισης, θα κατέχουν μετοχικό κεφάλαιο μειοψηφίας στην BidX1, της οποίας η έδρα βρίσκεται στο Δουβλίνο.
Η Oliver Wyman και η doValue θα ενταχθούν ως μέτοχοι της Εταιρείας
στην υπάρχουσα επενδυτική συμφωνία της Pollen Street Capital («Pollen
Street»), κορυφαία εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων με έδρα το Λονδίνο,
και του ιδρυτή της BidX1, Stephen McCarthy.
Η Pollen Street πραγματοποίησε στρατηγική επένδυση στην BidX1 το
2018 με στόχο την επιτάχυνση της διεθνούς επέκτασης της πλατφόρμας. Τόσο η Pollen Street όσο και ο McCarthy κατέχουν την πλειοψηφία
του κεφαλαίου της επιχείρησης. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την έναρξη
μιας διαφορετικής στρατηγικής ανάπτυξης για την BidX1, της οποίας η
ψηφιακή πλατφόρμα προσφέρει διατερματική διαδικτυακή συναλλαγή
ακινήτων και επεκτείνει το γεωγραφικό της αποτύπωμα της εταιρείας
και την προσφορά προϊόντων.
Στην παρούσα φάση, η BidX1 δραστηριοποιείται σε πέντε αγορές –
το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία, τη Νότια Αφρική, την Ισπανία και
την Κύπρο – αναπτύσσοντας μια καινοτόμο, ψηφιακή προσέγγιση στις
πωλήσεις ακινήτων, συνδυάζοντας την καθιερωμένη κτηματομεσιτική
εμπειρογνωμοσύνη με προηγμένη τεχνολογία, δικής της ανάπτυξης. Η
Εταιρεία, ως η κορυφαία στο κλάδο της στις διαδικτυακές συναλλαγές
ακινήτων, έχει πουλήσει μέχρι σήμερα πάνω από 10.000 ακίνητα αξίας
άνω των €2,5 δισ.
Η doValue, η κορυφαία εταιρεία διαχείρισης δανείων και ακινήτων
(Servicer) για τράπεζες και επενδυτές στη Νότια Ευρώπη, θα κατέχει
μερίδιο 15% στην BidX1 με εισφορά κεφαλαίου ύψους €10 εκατ.. Η
doValue, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Ιταλίας, θεωρείται ηγέτης της αγοράς στην Ιταλία, την Ιβηρική Χερσόνησο (Ισπανία
και Πορτογαλία), την Ελλάδα και την Κύπρο, με διαχείριση περιουσιακών

στοιχείων ύψους 160 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μέσω αυτής της επένδυσης, η doValue θα συνάψει στρατηγική συνεργασία με την BidX1 με
κοινό στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης της BidX1 ως μια ανεξάρτητη
πλατφόρμα.
Ταυτόχρονα, η Oliver Wyman, διεθνής εταιρεία συμβούλων δ ι α χ ε ί ρισης, θα προχωρήσει με τη σειρά της σε επένδυση μετοχικού κεφαλαίου στην Εταιρεία, αποκτώντας περίπου 5%
μειοψηφικό μερίδιο. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η BidX1 θα
αποκτήσει τεχνολογία η οποία αναπτύχθηκε από την Oliver
Wyman. Πρόκειται για μια ψηφιακή πλατφόρμα συναλλαγής μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ). Σε συνδυασμό με
την υπάρχουσα πλατφόρμα της BidX1 διαδικτυακής συναλλαγής ακινήτων, η προσθήκη της νέας πλατφόρμας,
θα ενισχύσει τις υπηρεσίες της BidX1 για τους πελάτες
και επενδυτές της, αξιοποιώντας παράλληλα την εμπειρογνωμοσύνη της Εταιρείας σε διαδικτυακές συναλλαγές υψηλής αξίας.
Οι επενδύσεις της doValue και της Oliver Wyman θα
βοηθήσουν στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής
στρατηγικής της BidX1 επιταχύνοντας την επέκτασή της σε νέες αγορές όπου η doValue κατέχει ήδη
ηγετική θέση (δηλαδή στην Ιταλία, την Ελλάδα),
παρέχοντας πρόσβαση σε νέες τεχνολογίες (π.χ.
πλατφόρμα των ΜΕΔ), ενισχύοντας την υπάρχουσα
εμπειρογνωμοσύνη της εταιρείας και υποστηρίζοντας τη συνεχή καινοτομία της BidX1 σε όλες τις
συναλλαγές ακινήτων.
Τόσο ο Daniele Della Seta, Επικεφαλής της M&A και Στρατηγικής Χρηματοδότησης της doValue, όσο και ο Vicente Vázquez Bouza, Εταίρος
στην Εταιρική Χρηματοδότηση και Aναδιάρθρωση της Oliver Wyman, θα
συμμετάσχουν στο διοικητικό συμβούλιο της BidX1.
Ο ιδρυτής της BidX1, Stephen McCarthy, σχολίασε: «Είμαστε ιδιαίτερα
χαρούμενοι για τη συνεργασία με την doValue και την Oliver Wyman. Η
επένδυσή τους επικυρώνει τη θέση της BidX1 ως μια καινοτόμος εται-

ρεία στον κλάδο των ακινήτων και αποτελεί μια περαιτέρω αναγνώριση
των δυνατοτήτων ανάπτυξης της εταιρείας. Η εμπειρογνωμοσύνη τους
θα είναι ανεκτίμητη καθώς αυξάνεται η δημοτικότητα της πλατφόρμας
παγκοσμίως, η προσφορά των υπηρεσιών μας και η ανάγκη για βελτίωση της διαδικασίας συναλλαγής ακινήτων για αγοραστές και πωλητές.»
Ο επικεφαλής M&A και Στρατηγικής Χρηματοδότησης της
doValue, Daniele Della Seta, δήλωσε: «Η BidX1 θα
είναι ένας σημαντικός πυλώνας της στρατηγικής διαφοροποίησης της doValue στοχεύοντας στην επένδυση σε τομείς εξαιρετικής ανάπτυξης με απτά cross
selling οφέλη μαζί και με τις υπάρχουσες δραστηριότητές μας. Μας εκπλήσσει θετικά η ποιότητα της διεύθυνσης της BidX1 και είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα
της BidX1 θα συνεχίσει να διαπραγματεύεται επιτυχώς
τις συναλλαγές ακινήτων στην Ευρώπη, συμβάλλοντας
θετικά στις επιχειρήσεις του Ομίλου της doValue.»
Ο εταίρος στην Εταιρική χρηματοδότηση και Αναδιάρθρωσης της Oliver Wyman, Vicente Vázquez Bouza, δήλωσε: «Αναμένουμε την εφαρμογή της τεχνολογίας των
ΜΕΔ από την BidX1 και τη συμμετοχή μας ως μέτοχοι σε
μια εταιρεία με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Καθώς τα
ΜΕΔ και οι αγορές ακινήτων συνεχίζουν να κινούνται προς
την κατεύθυνση αυξημένης ρευστότητας, η πρόταση αξίας
(value proposition) που προσφέρει η BidX1 στην παρούσα
φάση, θα τη θέσει την εταιρεία σε κυρίαρχη θέση όσον αφορά τις πλατφόρμες ΜΕΔ και ακινήτων στην Ευρώπη.»
Ο συνεργάτης της Pollen Street Capital, Τζέιμς Σκοτ, πρόσθεσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η doValue και η Oliver Wyman
θα συμπράξουν και θα ενώσουν τις δυνάμεις τους με την BidX1 ως
στρατηγικοί επενδυτές. Πέραν από την εμπειρογνωμοσύνη της ομάδας
της, η BidX1 θα επωφεληθεί και από τη στρατηγική συνεργασία με την
doValue καθώς επίσης και με την προσθήκη της πλατφόρμας NPL της
Oliver Wyman, η οποία θα συμπληρώσει την κορυφαία τεχνολογία συναλλαγών ακινήτων της BidX1.
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Ευρήματα για
προβληματική
διαχείριση
Μερικά από τα ευρήματα του τελευταίου
ελέγχου που περιλήφθηκαν σε έκθεση της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας και τα οποία αναμένεται να τεθούν και ενώπιον των βουλευτών
είναι και τα ακόλουθα:
• Παρατηρήθηκε ότι έχουν συναφθεί ευνοϊκά
προς τους ιδιοκτήτες συμβόλαια ενοικίασης, με μακροχρόνια περίοδο ενοικίασης
και πρόβλεψη για αυξήσεις των ενοικίων
ανά διετία.
• Λόγω των μακροχρόνιων περιόδων ενοικίασης που προέβλεπαν ορισμένα συμβόλαια ενοικίασης, από υπολογισμούς της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας φαίνεται ότι το συνολικό ύψος των ενοικίων που καταβλήθηκαν για περίοδο περίπου 10 χρόνων,
ισοδυναμούσε ενδεχομένως με το κόστος
ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων.
• Έχουν εκτελεστεί εργασίες σε αριθμό ενοικιαζόμενων κτηρίων, τα έξοδα των οποίων αναλήφθηκαν από το κράτος αντί από
τον ιδιοκτήτη. Παράλληλα, με την έναρξη
των εν λόγω εργασιών, ο ενοικιαστής άρχιζε ήδη την καταβολή των ενοικίων στον
ιδιοκτήτη, πριν δηλαδή τη χρήση των κτηρίων.
• Εντοπίστηκαν συμβόλαια ενοικίασης με
συμφωνημένες τιμές ενοικίων, αρκετά
υψηλότερες από τις εκάστοτε λογικές τιμές της αγοράς.
• Αρκετά ενοικιαζόμενα κτήρια δεν διέθεταν
Πιστοποιητικά Έγκρισης, ορισμένα διέθεταν Πιστοποιητικά Έγκρισης με Σημειώσεις, ενώ άλλα διέθεταν Πιστοποιητικά
Έγκρισης με μη Εξουσιοδοτημένες Εργασίες.
• Ορισμένες Υπηρεσίες/ Τμήματα/ Οργανισμοί προχώρησαν στην ενοικίαση κτηρίων για κάλυψη των στεγαστικών τους
αναγκών, με εμβαδόν γραφειακών χώρων
πολύ μεγαλύτερο των απαιτούμενων.
• Δόθηκαν αυξήσεις ενοικίων, χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε προσπάθεια/ διαπραγμάτευση για περιορισμό τους.
• Ενοικιάστηκε αριθμός κτηρίων, τα οποία
παρουσίαζαν διάφορα προβλήματα ή/και
ήταν ανεπαρκή/ ακατάλληλα/ ενεργοβόρα για στέγαση κυβερνητικών Υπηρεσιών.
• Έγινε επιλογή κτηρίων χωρίς να ακολουθηθούν οι ενδεδειγμένες διαδικασίες, παραβιάζοντας τις αρχές της χρηστής διοίκησης, ίσης μεταχείρισης και διαφάνειας.
• Έχει διαφανεί, ότι για συγκεκριμένα κτήρια
ενδεχομένως να έχουν διαπραχθεί από
διάφορα πρόσωπα που ασκούσαν δημόσια εξουσία, ποινικά αδικήματα όσον
αφορά στη διαδικασία που ακολουθήθηκε
αρχικά για την ενοικίασή τους και σε μεταγενέστερο στάδιο για την απόκτησή τους.

Ε

ΚΑΤΟΝΤΑΔΕΣ εκατομμύρια ευρώ δαπάνησε το κράτος πληρώνοντας ενοίκιο
– σε μερικές περιπτώσεις πανάκριβο –
για να στεγάσει τις υπηρεσίες του, ενώ
θα μπορούσε να προχωρήσει στην ανέγερση ιδιόκτητων κτηρίων. Αυτό το σκάνδαλο, γιατί περί
σκανδάλου πρόκειται και μάλιστα τεραστίων διαστάσεων, θα τεθεί ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου. Κι αυτό, γιατί σε κάποιες
περιπτώσεις σε προκλητικές τιμές ενοικιάζει ή και
αγοράζει από ιδιώτες σε τιμές πέραν της εκτιμημένης αξίας τους το κράτος, αντί να ανεγείρει
κρατικά κτήρια, κάτι το οποίο θα μείωνε το κόστος στέγασης και θα εξυπηρετούσε το δημόσιο
συμφέρον.
Χαρακτηριστική ήταν η περίπτωση κτηρίου του
οποίου τα ενοίκια δέκα χρόνων ήταν τέτοια που
το Δημόσιο θα μπορούσε να έκτιζε δικό του κτήριο με αυτό το ποσόν. Εξάλλου, πρόσφατη είναι
η απόφαση για αγορά κτηρίου έναντι €22,5 εκατ.,
το οποίο το Κτηματολόγιο εκτιμά σε €20 εκατ.
και το οποίο κτίστηκε από ιδιώτη σε γη της Αρχιεπισκοπής στην οποία θα καταβάλλονται επιπλέον
€140.000 ετησίως υπό μορφή ενοικίου.
Στην επιτροπή ελέγχου
Το θέμα ηγέρθη σε πρόσφατη συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου, της οποίας
τόσον ο πρόεδρος όσον και βουλευτές αποφάσισαν να εγγράψουν προς συζήτηση, θεωρώντας
απαράδεκτη την πρακτική που ακολουθείται στη
στέγαση κρατικών υπηρεσιών. Το θέμα εγγράφεται και ενόψει της προωθούμενης αγοράς ιδιωτικών κτηρίων, αντί της ανέγερσης ιδιόκτητων
κυβερνητικών κτηρίων. Αξίζει να σημειωθεί, πως
με βάση στοιχεία που περιλαμβάνονται σε σχετικά έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, για περίοδο μερικών ετών το Δημόσιο κατέβαλε ενοίκια
ύψους €185 εκατ.
Ενοίκια 185 εκ. ευρώ
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, πως με βάση την
ίδια έκθεση, κτήρια στο Δημόσιο νοικιάζουν 380
ιδιοκτήτες. Τα τελευταία χρόνια το Δημόσιο καταβάλλει ετησίως περίπου €20 εκατ. για ενοίκια,
κάτι το οποίο ισοδυναμεί με ανέγερση κτηρίων

εμβαδού περίπου 15.000 τ.μ.
Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί, πως το κράτος νοικιάζει κτήρια από το 1977 και εντεύθεν. Όπως
προκύπτει από σχετικά πρόσφατη έκθεση της
Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το 2011 το κράτος πλήρωσε για ενοίκια €30.900.000, το 2012 το ποσόν
μειώθηκε στα €30.200.00, το 2013 €27.400.000,
το 2014 €23.200.000, το 2015 €22.700.000, το
2016 22.700.000 και το 2019 €23.400.000. Πολλά από τα ενοίκια μειώθηκαν ένεκα της οικονομικής κρίσης και της διαπραγμάτευσης που έγινε
μεταξύ κυβέρνησης και ιδιοκτητών, ενώ στη μείωση των ετήσιων ενοικίων συνέβαλε και η αποδέσμευση κτηρίων που νοικιάζονταν. Το φαινόμενο
δεν είναι σημερινό, κάτι το οποίο προκύπτει και
από πρόταση του υπουργείου Οικονομικών προς
το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ. 14/12/2011, με
βάση την οποία, από τις 1.072 Κρατικές Υπηρεσίες, οι 570 στεγάζονταν σε ιδιόκτητα κτήρια και οι
502 σε ενοικιαζόμενα κτήρια.

Σε μεταγενέστερη πρόταση του υπουργείου Οικονομικών προς το Υπουργικό Συμβούλιο ημερ.
30/4/2014, αναφερόταν ότι με βάση στοιχεία του
Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας, ο αριθμός
των ενοικιαζόμενων κτηρίων ανέρχονταν σε 671,
αν και κατά διαστήματα παρατηρούνταν διαφοροποιήσεις στους αριθμούς.
Δεν εξυπηρετεί
Όπως υπέδειξε ο Γενικός Ελεγκτής, η Δημόσια
Υπηρεσία, σε πολύ μεγάλο ποσοστό (53%) στεγάζεται σε ενοικιαζόμενα κτήρια. Υποδεικνύει
επίσης, πως η μεταστέγαση υπουργείων σε ενοικιαζόμενα κτήρια, ως ενδιάμεση λύση, χωρίς την
ταυτόχρονη προώθηση της ανέγερσης ιδιόκτητων κτηρίων και η συνέχιση της ενοικίασης με
τους ίδιους όρους, δεν αποτελεί την πλέον οικονομικά συμφέρουσα επιλογή και δεν εξυπηρετεί,
κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το δημόσιο
συμφέρον.

«Πρωταθλητής» στο νοίκι το ΥΠΕΣ
Με βάση στοιχεία που είχε συγκεντρώσει η Ελεγκτική Υπηρεσία, για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τα υπουργεία τα οποία πλήρωσαν το περισσότερο νοίκι (λόγω και των πολλών υπηρεσιών
που υπάγονται σε αυτά) ήταν διαχρονικά τα ακόλουθα:
• Το υπουργείο Εσωτερικών έχει δαπανήσει το
μεγαλύτερο συνολικό ποσό, περίπου €29,5 εκατ.
για 86 συμβόλαια ενοικίασης.
• Το υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών
και Έργων έχει δαπανήσει συνολικό ποσό, περίπου €22 εκατ. για 86 συμβόλαια ενοικίασης.
• Το υπουργείο Εξωτερικών, έχει δαπανήσει
συνολικό ποσό, περίπου €20,2 εκατ. για 83 συμβόλαια ενοικίασης στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι πρεσβείες, οι πρεσβευτικές κατοικίες και
τα προξενεία στο εξωτερικό.
• Το υπουργείο Υγείας έχει δαπανήσει συνολικό
ποσό, περίπου €19 εκατ. για 12 συμβόλαια ενοικίασης.
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Στα αζήτητα δεκάδες
ακίνητα πτωχευμένων
επιχειρήσεων
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ερισσότερα από 100 ακίνητα και μεγάλες εκτάσεις σε όλη την Ελλάδα,
που φιλοξενούσαν τις εγκαταστάσεις
ορισμένων από τις άλλοτε ισχυρές επιχειρήσεις και βιομηχανίες της χώρας, όπως η
αλυσίδα σούπερ μάρκετ Ατλάντικ, η βιομηχανία ξυλείας Shelman, η Ενωμένη
Κλωστοϋφαντουργία (Εν. Κλω.) και
η τεχνική εταιρεία ΔΙΕΚΑΤ, παραμένουν στα αζήτητα. Ο λόγος
αυτή τη φορά δεν είναι τόσο
η απουσία επενδυτικού ενδιαφέροντος, αλλά οι αλλαγές για
τις πτωχευτικές εκποιήσεις που
προβλέπει ο νόμος 4738/2020
(«Κώδικας για τη ρύθμιση οφειλών
με παροχή δεύτερης ευκαιρίας») που
μετράει ήδη περίπου ένα χρόνο ζωής. Οι
νέες διατάξεις, όπως εξηγούν νομικοί κύκλοι,
έχουν δημιουργήσει γκρίζες ζώνες των οποίων η
ερμηνεία έχει προκαλέσει το «πάγωμα»πολυάριθμων πλειστηριασμών ακινήτων και εγκαταστάσεων εταιρειών που έχουν πτωχεύσει βάσει του
νόμου 3588/2007. Σύμφωνα, δηλαδή, με το νέο
καθεστώς, ακίνητα και εν γένει περιουσιακά στοιχεία πτωχευμένων επιχειρήσεων για τα οποία δεν
υπήρξε υπερθεματιστής μέχρι την 1η Ιανουαρίου
2020, ύστερα από πέντε προσπάθειες, θα πρέπει
να βγαίνουν στο σφυρί διαδικτυακά, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-auction).
Ωστόσο, όπως εξηγούν νομικοί, μια πτωχευτική
εκποίηση που προηγουμένως είχε επιχειρηθεί να
πραγματοποιηθεί στο δικαστήριο, αλλά «μεταφέρεται»στο Διαδίκτυο χωρίς να έχει προηγηθεί
η σύγκληση γενικής συνέλευσης (όπου συμμετέχουν εκπρόσωποι τραπεζών, Δημοσίου, ασφαλιστικών ταμείων, προμηθευτές, εργαζόμενοι κτλ.)
που εγκρίνει τη διενέργεια online πλειστηριασμών,
ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπη με την άσκηση
ανακοπής. Σε αυτή την περίπτωση, οι πλειστηριασμοί παγιδεύονται σε έναν ατέρμονα, φαύ-

Οι γκρίζες
ζώνες του νέου
πτωχευτικού έχουν
«παγώσει» τις
εκποιήσεις

λο κύκλο. Μέχρι να εκδοθεί η απόφαση για την
άσκηση ανακοπής μπορεί να χρειαστούν πολλά
χρόνια, ενώ προκαλούνται επιπρόσθετες δαπάνες για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων –που θα
έπρεπε, μέσω εκποίησης, να αλλάξουν χέρια και
να αξιοποιηθούν–όπως και για αμοιβές λογιστών
και αποζημιώσεις των συνδίκων. Ως αποτέλεσμα,
οικοπεδικές εκτάσεις εκατοντάδων στρεμμάτων,
σε όλη την Ελλάδα, όπως και κτιριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμός απαξιώνονται, ενώ οι πιστωτές των οποίων η ικανοποίηση είναι το ζητούμενο μέσω των πλειστηριασμών, κινδυνεύουν να
αποζημιωθούν με πολύ λιγότερα χρήματα, επειδή
τα περιουσιακά στοιχεία απαξιώνονται. Επίσης,
η πώληση μέσω Διαδικτύου ακινήτων εταιρειών,

που ενδεχομένως έχουν πτωχεύσει πριν από δέκα
χρόνια ή και περισσότερο, απαιτεί τη διενέργεια
διπλής εκτίμησης, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη καθυστέρηση αλλά και αυξημένα έξοδα.
Και αυτό δεδομένου ότι, όπως εξηγούν νομικοί
κύκλοι, η εύλογη αξία των ιδιοκτησιών θα πρέπει
να προσαρμοστεί στην τελευταία τιμή –που είναι
μειωμένη–στην οποία επιχειρήθηκε να εκποιηθεί
μία ιδιοκτησία.
Με τα δεδομένα αυτά έχει συσσωρευτεί σε όλη
την Ελλάδα ένας μεγάλος όγκος ακινήτων, τα
οποία δεν είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν, ενώ η
επαναλειτουργία ή μετεξέλιξη χρεοκοπημένων βιομηχανικών μονάδων αποτελεί άθλο. Είναι ενδεικτικό ότι η πτωχευμένη αλυσίδα Ατλάντικ διαθέτει

τουλάχιστον 20 ακίνητα των οποίων η πώληση είναι αδύνατη, με τη λίστα να περιλαμβάνει ακίνητα
«σε ομηρία»των Shelman, Εν.Κλω, Αλλατίνη και
Ηλεκτρονική.
Για τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι γκρίζες
ζώνες του ν. 4738/2020 στις πτωχευτικές εκποιήσεις, έχουν ενημερωθεί, κατά πληροφορίες, τα
συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών, Δικαιοσύνης
και Ανάπτυξης, με το πρόβλημα να εκτιμάται ότι
θα επιλυθεί μέσω ειδικής νομοθετικής ρύθμισης.
Στόχος είναι, όπου η γενική συνέλευση πιστωτών
δεν έχει αποφασίσει το αντίθετο, οι εκποιήσεις (για
πτωχεύσεις εταιρειών βάσει του Ν. 3588/2007) να
προχωρούν σύμφωνα με το παλαιό καθεστώς, δηλαδή όχι μέσω e-auction.

Υψηλή ζήτηση για κατοικίες σε προάστια

Μ

ε αυξήσεις στις τιμές των ενοικίων μέχρι και 38,3% και
μέχρι 25% στις τιμές πώλησης ολοκληρώθηκε το τρίτο
τρίμηνο του 2021 στην αγορά κατοικίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του δείκτη τιμών Spitogatos
Property Index (SPI), σε πανελλαδικό επίπεδο, οι ζητούμενες τιμές πώλησης αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 7,1%,
ενώ οι ζητούμενες τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 1,3%, καθώς σε κάποιες περιοχές έγιναν μικρές διορθώσεις μετά την
εκτίναξη των ενοικίων τα προηγούμενα τρία χρόνια.
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην Αττική, στην περιοχή της Πετρούπολης, η μέση ζητούμενη τιμή πώλησης αυξήθηκε κατά 25% σε
σχέση με πέρυσι, αγγίζοντας τα 1.923 ευρώ/τ.μ., ενώ στον Χολαργό η αύξηση διαμορφώθηκε σε 23,7%, στα 2.767 ευρώ/τ.μ.
Μεγάλη αύξηση κατά 21,2% σημειώθηκε και στα Βριλήσσια με
21,2% και μέση τιμή 2.666 ευρώ/τ.μ., ενώ αύξηση κατά 23%
καταγράφεται και σε πιο προσιτές περιοχές, όπως ο Αγ. Ιωάννης Ρέντης, με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται πλέον σε 1.294
ευρώ/τ.μ.
Σύμφωνα με την ανάλυση της εταιρείας ηλεκτρονικών αγγελιών, οι υψηλότερες αυξήσεις στις τιμές πώλησης καταγράφονται
πλέον σε περιοχές που απέχουν από το κέντρο της Αθήνας,
όπως πχ. τα βόρεια προάστια (Χολαργός και Βριλήσσια) καθώς
και τα δυτικά προάστια (Πετρούπολη και Κερατσίνι). Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών στα ενοίκια αφορούν κυρίως

παραθαλάσσια σημεία και παραθεριστικές περιοχές κοντά στην
Αθήνα. Για παράδειγμα, στην Ανάβυσσο παρατηρείται αύξηση
των ενοικίων κατά 38,3% σε 8,3 ευρώ/τ.μ., ενώ ακολουθεί με
αύξηση 26%, σε 7,6 ευρώ/τ.μ., η γειτονική περιοχή της Παλαιάς Φώκαιας. Στο δε Μοσχάτο, η μέση τιμή έχει εκτιναχθεί κατά
24,4%, σε 9,4 ευρώ/τ.μ.
Αντίστοιχα στη Θεσσαλονίκη, οι μεγαλύτερες αυξήσεις των τιμών πώλησης παρατηρούνται σε περιοχές έξω από το κέντρο.
Για παράδειγμα, στον Βαρδάρη η αύξηση αγγίζει το 32,2%, με
τη μέση ζητούμενη τιμή να ανέρχεται σε 1.461,5 ευρώ/τ.μ., και
στην Τριανδρία το 25,7%, στα 1.571 ευρώ/τ.μ. Οσον αφορά τα
ενοίκια, οι μεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται στο Πανόραμα με
21,4% (6,8 ευρώ/τ.μ.), ενώ έπεται η περιοχή του Αγίου Παύλου,
με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται σε 7,9 ευρώ/τ.μ., αυξημένη
κατά 18,6% σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2020.
Οπως σημειώνει ο διευθύνων σύμβουλος της Spitogatos, Δημήτρης Μελαχροινός, «η πανδημία δείχνει να έχει αλλάξει μόνιμα
τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των χρηστών, με τους υποψήφιους αγοραστές και ενοικιαστές να δείχνουν προτίμηση σε μεγαλύτερα ακίνητα εκτός του κεντρικού ιστού των δύο μεγαλύτερων πόλεων της χώρας μας» Σύμφωνα με τον ίδιο, η αύξηση
που παρατηρείται τόσο στις τιμές πώλησης όσο και στις τιμές
ενοικίασης αντανακλά τη γενικότερη αύξηση της ζήτησης στο
ελληνικό real estate τόσο από Ελληνες όσο και από ξένους.

Οι αντοχές και οι φόβοι
Σε κάθε περίπτωση, η ταχύτητα της ανάκαμψης των τιμών
ακόμα και με το ζήτημα της πανδημίας να μην έχει υποχωρήσει πλήρως, καταδεικνύει τόσο τις αντοχές της αγοράς
όσο και το μέγεθος των αναγκών που έχουν δημιουργηθεί
στα νοικοκυριά λόγω της υποεπένδυσης κατά τα χρόνια που
προηγήθηκαν. Πρόκειται για «ράλι»τα οποία έχουν να παρατηρηθούν στην κτηματαγορά από την περίοδο που προηγήθηκε της οικονομικής κρίσης, με αποτέλεσμα να ενισχύονται
οι φόβοι ότι μπορεί να ξεκινά μια περίοδος κατά την οποία θα
δημιουργηθεί μια νέα «φούσκα»τιμών στην αγορά κατοικίας.
Οταν έσπασε η προηγούμενη «φούσκα» λόγω της ύφεσης και
της κρίσης χρέους, οι τράπεζες βρέθηκαν με κόκκινα στεγαστικά δάνεια ύψους της τάξεως των 45 δισ. ευρώ.
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Στροφή στην πολυτέλεια
από μεγάλους του real estate

«

ΥΓΑΤΊΖΟΥΝ» διαρκώς τα έργα ανάπτυξης κατοικιών πολυτελούς χαρακτήρα από μεγάλους ομίλους ακινήτων, καθώς το επενδυτικό ενδιαφέρον
έχει πολλαπλασιαστεί σε σχέση με το πρόσφατο
παρελθόν. Η πρόσφατη επιτυχία των προπωλήσεων
πολυτελών διαμερισμάτων και βιλών στο Ελληνικό
«έχει ανοίξει την όρεξη» στην αγορά, ωθώντας όλο
και περισσότερες εταιρείες στην ανάπτυξη πολυτελών συγκροτημάτων ή ακόμα και συμβατικότερων
κατασκευών, ανάλογα με το προφίλ του
εκάστοτε ακινήτου αλλά και τη στόχευση του κάθε επενδυτή.
Στο πλαίσιο αυτό, η REDS του
Σημαντική αύξηση
ομίλου Ελλάκτωρ εξετάζει πολύ
σοβαρά την ανακατανομή των
αναπτύξεων κατοικιών
χρήσεων που σχεδιάζονταν
υψηλών προδιαγραφών, που
στο πλαίσιο της ανάπτυξης
της έκτασης των 300 στρεμκαλύπτουν χρόνιο έλλειμμα
μάτων στην Κάντζα της Παλτης ελληνικής αγοράς
λήνης. Πλέον φαντάζει πιθανή η
προσθήκη και κατοικιών εντός της
ανάπτυξης, οι οποίες ενδεχομένως
να συνδυαστούν και με σχολικά συγκροτήματα αλλά και με καταστήματα τύπου μίνι
μάρκετ. Μέχρι σήμερα ο σχεδιασμός προέβλεπε
την κατασκευή ενός επιχειρηματικού πάρκου με συβρίσκεται κοντά στην Ακρόπολη και ενδείκνυται για
μπληρωματικές χρήσεις, όπως π.χ. ένα ξενοδοχείο.
την ανάπτυξη οικιστικών συγκροτημάτων τουριστιΗ επένδυση των 200 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα
κού
χαρακτήρα, που θα μπορούν να αξιοποιηθούν
ξεκινήσει να αναπτύσσεται από το δεύτερο εξάμηνο
και
μέσω
ψηφιακών πλατφορμών βραχυχρόνιας
του 2022, με ορίζοντα ολοκλήρωσης από το τέλος
μίσθωσης,
αλλά
και για την παροχή ξενοδοχειακών
του 2025 και μετά.
υπηρεσιών,
ή
ακόμα
και ως φοιτητικές κατοικίες.
Στο μεσοδιάστημα, η REDS υλοποιεί οικιστικό συΠαράλληλα,
πληροφορίες
αναφέρουν ότι ήδη έχει
γκρότημα 17 πολυτελών κατοικιών. Πρόκειται για το
εκφραστεί
επενδυτικό
ενδιαφέρον
για την αγορά
έργο «Villa Cambas», που σχεδιάζεται σε οικόπεδο
του
τελικού
προϊόντος
από
εταιρείες,
όπως η Premia
4.415 τ.μ., το οποίο βρίσκεται δίπλα στη διατηρηProperties.
Η
εισηγμένη
προχώρησε
πρόσφατα σε
τέα πρώην κατοικία του Ελληνα οινοπαραγωγού Α.
στρατηγική
συνεργασία
με
την
Dimand
Real Estate,
Καμπά. Το ακίνητο βρίσκεται πλησίον της στάσης
στο
πλαίσιο
της
επιθυμίας
της
να
εισέλθει
και στην
«Κάντζα» του μετρό, καθώς και του προαστιακού
κατηγορία
των
οικιστικών
ακινήτων.
Μάλιστα,
η
σιδηροδρόμου. Η συνολική δόμηση θα ανέρχεται
Premia
απέκτησε
κτίριο
κατοικιών
στον
Πειραιά
σε 1.765 τ.μ., κατανεμημένα σε πέντε ανεξάρτητα,
(πλησίον των πρώην εγκαταστάσεων της Παπαδιώροφα κτίρια, περιμετρικά ενός εκτεταμένου χώστράτος), που ανέπτυξε η Dimand. Το ακίνητο μιρου πρασίνου.
σθώνεται πλήρως από την εταιρεία Teleperformance
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προωθούμεμέχρι το 2034 και χρησιμοποιείται για τη στέγαση
νη ανάπλαση των πρώην εγκαταστάσεων της Softex
εργαζομένων της εταιρείας τηλεφωνικής εξυπηρέ(Αθηναϊκή Χαρτοποιία) στον Βοτανικό. Πρόκειται για
τησης. Το ύψος της αγοραπωλησίας ανήλθε σε 10,2
μια έκταση της τάξεως των 50 στρεμμάτων, που
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Η αυξημένη ζήτηση
που καταγράφεται το
τελευταίο διάστημα για
πολυτελείς κατοικίες,
τόσο από Έλληνες
όσο και από ξένους
αγοραστές, ανοίγει
τον δρόμο στους
μεγάλους ομίλους για
να δραστηριοποιηθούν
στη συγκεκριμένη αγορά.
Μάλιστα, όπως τονίζουν
αναλυτές, διαμορφώνεται
μια δυναμική που ενώ
ήταν εμφανής και έντονη
στα νότια προάστια της
Αθήνας, στην Αθηναϊκή
Ριβιέρα, έχει αρχίσει
πια να αποτυπώνεται
και στα υπόλοιπα
παραδοσιακά προάστια
πολυτελών κατοικιών,
όπως Κολωνάκι, Φιλοθέη,
Παλαιό Ψυχικό και
Κηφισιά / Εκάλη.

εκατ. ευρώ. Την πρώτη της επένδυση στον τομέα
των πολυτελών κατοικιών ετοιμάζει αυτή την περίοδο και η Prodea Investments. Η εισηγμένη απέκτησε
οικόπεδο στην περιοχή του Ελληνικού, όπου σχεδιάζει να κατασκευάσει ένα πολυτελές συγκρότημα
κατοικιών, επενδύοντας συνολικά 11,5 εκατ. ευρώ.
Εκτός από την Prodea και η Noval Property ΑΕΕΑΠ προχωρεί αυτή την περίοδο στην τοποθέτησή
της στον τομέα των κατοικιών και συγκεκριμένα των
επιπλωμένων διαμερισμάτων, με στόχο την τουριστική αξιοποίηση. Η εταιρεία θα αξιοποιήσει κτίριο
4.300 τ.μ. στην οδό Αρδηττού, στο Μετς. Το ακίνητο στην οδό Αρδηττού βρίσκεται πλησίον του Παναθηναϊκού Σταδίου, προσφέρει θέα στην Ακρόπολη,
στον Λυκαβηττό αλλά και στο Ζάππειο, και ως εκ
τούτου προσφέρεται για τουριστική αξιοποίηση.
Επένδυση της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ σχεδιάζει και το επενδυτικό σχήμα του αμερικανικού
ομίλου ανάπτυξης ακινήτων Hines και του ομίλου
Henderson Park. Πριν από περίπου ένα χρόνο, οι

εν λόγω επενδυτές προχώρησαν στην αγορά έκτασης 71 στρεμμάτων (πρώην κτήματα Κόνιαρη) στην
περιοχή της Βούλας από το Μπενάκειο Ιδρυμα. Το
επενδυτικό πλάνο προβλέπει την ανάπτυξη ενός συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών, που θα απευθύνεται κυρίως σε ξένους αγοραστές. Εφόσον το
σχέδιο προχωρήσει, προβλέπεται να αναπτυχθούν
περί τις 350 κατοικίες. Αυτή την περίοδο εξετάζεται η αίτηση υπαγωγής του έργου στις διατάξεις περί
στρατηγικών επενδύσεων, αν και έχουν εκφραστεί
σοβαρές αντιρρήσεις από τον Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης.
Συγκρότημα κατοικιών δρομολογεί και η Αβαξ, στην
περιοχή του Ελληνικού. Το ακίνητο θα κατασκευαστεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο, το οποίο βρίσκεται κοντά στον σταθμό του μετρό, πλησίον της Λ. Βουλιαγμένης. Συγκεκριμένα θα κατασκευαστούν περί
τα 16 διαμερίσματα, επιφάνειας 2.500 τ.μ., με την
εταιρεία να προσδοκά πωλήσεις ύψους 6,5 εκατ.
ευρώ.

Η ζήτηση που ενισχύεται διαρκώς και οι «φυλές» των ξένων αγοραστών

Η

ΑΥΞΗΜΈΝΗ ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες, τόσο
εντός του λεκανοπεδίου της Αττικής, όσο και σε δημοφιλείς παραθεριστικούς προορισμούς, θεωρείται
πλέον δεδομένη, με κύριους εκφραστές τους ξένους
επενδυτές και αγοραστές. Σύμφωνα με την Berkshire Hathaway
Home Services (BHHS) και συγκεκριμένα το γραφείο της Αθήνας, «καταγράφεται πλέον μια δυναμική που ενώ ήταν εμφανής και έντονη στα νότια προάστια της Αθήνας, στην Αθηναϊκή
Ριβιέρα, έχει αρχίσει πια να αποτυπώνεται και στα υπόλοιπα
παραδοσιακά προάστια πολυτελών κατοικιών, όπως Κολωνάκι,
Φιλοθέη, Παλαιό Ψυχικό και Κηφισιά/Εκάλη. Την ίδια στιγμή, η
ζήτηση για σύγχρονες πολυτελείς κατασκευές, μικρότερου βεβαίως κόστους, είναι εμφανώς ανοδική σε περιοχές όπως Παλαιό Φάληρο, Αλιμο, Ελληνικό, Βριλήσσια, Μαρούσι, Χαλάνδρι,
Αγία Παρασκευή και Χολαργό», αναφέρει η εταιρεία, προσθέτοντας ότι οι εν λόγω περιοχές κινούνται κατά βάση από τους
εγχώριους πελάτες.
Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση της ζήτησης φαίνεται πια να τροφοδοτείται και από το εξωτερικό με κυριότερη πηγή την Ασία. Εν
τω μεταξύ, ενώ στα νότια προάστια, από Ελληνικό και νοτιότερα, οι τιμές δείχνουν να έχουν παγιωθεί σε αρκετά υψηλά για
την εποχή επίπεδα και να αναμένεται μια περίοδος αφομοίωσής
τους, οι τιμές στα υπόλοιπα προάστια που προαναφέρθηκαν,
φαίνεται να βρίσκονται στην αρχή της ανόδου τους. Τα διαθέ-

σιμα budget, αν μιλάμε για τις κατεξοχήν πολυτελείς κατοικίες
της Αθηναϊκής Ριβιέρας, των παραδοσιακών βορείων προαστίων
και των νησιών μας, καθορίζονται από την προσφορά, από το
ακίνητο που πωλείται. Πάντως, οι ξένοι επενδυτές δεν έχουν
απεριόριστη ρευστότητα. «Οι αγοραστές δεν πετάνε χρήματα.
Εμπιστεύονται όμως τις μεγάλες διεθνείς εταιρείες, ώστε να
εξασφαλίσουν ότι θα αγοράσουν στη σωστή τιμή και επιλέγουν
συνειδητά, με δεδομένο ότι έχουν μια πληθώρα πιθανών επιλογών σε όλη τη Μεσόγειο, πέραν της ελληνικής αγοράς, σε

Ισπανία, Νότια Γαλλία, Ιταλία και Κύπρο.
Σύμφωνα με την ΒΗΗS, υπάρχουν διάφορα προφίλ αγοραστών.
Για παράδειγμα, υπάρχουν εκείνοι που κινούνται για την απόκτηση πολύ ακριβών κατοικιών στα νότια προάστια της Αττικής και
τα δημοφιλέστερα ελληνικά νησιά. «Αυτοί κινούνται χωρίς πολύ
αυστηρό προϋπολογισμό και αποφασίζουν με βάση τις προσωπικές τους επιθυμίες, την αίγλη, την τοποθεσία, την πολυτέλεια
και τις παρεχόμενες υπηρεσίες του εκάστοτε ακινήτου. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν αγοραστές που προέρχονται κυρίως
από τις ΗΠΑ και τη Μέση Ανατολή», σημειώνει η εταιρεία.
Μια άλλη ομάδα αγοραστών είναι εκείνοι που ενδιαφέρονται για
την απόκτηση άδειας παραμονής μέσω του σχετικού προγράμματος «χρυσή βίζα». Η μεγάλη πλειονότητα των αγοραστών
αυτών προέρχεται από την Κίνα, τη Νοτιοανατολική Ασία, τη
Μέση Ανατολή, τη Ρωσία και την Τουρκία. Ενδιαφέρονται για μια
καλή επένδυση που στοχεύει στο κεφαλαιακό κέρδος από την
αύξηση της τιμής του ακινήτου. Μια Τρίτη κατηγορία αγοραστών
προέρχεται κυρίως από τις χώρες της βόρειας Ευρώπης αλλά
και της Γαλλίας, Αγγλίας και Ιταλίας και ενδιαφέρονται για επενδύσεις εισοδήματος και δευτερευόντως, κεφαλαιακών κερδών.
Αγοράζουν με γνώμονα τις τιμές ενοικίου των κατοικιών (είτε
απευθυνόμενοι σε βραχυχρόνιες μισθώσεις είτε σε μακροχρόνιες) και επίσης κοιτάζουν την προοπτική αύξησης της τιμής ανά
τ.μ. του ακινήτου στο οποίο επενδύουν.
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Οι 9 φυλές αγοραστών ακινήτων στην Ελλάδα

Η αγορά ακινήτων
έχει αφήσει πίσω της
τα πέτρινα χρόνια
της κρίσης και των
μνημονίων

Το «παζλ» των
επενδυτών της ελληνικής
κτηματαγοράς, που
όπως εκτιμούν οι ειδικοί
βρίσκεται στην αρχή ενός
καινούργιου κύκλου

N

ΈΟΙ ΠΟΥ ΔΙΑΘΈΤΟΥΝ «κομπόδεμα»
ή τους «προικίζουν» οι γονείς τους με
μετρητά μέσω των αφορολόγητων χρηματικών γονικών παροχών, 40άρηδες
που έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, οικογένειες που θέλουν να μετακομίσουν σε μεγαλύτερο σπίτι, ξένοι και Έλληνες που ενδιαφέρονται για
εξοχικές κατοικίες συνθέτουν το «παζλ» των αγοραστών και των επενδυτών στην αγορά ακινήτων
η οποία έχει εμφανίσει ισχυρά αντισώματα απέναντι
στην πανδημία.
Παράγοντες της κτηματαγοράς και των τραπεζών
εκτιμούν πως η αγορά ακινήτων βρίσκεται στην
αρχή ενός καινούργιου κύκλου, όπου ταυτόχρονα οι
τιμές ανεβαίνουν και οι αγοραστές είναι διατεθειμένοι να αγοράσουν.
Όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το δεύτερο τρίμηνο του 2021 οι τιμές των
διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά
μέσο όρο αυξημένες κατά 4,6% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο τρίμηνο του 2020, ενώ για το σύνολο του
2020 οι τιμές των διαμερισμάτων «έτρεξαν» με μέσο
ετήσιο ρυθμό 4,4%.
Η αγορά ακινήτων έχει αφήσει πίσω της τα πέτρινα
χρόνια της κρίσης και των Μνημονίων.
Έχει ζεσταθεί για τα καλά, με τους ανθρώπους της
κτηματαγοράς να περιμένουν ακόμα καλύτερες
ημέρες μέσα στους επόμενους μήνες.
Οι αγοραστές κατοικιών αναζητούν διαμερίσματα
επιφάνειας 95 τ.μ. κατά μέσο όρο με τη μέση τιμή
να κυμαίνεται στα 160.000 ευρώ, ενώ πολλά σπίτια
πωλούνται από τα σχέδια.
Το προφίλ των αγοραστών ακινήτων που πρωταγωνιστούν σήμερα στο εγχώριο real estate σκιαγραφεί
ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος Πανελλαδικού
Δικτύου E-Real Estates, ο οποίος μιλώντας αναφέρει ότι την περίοδο αυτή ενδιαφέρονται για αγορά
κατοικίας:
Νέοι (25-30 ετών) που διαθέτουν οικονομίες
έως 20.000 ευρώ. Αντί να διατηρούν τις αποταμιεύσεις στον καταθετικό λογαριασμό, στοχεύουν
στην αγορά μικρών ακινήτων με στόχο το μηνιαίο
εισόδημα.
Στελέχη πολυεθνικών εταιρειών που διαθέτουν
αποταμιεύσεις, στοχεύουν στο development σε συνεργασία με πρόσωπα του περιβάλλοντός τους.
Δανειολήπτες ηλικίας έως 44 ετών που διαθέτουν την ιδία συμμετοχή ύψους 20%-30% της
αξίας του ακινήτου, είτε μέσω προσωπικών αποταμιεύσεων, είτε οικογενειακών αποταμιεύσεων ή/
και εφάπαξ των γονέων ή/και μέσω πώλησης άλλου
περιουσιακού στοιχείου. Σύμφωνα με τον Θεμιστοκλή Μπάκα η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί μεγάλο μέρος του αγοραστικού κοινού λόγω της μη
φορολόγησης χρηματικής δωρεάς που λαμβάνουν
από τους γονείς και παράλληλα λόγω των υψηλών
ενοικίων που σε σύγκριση με τη μηνιαία δόση δανείου πολλές φορές η μηνιαία δόση υπολείπεται του
ενοικίου κατά 20%-30%. Οι δανειολήπτες έως 44
ετών επιλέγουν κυρίως ακίνητα επιφάνειας από 75
τ.μ. έως 95 τ.μ., έως 160.000 ευρώ. Το μέσο στεγαστικό δάνειο υπολογίζεται στις 90.000-100.000
ευρώ και σε πολλές περιπτώσεις η ιδία συμμετοχή
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Νέοι (25-30 ετών) που
διαθέτουν οικονομίες έως
20.000 ευρώ
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Εγχώριοι και αλλοδαποί
επενδυτές που στοχεύουν
στη δημιουργία φοιτητικών
κατοικιών υψηλών
προδιαγραφών

Πολλές κατοικίες
πωλούνται από τα
σχέδια
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Ιδιωτικά επενδυτικά
Δανειολήπτες ηλικίας έως
σχήματα που αναζητούν
44 ετών που διαθέτουν την ίδια
είτε αυτοτελή κτήρια
συμμετοχή ύψους 20-30%
είτε διαμερίσματα που
της αξίας του ακινήτου
Στελέχη πολυεθνικών
χρήζουν ανακαίνισης
Εταιρειών
«Νέοι» πολιτικοί μηχανικοί
και αρχιτέκτονες με αρχικά
Οι υποψήφιοι αγοραστές αναζητούν
κεφάλεια 150.000διαμερίσματα επιφάνειας 95 τ.μ.
Ιδιοκτήτες που
200.000 ευρώ
κατά μέσο όρο με μέση τιμή
αναζητούν μεγαλύτερη
Γονείς που βοηθούν τα
€160.000
κατοικία
παιδιά τους να αποκτήσουν
κατοικία μέσω
Ποιο είναι το προφίλ
τους,
τι αναζητούν, από
αφορολόγητης γονικής
Εγχώριοι αγοραστές
που προέρχονται και σε ποιες
παροχής
εξοχικών κατοικιών
περιοχές θέλουν να μετακομίσουν
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ξεπερνά το απαιτούμενο 20%-30% και αγγίζει το
40%-50% με στόχο τον μικρότερο δανεισμό και τη
μικρότερη μηνιαία δόση δανείου.

καταγράφεται έντονο αγοραστικό ενδιαφέρον με
στόχο την ανέγερση κατοικιών. Εντονη κινητικότητα καταγράφεται και για την αγορά αυτοτελών κτιρίων τόσο στο κέντρο της
Ποιο είναι το
Αθήνας όσο και στους κεντρικούς
προφίλ τους, τι
άξονες της πρωτεύουσας με στόχο
την τουριστική ανάπτυξη (boutique
αναζητούν, από που
hotel, hostel κ.λπ.).

Γονείς μέσω αφορολόγητης χρηματικής δωρεάς. Δεν είναι λίγοι οι
γονείς που μετά την εφαρμογή της
αφορολόγητης χρηματικής δωρεπροέρχονται και σε ποιες
άς έως το ποσό των 800.000 ευρώ
περιοχές θέλουν να
από την 1η Οκτωβρίου 2021 και
Κατασκευαστές μικρών πολυμετακομίσουν
ενόψει της ενεργοποίησης των νέων
κατοικιών. Το τελευταίο χρονικό διαντικειμενικών αξιών από την Πρωτοάστημα πολλοί νέοι πολιτικοί μηχανικοί
χρονιά αναζητούν κατοικίες, είτε για να κακαι αρχιτέκτονες που διαθέτουν ένα αρχικό
λύψουν τη στεγαστική ανάγκη των παιδιών τους και
κεφάλαιο της τάξεως των 150.000-200.000 ευρώ,
ιδιαίτερα αν πρόκειται για νέα ζευγάρια, είτε για να
που επιθυμούν να ενταχθούν πλέον στον καταδημιουργήσουν ένα μελλοντικό εισόδημα στο παιδί
σκευαστικό κλάδο, αναζητούν για αγορά μικρά
τους από την εκμετάλλευση του ακινήτου ή/και να
οικόπεδα ή/και οικόπεδα με παλαιά κτίσματα με
διασφαλίσουν τη στέγασή του στο μέλλον.
στόχο την ανέγερση 3-4 διαμερισμάτων συνολικής
επιφάνειας 220 τ.μ. – 240 τ.μ., που θα χρηματοδοΙδιωτικά επενδυτικά σχήματα/funds. Επενδυτιτηθούν από τις προκαταβολές των εν δυνάμει αγοκά σχήματα που αναζητούν είτε αυτοτελή κτίρια,
ραστών από το στάδιο των σχεδίων σε συνδυασμό
είτε διαμερίσματα που χρήζουν ανακαίνισης με
με τραπεζικό δανεισμό.
στόχο τόσο την άμεση ανακαίνιση και μεταπώληση,
είτε την άμεση εκμετάλλευση μέσω μακροχρόνιας
Εγχώριοι αγοραστές εξοχικών κατοικιών. Πολμίσθωσης διότι τη δεδομένη στιγμή η ζήτηση ακινήλοί που διαθέτουν αποταμιεύσεις 80.000-150.000
των προς μίσθωση καταγράφει καθημερινά αυξητιευρώ αναζητούν εξοχικές κατοικίες σε απόσταση
κές τάσεις. Εκτός από την αναζήτηση αυτοτελών
μιας-δύο ωρών από τη μόνιμη κατοικία τους, την
κτιρίων, αναζητούν και οικόπεδα σε περιοχές όπου
οποία θα μπορούν να επισκέπτονται αργίες, τριήμε-

ρα, καθώς και τους καλοκαιρινούς μήνες.
Ιδιοκτήτες – αλλαγή κατοικίας. Κινητικότητα
καταγράφεται και από ιδιόκτητες διαμερισμάτων
ή/και μεζονετών σε συγκροτήματα κυρίως των βορείων προαστίων, οι οποίοι λόγω της επιθυμίας να
διαμείνουν σε μονοκατοικία και σε συνάρτηση της
αύξησης των ζητούμενων τιμών πώλησης, μελετούν
το σενάριο να πουλήσουν το διαμέρισμα ή/και τη
μεζονέτα όπου διαμένουν και να προβούν σε αγορά
οικοπέδου όπου μπορεί να ανεγερθεί κατοικία από
150 τ.μ. έως 200 τ.μ. Η αναζήτηση επικεντρώνεται σε περιοχές όπως τα Μελίσσια, η Νέα Πεντέλη,
το Μαρούσι, η Κάτω Κηφισιά κ.λπ. Ο στόχος της
αλλαγής κατοικίας δεν επικεντρώνεται μόνον στην
ανάγκη διαμονής σε μονοκατοικία, αλλά παράλληλα
μελετούν τη δυνατότητα η νέα κατοικία να μπορεί
να «χωριστεί» σε 2 διαμερίσματα ώστε να δοθούν
αργότερα στα παιδία τους.
Εγχώριοι και αλλοδαποί επενδυτές. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις εγχώριων αλλά κυρίως αλλοδαπών επενδυτών ισραηλινής καταγωγής που αναζητούν αυτοτελή κτίρια γραφειακών χώρων με στόχο
την αλλαγή χρήσης και την άμεση διαρρύθμιση σε
κατοικίες, με σκοπό είτε τη δημιουργία φοιτητικών
κατοικιών υψηλών προδιαγραφών, είτε τη μεσοπρόθεσμη ενοικίαση σε στελέχη εταιρειών.
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ΚΟΣΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ: «Το σημαντικότερο

εθνικό ζήτημα σε πολλές χώρες της Ε.Ε.»

Τ

Ο 2017, μεταξύ των νέων
της Ε.Ε. που ζούσαν κάτω
από το όριο της φτώχειας,
το 42% ήταν υπερφορτωμένο από το κόστος στέγασης.
«Δεν χωράει αμφιβολία, η αναζήτηση
ενός οικονομικού διαμερίσματος, ακόμα και στα πέριξ του Βερολίνου, έχει
πλέον εξελιχθεί σε αδύνατη προσπάθεια», αναφέρει με απόγνωση η 28χρονη γραφίστρια Αναλίσα Μπέργκμαν.
Είναι μόλις μία από τους εκατοντάδες
χιλιάδες νέους που αντιμετωπίζουν τη
δυσβάσταχτη πρόκληση των υψηλών
ενοικίων και διογκωμένων τιμών κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ενωση.
Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το φαινόμενο της επιβάρυνσης του κόστους
στέγασης –το οποίο προκύπτει όταν
πάνω από το 40% του διαθέσιμου εισοδήματος ενός ατόμου δαπανάται
στα ενοίκια–, περίπου δύο στους πέντε
ανθρώπους στην Ελλάδα, ένας στους
πέντε στη Βουλγαρία και ένας στους
έξι στη Δανία και τη Γερμανία αντιμετωπίζουν το εν λόγω πρόβλημα.
Τα στοιχεία είναι ακόμα πιο ανησυχητικά στις νεαρότερες δημογραφικές
ομάδες, οι οποίες βρίσκονται άλλωστε
στο ξεκίνημα της επαγγελματικής τους
καριέρας.
Μεταξύ των νεότερων πολιτών της
Ε.Ε. που ζούσαν κάτω από το όριο της
φτώχειας το 2017, το 42% ήταν υπερφορτωμένο από το κόστος στέγασης,
ενώ ακόμα και σε χώρες όπως η Ολλανδία, το ποσοστό αγγίζει το 63%.

Οπως προειδοποίησε η Παγκόσμια
Τράπεζα σε σχετική έκθεσή της, «η
στέγαση αναδεικνύεται σταθερά στο
σημαντικότερο εθνικό ζήτημα σε πολλές χώρες της Ε.Ε.».
Μία από αυτές τις χώρες είναι αναμφισβήτητα και η Ρουμανία. Στις αρχές
της περασμένης δεκαετίας η χώρα
αντιμετώπιζε το υψηλότερο επίπεδο
στέρησης στέγασης στην Ε.Ε., με το
26,9% των Ρουμάνων πολιτών να αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα – στην
πλειονότητά τους οι πληττόμενοι ήταν
νέοι κάτω των 35 ετών.
Η κυβέρνηση προσπάθησε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα με ένα φιλόδοξο
δάνειο 175 εκατομμυρίων ευρώ από
την Τράπεζα Ανάπτυξης του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο στόχευε
να αυξήσει τον αριθμό των προσιτών

κατοικιών. Το 2015, η κυβέρνηση ενέκρινε το πρόγραμμα «Ενοικίαση Κατοικιών για Νέους 2016-2020», το οποίο
απευθύνθηκε σε νέους εργαζομένους
των οποίων το εισόδημα δεν τους επέτρεπε να αγοράσουν ή να νοικιάσουν
κατοικία σε τιμές αγοράς.
Μετά το πέρας της πενταετίας, το
πρόγραμμα παρείχε περίπου 7.000
επιδοτούμενες κατοικίες σε νέους
κάτω των 35 ετών, υπό την προϋπόθεση πως εργάζονται, δεν έχουν ιδιοκτησία και ο χώρος εργασίας τους βρίσκεται στην ίδια πόλη με το διαμέρισμα
που θα νοικιάσουν.
Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα
επιδοτούμενης κατοικίας επιλέχθηκαν έπειτα από ένα ειδικό σύστημα
βαθμολόγησης το οποίο αξιολογούσε
την προτεραιότητα των υποψηφίων –

ωστόσο οι αιτήσεις υπερέβησαν κατά
πολύ τον αριθμό των διαθέσιμων διαμερισμάτων.
Η υπερβολική ζήτηση είναι ένας από
τους λόγους που η Ρουμανία αποφάσισε να επεκτείνει το πρόγραμμα,
προσθέτοντάς το στον σχεδιασμό των
κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης και
Ανθεκτικότητας.
Παράλληλα, πέρα από τις εθνικές
εκλογές, την επόμενη Κυριακή το Βερολίνο θα κληθεί να αποφασίσει για
ένα από τα πιο κομβικά ερωτήματα
που αφορούν την αγορά ακινήτων: την
απαλλοτρίωση 240.000 διαμερισμάτων από μεγάλες εταιρείες ακινήτων,
με στόχο να προσφερθούν σε προσιτές τιμές από τις τοπικές αρχές. «Οι
τιμές έχουν σχεδόν διπλασιαστεί μέσα
σε μία δεκαετία, ενώ οι μισθοί παραμένουν σταθεροί», τονίζει η Α. Μπέργκμαν, η οποία εκτιμάει πως το δημοψήφισμα θα γείρει με διαφορά υπέρ
του «ναι».
«Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στους
δρόμους του Βερολίνου, οι οποίοι είναι διακοσμημένοι με χιλιάδες αφίσες
υπέρ του δικαιώματος στην οικονομική
κατοικία», προσθέτει.
Σε αντίστοιχες κινήσεις προχώρησαν
πρόσφατα διάφορες ευρωπαϊκές πόλεις, όπως το Μπιλμπάο, που δημιούργησε ένα ολιστικό πρόγραμμα στήριξης
στέγασης για νέους, και η Ρίγα, που
πρόσθεσε τους νέους εργαζομένους
σε προγράμματα επιδοτούμενης στέγασης για ευάλωτους πολίτες.

Υπέρ των μισθώσεων Airbnb οι Ευρωπαίοι

Θ

ΕΤΙΚΉ είναι, σε γενικές γραμμές,
η άποψη των πολιτών της Ε.Ε. για
την επίπτωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων στις γειτονιές τους, παρότι αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν και μειονεκτήματα.
Σύμφωνα με έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τις
βραχυχρόνιες μισθώσεις, το 35% των ερωτηθέντων
στην Ε.Ε. εκφράζει θετική άποψη για την επίπτωση
της σχετικής δραστηριότητας στην καθημερινότητά
του.
Στον αντίποδα, αρνητική άποψη εξέφρασε το 12%
των συμμετεχόντων, ενώ το 46% των ερωτηθέντων
δεν θεωρεί ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις έχουν κάποια επίδραση στη γειτονιά όπου κατοικεί. Στην περίπτωση της Ελλάδας, μάλιστα, το 40% διατυπώνει
θετική γνώμη για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, έναντι
μόλις 11% που τις εκλαμβάνει ως κάτι αρνητικό.
Ασφαλώς, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν μειονεκτήματα. Με βάση την έρευνα, το 45% των ερωτηθέντων σημειώνει την όχληση από τους τουρίστες
ως το σημαντικότερο μειονέκτημα, ενώ το 42% την
αρνητική επίδραση στις τιμές και τη διαθεσιμότητα
κατοικιών λόγω των βραχυχρόνιων μισθώσεων.
Στον αντίποδα, μεταξύ των συχνότερων πλεονεκτημάτων συγκαταλέγονται η δυνατότητα πρόσθετου
εισοδήματος για τους οικοδεσπότες (αυτό ανέφερε
το 58% των ερωτηθέντων), η πιο προσιτή διαμονή
σε ξένη χώρα (52%), ενώ ένας στους τέσσερις σημείωσε ότι οι βραχυχρόνιες μισθώσεις ενθαρρύνουν
τους επισκέπτες να δαπανούν περισσότερα χρήματα στις γειτονιές όπου μένουν.
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, το 25% των Ευρωπαίων κάνει κράτηση σε βραχυχρόνιες μισθώσεις και
η μεγάλη πλειονότητα (89%) από όσους έχουν κάνει
τέτοιες κρατήσεις θεωρεί ότι πρόκειται για μια θετική εμπειρία, την οποία θα συνιστούσε και σε άλλους.
Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε μια

πιο διευρυμένη προσφορά καταλυμάτων, στην εξασφάλιση καλύτερων τιμών (63%), σε καλύτερες παροχές (49%) και σε καλύτερες τοποθεσίες (43%). Οι
πιο συχνοί χρήστες είναι οι Γάλλοι, καθώς το 51%
έχει κάνει τουλάχιστον μία φορά χρήση των σχετικών υπηρεσιών. Οι Έλληνες κατατάσσονται στην
έβδομη θέση της σχετικής κατάταξης, με το 36%
να δηλώνει ότι έχει κάνει χρήση των βραχυχρόνιων
μισθώσεων.
Βάσει και των αποτελεσμάτων της έρευνας, η Επιτροπή θα αξιολογήσει κατά πόσον ενδείκνυται η
λήψη ενδεχόμενων νέων κανονιστικών μέτρων,
όπως ανακοινώθηκε σε πρόσφατο έγγραφο εργα-

σίας της Επιτροπής με διάφορα σενάρια για μια μεταβατική πορεία του τουριστικού οικοσυστήματος.
Τα παραπάνω στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου θα συμπληρώσουν την κατάθεση απόψεων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, έπειτα από
σχετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
πριν από λίγες εβδομάδες.
Η Επιτροπή διερευνά το κατά πόσον απαιτείται μια
ευρύτερη νομοθετική παρέμβαση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για την επιβολή μέτρων ρύθμισης της
αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων για το σύνολο
της Ε.Ε.
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ΚΊΝΑ
Φούσκα
στα ακίνητα
δημιουργεί
έρημες πόλεις

ΣΉΜΕΡΑ στην Κίνα το ένα πέμπτο των νεόδμητων κατοικιών,
τουλάχιστον 65 εκατομμύρια διαμερίσματα δηλαδή, είναι ακατοίκητο, αποτυπώνοντας με τον πιο
οφθαλμοφανή τρόπο τη «φούσκα» που έχει διαμορφωθεί στον
κλάδο. Άλλωστε, το ποσό μεγάλη
είναι η εξάρτηση της χώρας από
τις κατασκευές φαίνεται από τις
πόλεις – φαντάσματα.
Όπως αναφέρει σε σχετικό
του δημοσίευμα ο ειδησεογραφικός οικονομικός ιστότοπος
businessinsider.com, εάν κάποιος
οδηγήσεις μια – δύο ώρες έξω από
τη Σαγκάη ή το Πεκίνο, θα βρεθεί
μπροστά σε κάτι παράξενο.
Θα συναντήσει πόλεις με ψηλά
κτήρια, που είναι μοντέρνες και σε
καλή κατάσταση, αλλά – αντιθέτως με άλλες ανάλογες σε διάφορα μέρη του κόσμου – είναι άδειες.
Κι επειδή τον τελευταίο καιρό έχει
και πάλι έρθει στο προσκήνιο το
ζήτημα της αγοράς ακινήτων της
Κίνας, εξαιτίας του προβληματικού κατασκευαστικού κολοσσού
της Evergrande, που φέρει στους
ώμους του επαχθές χρέος 300 δις
δολαρίων, έτσι απασχολούν τα
ΜΜΕ και οι πόλεις – φαντάσματα.
Θεωρούνταν μοχλός οικονομικής
ανάπτυξης και ασφαλής επένδυση, αλλά η πραγματική τους έκταση είναι ακαθόριστη. Ερωτηθείς ο
Λι Γκαν, καθηγητής Οικονομικών
στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και
διευθυντής του Κέντρου Ερευνών
των Οικονομικών των κινεζικών
νοικοκυριών στο νοτιοδυτικό Πανεπιστήμιο Οικονομίας και Χρηματοπιστωτικών του Τσενγκντού, για
τον αριθμό των πόλεων – φαντασμάτων στην Κίνα, δεν είχε κάποια
απάντηση, μια κι αυτός ο ορισμός
δεν υφίσταται στη χώρα.
Ίσως η γνωστότερη όλων να είναι
η Νέα Πόλη Ορντος ή Κανγκμπάσι
στη Μογγολία.
Το σχέδιο στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ήταν να στεγαστούν
εκεί ένα εκατομμύριο άνθρωποι,
αλλά μετά μειώθηκαν στις τριακόσιες χιλιάδες. Το δέλεαρ για να
προσελκυσθούν ήταν ότι μετοίκησαν εκεί ορισμένα από τα καλύτερα σχολεία της χώρας. Γενικά
μιλώντας, οι πόλεις – φαντάσματα
στην Κίνα φανερώνουν ένα μεγάλο μέρος της τεράστιας αγοράς
ακινήτων, η οποία είναι διπλάσια
από την αντίστοιχη αμερικανική.
Σύμφωνα με στοιχεία του 2017,
το 21% των νέων διαμερισμάτων,
σχεδόν 65 εκατομμύρια από αυτά,
ήταν άδεια, όπως είχε αναφέρει σε
δημοσίευμα η Wall Street Journal.
Αρκούν δηλαδή να στεγάσουν όλη
τη Γαλλία, αλλά δεν μοιάζουν ούτε
εγκαταλελειμμένα ούτε σε παρακμή, όπως συμβαίνει με πόλεις –
φαντάσματα σε ΗΠΑ και Ιαπωνία.

ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Τ

Τα Μέλη του γραφείου της
Leptos Estates στην Μόσχα,
Yuliya Aprelskaya και Ekaterina
Sakharova, που παρευρίσκονται
στο συνέδριο WealthPro Russia
Moscow 2021

Η Leptos
συμμετείχε στο
Wealth Pro Russia
Moscow 2021
ΜΕΓΆΛΗ επιτυχία σημείωσε η
παρουσία της Leptos Estates στο
Eτήσιο Διεθνές Συνέδριο B2C
Wealth Pro Russia Moscow 2021
που έγινε στην Μόσχα τις προηγούμενες ημέρες. Η WealthPro
Russia Moscow 2021 παρουσίασε
μια μοναδική πλατφόρμα για την
ομάδα της Leptos Εstates για να
συναντήσει πελάτες και επαγγελματίες από Pωσικές και Διεθνείς
Επιχειρήσεις, προσφέροντας νέες
λύσεις στον τομέα ακινήτων στην
Κύπρο, καθώς και επενδύσεις
μέσω ακινήτων στην Ελλάδα.
H Leptos Estates έχει γίνει συνώνυμο με την αριστεία στην ανάπτυξη ακινήτων τόσο στην Κύπρο
όσο και στην Ελλάδα. Για πάνω
από έξι δεκαετίες, η Εταιρεία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή για τα
προϊόντα τελευταίας τεχνολογίας
και για τη δημιουργία μοναδικών
επενδυτικών ευκαιριών με πολλαπλά οφέλη. Τα μέλη του γραφείου
της Leptos Estates στη Μόσχα,
Yuliya Aprelskaya και Ekaterina
Sakharova, παρουσίασαν τα πλεονεκτήματα της μόνιμης διαμονής
στην Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και τις ευκαιρίες που παρέχονται στους επενδυτές που αναζητούν δεσμούς με την Ευρώπη.
Η δυναμική παρουσία της Leptos
Estates αλλά και τα διεθνώς
βραβευμένα και αναγνωρισμένα
αναπτυξιακά της έργα τόσο στην
Κύπρο όσο και την Ελλάδα κατάφεραν να τραβήξουν την προσοχή
μεγάλων επενδυτών και πολλών
αγοραστών, με προτίμηση ειδικά
στα παραθαλάσσια έργα όπως το
Limassol Blu Marine, το Limassol
Park, το Adonis Beachfront Villas,
το Coral Seas και το Venus
Gardens Resort, συμπεριλαμβανομένων των Aphrodite Beachfront,
Paros Gardens και Santorini Villas
στα ελληνικά νησιά, τα οποία συγκέντρωσαν το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων στο συνέδριο.
Ο Όμιλος Leptos θα συμμετάσχει
σε περισσότερες εκθέσεις καθ’
‘όλη τη διάρκεια του έτους, επισημαίνοντας τα πλεονεκτήματα
επενδύσεων μέσω ακινήτων τόσο
στην Κύπρο όσο και στην Ελλάδα.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Η Ελληνική Τράπεζα
στο 9ο Ενεργειακό Συμπόσιο

Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΌ μέλλον
της Κύπρου, η πορεία αξιοποίησης των ενεργειακών
κοιτασμάτων αλλά και η
μετάβαση στην πράσινη οικονομία
ήταν τα θέματα που αναπτύχθηκαν
κατά τη διάρκεια του 9ου Ενεργειακού Συμποσιού, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου στη Δημοσιογραφική Εστία στη Λευκωσία, με
τη στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας.
Στο συμπόσιο με τίτλο «Το νέο τοπίο
για το ενεργειακό αύριο της Κύπρου»
ακούστηκαν οι τάσεις και οι προκλήσεις της εποχής, ανταλλάχθηκαν ιδέες, εισηγήσεις αλλά και πρακτικές
άλλων χωρών με στόχο ένα βιώσιμο
ενεργειακό μοντέλο για την χώρα μας.
Ο Ανώτερος Διευθυντής Τραπεζικής
της Ελληνικής Τράπεζας, κ. Φοίβος
Στασόπουλος, καλωσόρισε τους συμμετέχοντες κατά την έναρξη και τόνισε την έμπρακτη στήριξη της Ελληνικής Τράπεζας προς τις επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον χώρο

της ενεργείας και ειδικότερα στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, έχοντας δεσμευτεί για πράσινη και
κοινωνική χρηματοδότηση. «Την περσινή χρονιά στηρίξαμε έργα παραγωγής Ανανεώσιμης Ενέργειας μέσω δα-

νειοδοτήσεων συνολικού ύψους €101
εκατ., χρηματοδοτώντας ένα από τα
σημαντικότερα αιολικά πάρκα στην
Κύπρο και πολλά άλλα παρόμοια έργα
πράσινης ενέργειας», τόνισε.
Βασικός πυλώνας της στρατηγικής
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της Ελληνικής Τράπεζας είναι να ηγηθεί της μετάβασης στην πράσινη οικονομία.
Η Τράπεζα εφαρμόζει κριτήρια αξιολόγησης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ρίσκων στη διαδικασία έγκρισης
καινούργιων χρηματοδοτήσεων, ενώ
πρόσφατα δημιούργησε εξειδικευμένη ομάδα για θέματα βιωσιμότητας
και ESG (Περιβάλλον, Κοινωνία, Διακυβέρνηση), προσφέροντας ποιοτικά
προϊόντα και ολοκληρωμένες υπηρεσίες με συμβουλές και κίνητρα προς
τους πελάτες της, ώστε να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις με μέτρα βιωσιμότητας.
«Ως Ελληνική Τράπεζα αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας απέναντι στο
περιβάλλον και στην κοινωνία και
θα συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε
πρωταγωνιστικό ρόλο στην περαιτέρω ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας, υποστηρίζοντας έμπρακτα και
ολοκληρωμένα την ιδιωτική επιχειρηματικότητα», τόνισε.

BEAU RIVAGE: Άρχισαν οι εργασίες κατεδάφισης

Ξ

ΕΚΊΝΗΣΑΝ οι εργασίες κατεδάφισης της πρώην ξενοδοχειακής μονάδας «Beau Rivage», οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε διάστημα 2-3 μηνών.
Η κατεδάφιση διεξάγεται με ήπια μέσα για σκοπούς προστασίας του
φυσικού περιβάλλοντος της ευρύτερης περιοχής, αλλά και για να μην επιβαρυνθούν με τυχόν οχληρία οι γειτνιάζουσες τουριστικές μονάδες και επιχειρήσεις.
Με την ολοκλήρωση των εργασιών κατεδάφισης, ανοίγει ο δρόμος για την NCH
Capital Inc, για την ανέγερση μικτής τουριστικής ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει ξενοδοχειακή μονάδα και αριθμό διαμερισμάτων υπό την ονομασία και διαχείριση παγκοσμίου εμβέλειας τουριστικής αλυσίδας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το Fund αμερικανικών συμφερόντων NCH Capital, διαχειρίζεται κεφάλαια πέραν των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων με αναπτύξεις
μεγάλων έργων σε όλο τον κόσμο περιλαμβανομένων και χωρών στα Βαλκάνια.

Η κατασκευή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη
στο Limassol Blu Marine

Τ

Ο ΒΡΆΔΥ της 23ης Μαΐου
ήταν μια μεγάλη αλλά και σημαντική νύχτα για εμάς. 300
τόνοι οπλισμένου χάλυβα,
1.500 κυβικά μέτρα σκυροδέματος
υψηλής αντοχής και 12 ώρες χύτευσης, από το πλήρωμα κατασκευής 60
ανδρών που εργάστηκε μέρα και νύχτα
στη «Νέα Ριβιέρα της Ευρώπης».
Το 25% των δομικών πλαισίων έχει ήδη
ολοκληρωθεί. Τα ορόσημα κατασκευής που έχουν ολοκληρωθεί, περιλαμβάνουν μέχρι στιγμής τη συσσώρευση
της κύριας δομής, τη στερέωση για
εκσκαφή, την σχεδίαση και την στεγανοποίηση των υπογείων.
Ο Όμιλος Leptos πρόκειται να αυξήσει
την παρουσία του στη Λεμεσό τα επόμενα χρόνια. Αυτή η περιοχή μετατρέπεται ταχύτατα σε έναν ακμάζοντα κεντρικό κόμβο με πληθώρα υπηρεσιών
και υπηρεσιών υψηλού επιπέδου στο
κατώφλι του.
Η κατασκευή του Limassol Blu Marine
του Ομίλου Leptos, θα συμβάλει σημαντικά στην κυπριακή οικονομία μέσω
της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας τόσο στον τομέα των κατασκευών
όσο και στον τομέα των υπηρεσιών. To

Σε πλήρη εξέλιξη η κατασκευή στο «Limassol Blu Marine» του Leptos Group

Limassol Blu Marine έχει ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές και μεγάλο αριθμό αγοραστών
πολυτελών διαμερισμάτων καθώς στοχεύει να αναδείξει την περιοχή ως προνομιακή τοποθεσία για νέες κυπριακές
και ξένες εταιρείες που ασχολούνται
με την καινοτομία, την τεχνολογία, τη

χρηματοδότηση κλπ.
Το Limassol Blu Marine είναι μια ανάπτυξη διεθνών προτύπων πολλαπλών
χρήσεων, που βρίσκεται στη δυτική
ακτή και στην καρδιά της Λεμεσού,
σε μια περιοχή που γνώρισε ραγδαία
ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια με την
ανάπτυξη επενδύσεων μεγάλης κλί-

μακας. Ένα ακμάζον επιχειρηματικό
κέντρο, και εν μέσω μιας μεγάλης
αστικής αναγέννησης που έχει προγραμματιστεί από το Δήμο Λεμεσού,
το Limassol Blu Marine βρίσκεται
μπροστά από την Ακταία Οδό, μια
περιοχή που περιλαμβάνει τη Μαρίνα
Λεμεσού, το My Mall, το Dubai World
Cruise Terminal, ένα διεθνές γήπεδο
γκολφ και την κατασκευή του μεγαλύτερου ολοκληρωμένου θέρετρου
καζίνο στην Ευρώπη.
Το Limassol Blu Marine παρουσιάζει
έναν μοναδικό προορισμό για κάθε
ανάγκη. Η ανάπτυξη αποτελείται από
ειδικά σχεδιασμένα γραφεία, πολυτελείς κατοικίες, εγκαταστάσεις παγκόσμιας κλάσης, καθώς και απρόσκοπτη
θέα στη θάλασσα.
Ο Όμιλος Leptos είναι ο ηγέτης στον
τομέα των ακινήτων και των κατασκευών για περισσότερα από 60 χρόνια.
Ο Όμιλος διατηρεί μια διεθνή παρουσία
και ένα εκτεταμένο δίκτυο συνεργατών
σε περισσότερες από 75 χώρες, δημιουργώντας έργα εξαιρετικής αισθητικής και κατασκευής, προσφέροντας
ασύγκριτα πρότυπα ποιότητας ζωής
και εργασίας.
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πωλήσεις l ενοικιάσεις l αγορές l σπίτια l οικόπεδα l εξοχικά l επαγγελματικοί χώροι
ΑΝΑΓΚΑΙΑ
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ
ΠΕΛΑΤΕΣ

Προς κατασκευαστικές εταιρείες
και κτηματομεσίτες
Η ιστοσελίδα της εφημερίδας μας www.akinita.com.cy, καλεί όλες τις κατασκευαστικές εταιρείες
και Κτηματομεσίτες που επιθυμούν να προβάλλουν τα ακίνητα τους, να μας αποστείλουν
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@fmw.com.cy
τα εξής:
• Την ακριβή ονομασία της Εταιρείας τους, το λογότυπο της και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
• Τα ακίνητα που επιθυμούν να προβάλουν (σύντομη περιγραφή ακινήτου, τιμή και 3 – 4
φωτογραφίες έγχρωμες).
Όσοι επαγγελματίες επιθυμούν να προβληθούν με διαφημιστικά banner θα πρέπει
να επικοινωνήσουν με το Εμπορικό Τμήμα της Εταιρείας μας,
τηλ. 22342005 κα. Μαρία Μιχαήλ.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εμπορικό Τμήμα
www.akinita.com.cy

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

με φωτογραφίες μόνο με Π100
Θέλετε να προβάλετε το ακίνητο που πουλάτε με φωτογραφία
Στείλτε μας τη φωτογραφία του ακινήτου (σπίτι,διαμέρισμα, κτήριο, εξοχικό κ.λπ) με σύντομο κείμενο
Φαξ 22342006
email: info@fmw.com.cy, www.fmw.com.cy
Αρμενίας 23Β, Γρ. 101, Στρόβολος ΤΤ 2003, Στρόβολος

ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΩΝ «ΑΚΙΝΗΤΩΝ»

Η εφημερίδα μας δεν φέρει
καμία ευθύνη για τα στοιχεία που
αναγράφονται στις μικρές αγγελίες
που δημοσιεύει. Την ευθύνη για
τα στοιχεία που αναγράφονται,
βάσει της νομοθεσίας, φέρουν
τα κτηματομεσιτικά γραφεία, τα
οποία θα πρέπει απαραίτητα να
αναφέρουν τον αριθμό μητρώου
τους.
Ενδεικτικό των πιο πάνω είναι
η κάτωθι ανακοίνωση που μας
στάληκε από το Συμβούλιο
Εγγραφής Κτηματομεσιτών
Κύπρου:
«Σας πληροφορώ ότι ο Περί
Κτηματομεσιτών Νόμος 71 (1)
2010 άρθρο 23 ορίζει σαφώς
την υποχρέωση του κάθε
Εγγεγραμμένου και Αδειούχου
Κτηματομεσίτη να αναγράφει το
όνομα του, τον αριθμό εγγραφής
και τον αριθμό άδειας ασκήσεως
του επαγγέλματος. Επιπρόσθετα
όσο αφορά ιδιώτες / ιδιοκτήτες
ή και εργοληπτικών εταιρειών,
επιβάλλεται κατά την καταχώρηση
διαφήμιση η παρουσίαση πλήρες
ονοματεπώνυμου και τηλεφώνου.
Σε αγγελίες οι οποίες αφορούν
ιδιώτες, πρέπει να αναγράφεται
η λέξη «ιδιοκτήτης» στην αγγελία
τους. Σε αντίθετη περίπτωση
η εφημερίδα ΑΚΙΝΗΤΑ είναι
υποχρεωμένη να αποταθεί και
να ενημερώσει το ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΜΕΣΙΤΩΝ
ΚΥΠΡΟΥ»
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ “ΑΚΙΝΗΤΑ”
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ΚΥΠΡΟΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες
βεράντες, πλήρως επιπλωμένο στον Άγιο
Ανδρέα. Ενοίκιο €700. FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
γκαρσονιέρα διαμ. €900 Λευκωσία 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31261
ΝΕΟ

1 υ/δ διαμ. €1,000 Λευκωσία 2 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31260
1 υ/δ διαμ. €1,000 Λευκωσία 2 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31262
1 υ/δ διαμ. €1,000 Στρόβολος 2 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31263
1 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop. Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40027
ΝΕΟ

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €600 Αγλαντζιά 3 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#15845
1 υ/δ διαμ. €530 Στρόβολος 3 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41099
1 υ/δ διαμ. €630 Έγκωμη 1 όροφο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41245
1 υ/δ διαμ. €580 Έγκωμη 1 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41273
1 υ/δ διαμ. €600 Λευκωσία 2 όροφο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41331
1 υ/δ διαμ. €630 Στρόβολος 1 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41354
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 1 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16441
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος ημι-υπόγειο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#16670
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 3 όροφο,

συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17135

21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41066

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €600 Αγλαντζιά 3
όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17465
2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €550 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18044

2 υ/δ διαμ. €670 Στρόβολος 1 όροφο,
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40115
2 υ/δ διαμ. €700 0 Στρόβολος 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40437

2 υ/δ διαμ. €600 Αγλαντζιά ισόγειο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#18814

2 υ/δ διαμ. €650 Άγιος Δομέτιος 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40442

2 υ/δ διαμ. €580 Στρόβολος 2 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18832

2 υ/δ διαμ. €650 Έγκωμη 1 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41098

2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 2 όροφο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#18842
2 υ/δ διαμ. €550 Στρόβολος 1 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18926
2 υ/δ διαμ. €600 Αγλαντζιά 2 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/
Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19359
2 υ/δ διαμ. €650 Αγλαντζιά 2 όροφο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19466
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Στρόβολος 4
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40114
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €650 Αγλαντζιά 2
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. &
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#35868
2 υ/δ διαμ. €950 Στρόβολος 7 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37835
2 υ/δ διαμ. €600 Έγκωμη 2 όροφο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38356
2 υ/δ διαμ. €800 Λευκωσία 1 όροφο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38664
ΝΕΟ

3 υ/δ διαμ. €900 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ. Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#17894
2 υ/δ διαμ. €800 Στρόβολος 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39395
2 υ/δ διαμ. €620 Στρόβολος 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39466

ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €850 Στρόβολος 2 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41242
2 υ/δ διαμ. €680 Στρόβολος 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41255
2 υ/δ διαμ. €700 Στρόβολος 2 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41256
2 υ/δ διαμ. €780 Στρόβολος 2 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΡ 505/Ε Ρ Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41278
2 υ/δ διαμ. €1,000 Έγκωμη 2 όροφο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41332
2 υ/δ διαμ. €750 Στρόβολος 3 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41358
2 υ/δ διαμ. €950 Έγκωμη 2 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#292
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €650 Στρόβολος 2 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#16295
2 υ/δ διαμ. €1,000 Στρόβολος 3 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35759
2 υ/δ διαμ. €900 Λευκωσία 3 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#20915
3 υ/δ διαμ. €900 Στρόβολος 1 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17894
3 υ/δ διαμ. €700 Στρόβολος 2 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Ρ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19195

2 υ/δ διαμ. €2,000 Παλλουριώτισσα 6
όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. &
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40681

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €900 Έγκωμη 3 όροφο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#29502

2 υ/δ διαμ. €900 Αγλαντζιά 1 όροφο, Η/Θ

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €600 Στρόβο-

λος 1 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16394
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,000 Άγιος Δομέτιος
1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#29854
ΝΕΟ

3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €1,700 Λευκωσία 1 όροφο, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29959
3 υ/δ διαμ. €650 Έγκωμη 2 όροφο, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#32456
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €800 Λακατάμεια 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38583
3 υ/δ διαμ. €1,600 Λευκωσία 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35852
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,100 Άγιος Δομέτιος ισόγειο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37335

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
κατάστημα 100τμ ισογείου στην Ακρόπολη. Θα ήταν πολύ βολικό για κατάστημα,
εκθεσιακό χώρο, αίθουσα συσκέψεων, αίθουσα γιόγκα και πιλάτες κ.λπ. 550 ευρώ.
SR-109506. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
χώρος κατάλληλος για Σχολή Χορού και
γυμναστήριο κοντά στην περιοχή Σταύρου. Τιμή 1200 ευρώ «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
γραφεία τα οποία είναι κατάλληλα και για
χρήση από ιατρούς στο κέντρο της Λευκωσίας. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
γραφεία τα οποία είναι κατάλληλα και για
χρήση από ιατρούς στο κέντρο της Λευκωσίας. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

3 υ/δ διαμ. €900 Στρόβολος 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38691
3 υ/δ διαμ. €820 Άγιος Δομέτιος 2 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39985
3 υ/δ διαμ. €700 Έγκωμη 2 όροφο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40153
3 υ/δ διαμ. €1,600 Λευκωσία 1 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41214
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €750 Έγκωμη
1 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26238

ΟΙΚΙΕΣ
Ευρύχωρο και πλήρως επιπλωμένο ανώγειος κατοικία 130 τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια. κοντά στην Λεωφόρο Σταυρού στο
Στρόβολο. Διαθέτει κεντρική θέρμανση
πετρελαίου, κλιματιστικά σε όλους τους
χώρους, ηλιακό και καλυμμένο χώρο
στάθμευσης. Τιμή 700 ευρώ, ΑR 113539
FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,200 Λευκωσία κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41284

3 υ/δ διαμ. €750 Στρόβολος 4 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40827

3 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €5,000 Δευτερά Κάτω a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#20638

ΝΕΟ

ΝΕΟ

4 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €1,500 Λευκωσία 3 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30390

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,000 Έγκωμη
κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32649

3 υ/δ διαμ. €750 Στρόβολος 2 όροφο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#21272
4 υ/δ διαμ. €1,500 Έγκωμη 2 όροφο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38669

Ανώγειος κατοικία 100 τ.μ. με 2 υπνοδωμάτια στο Πλατύ Αγλαντζιάς, Διαθέτει
κεντρική θέρμανση γκαζιού, ηλιακό, τζάκι, διπλά τζάμια, ψησταριά, κλιματιστικά
και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Τιμή
850 ευρώ ,AR 114200 FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

4 υ/δ διαμ. €2,200 Αγλαντζιά ισόγειο,
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22
452040 www.21finder.com Ν#41078

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,000 Στρόβολος a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#34130

5 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,800 Στρόβολος
3 όροφο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19737

3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €,200 Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35206
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4 υ/δ σπίτι €6,000 Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#20780
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €3,500 Τσέρι Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ. Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#18123

5 υ/δ σπίτι €8,000 Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26564
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 Άγιος Δομέτιος a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31367

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €3,000 Λακατάμεια κήπο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21895
ΝΕΟ

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500 Στρόβολος
ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#34555

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,000 Έγκωμη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#24949

5 υ/δ σπίτι €1,500 Λυθροδόντας Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38112

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 Έγκωμη
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#30394
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 Κοκκινοτριμιθιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33334
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,700 Λακατάμεια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38301
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €2,000 Έγκωμη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37611
4 υ/δ σπίτι €4,000 Στρόβολος ιδιωτική
πισίνα, κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#25868
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000 Δευτερά
Πάνω κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21951
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,900 Δευτερά Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27298

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500 Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#17896
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Στρόβολος
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29557
ΝΕΟ

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,800 Λατσιά
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27573
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,300 Λατσιά
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#19305
5 υ/δ σπίτι €3,000 Κλήρου ιδιωτική πισίνα,
κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16729
5 υ/δ σπίτι €6,000 Δευτερά Κάτω ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#36575
5 υ/δ σπίτι €5,500 Γέρι συσκευές, a/c,
Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29063

4 υ/δ σπίτι €2,900 Τσέρι κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17247

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €8,000 Αγλαντζιά
ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35986

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,500 Λευκωσία
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ..ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#32760

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,700 Αγίοι Τριμιθιάς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31440

ΝΕΟ

ΝΕΟ

4 υ/δ σπίτι €4,500 Λακατάμεια κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16806

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500 Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#29005

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500 Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#41153
5 υ/δ σπίτι €6,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα,
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#18812
5 υ/δ σπίτι €5,000 Λατσιά ιδιωτική πισίνα,
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#19313

7 υ/δ σπίτι €4,000 Γέρι ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#35957
σπίτι €4,000 Λευκωσία 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30595

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
διαμερίσματα προς ενοικίαση σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας και κοντά
στα Πανεπιστήμια. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτη-

ματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
για αγορά διαμερίσματα καινούργια και
παλιά μέχρι €210 000 στις περιοχές
Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ
οικόπεδα για ανέγερση κατοικίας σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο
Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488,
Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
για αγορά οικόπεδα στις περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και Έγκωμης
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
για ενοικίαση διαμερίσματα ενός, δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ στις περιοχές
Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου,
Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης
και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
για ενοικίαση χώρος για νηπιαγωγείο
στην περιοχή Έγκωμης. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικά οικόπεδα στο κέντρο της Λευκωσία για ανάπτυξη. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
σπίτια προς ενοικίαση με κήπο στην Λευκωσία για σοβαρούς μας πελάτες. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
οικίες προς πώληση σε κεντρικές περιοχές της Λευκωσίας. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

οικίες με πισίνα προς ενοικίαση στο κέντρο της Λευκωσίας. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Ζητούνται οικόπεδα για ανέγερση πολυκατοικιών στις περιοχές Ακρόπολη,
Δασούπολη, Έγκωμη, Αγλαντζιά, Λυκαβητός, Άγιοι Ομολογητές για πελάτες μας
από το εξωτερικό. «FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Ζητούνται διαμερίσματα στο προς αγορά μεταχειρισμένα μέχρι 10 χρονών για
σοβαρούς μας πελάτες στην Ακρόπολη,
Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη, Άγιοι
Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκαβητός.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
διαμερίσματα προς ενοικίαση στην περιοχή Λατσία, Δασούπολη, Ακρόπολη, Στρόβολο, Δασούπολη, Έγκωμη, Άγιοι Ομολογητές, Αγλαντζιά και Λυκαβητός. «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
για αγορά διαμερίσματα καινούργια και
παλιά μέχρι €120 000 στις περιοχές
Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, Λακα-

τάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
σπίτια προς ενοικίαση 3-4 υπν. με αυλή,
περιοχές Στρόβολο, Ακρόπολη, Δασούπολη, Λατσιά. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
από πελάτη του γραφείου μας Γεωργικό
Τεμάχιο στην επαρχία Λευκωσίας από
20,000τμ - 40,000τμ. Να διαθέτει πρόσβαση σε δρόμο και νερό. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82 AM

διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 118τ.μ. συν
16τ.μ. καλυμμένες βεράντες με πολύ
μεγάλη αποθήκη, 27 χρόνων, στους Αγίους Ομολογητές, πάροδος Κέννετυ. Τιμή
€150.000. FOX Smart Estate Agency.
Registered & Licensed Estate Agency
– R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357 22
873380 / Fax: +357 22 873381
καλοδιατηρημένο ισόγειο διαμέρισμα 3
υπνοδωματίων συν γραφείο 168τ.μ. συν
17τ.μ. καλυμμένες βεράντες, σε ανακαινισμένη πολυκατοικία. Τιμή €180.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381
γκαρσονιέρα διαμ. €90,000 Έγκωμη 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#41013
1 υ/δ διαμ. €59,500 Πέρα Χωριό - Νήσου
1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#39762

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
διαμέρισμα 68τ.μ. 2 υπνοδωματίων κοντά
στην Θεμιστοκλή Δέρβη στην Λευκωσία.
Αποτελείται από άνετη σαλοτραπεζαρία,
ανοικτή κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές,
2 υπνοδωμάτια καλού μεγέθους, πλήρες
μπάνιο και βεράντα 15 τ.μ. Επίσης διαθέτει διπλά τζάμια, ηλιακό, θερμοσυσσωρευτές, ηλιακό, κλιματιστικά και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Τιμή 140,000 FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82
καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 96τ.μ. συν 11τ.μ. καλυμμένες
βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο Παύλο
κοντά στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή €139.500.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381
γκαρσονιέρα διαμ. €89,000 Παλλουριώτισσα 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#41241
γκαρσονιέρα διαμ. €90,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#39552
ΝΕΟ

γκαρσονιέρα διαμ. €90,000 Αγλαντζιά 1
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40764
καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο Ανδρέα. Τιμή €165.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
διαμέρισμα 102τ.μ. 3 υπνοδωματίων
κοντά στην Θεμιστοκλή Δέρβη στην
Λευκωσία. Αποτελείται από άνετη σαλοτραπεζαρία, ανοικτή κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές, 3 υπνοδωμάτια καλού
μεγέθους με το κυρίως υπνοδωμάτιο en
suite, πλήρες μπάνιο, και βεράντες 25τ.μ.
Επίσης διαθέτει διπλά τζάμια, ηλιακό, θερμοσυσσωρευτές, κλιματιστικά, αποθήκη
και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Τιμη
220,000 FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

1 υ/δ διαμ. €61,500 Πέρα Χωριό - Νήσου
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40511
ΝΕΟ

1 υ/δ διαμ. €89,000 Τσέρι 1 όροφο,
a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Lt! d Εγγ..&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#19664
1 υ/δ διαμ. €95,000 Καϊμακλί 1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. & Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#20715
1 υ/δ διαμ. €100,000 Τσέρι 1 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37825
ΝΕΟ

1 υ/δ διαμ. €107,000 Λατσιά 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#16734
1 υ/δ διαμ. €110,000 Καϊμακλί 4 όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#33009
1 υ/δ διαμ. €115,000 Αγλαντζιά 1 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40706
1 υ/δ διαμ. €117,000 Έγκωμη 1 όροφο,
συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#19384
1 υ/δ διαμ. €123,000 Έγκωμη 1 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40392
2 υ/δ διαμ. €85,000 Πέρα Χωριό - Νήσου
2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40512
2 υ/δ διαμ. €89,000 Άγιος Δομέτιος 3
όροφο, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#32501
ΝΕΟ

1 υ/δ διαμ. €220,000 Στρόβολος 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#41171
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2 υ/δ διαμ. €95,000 Έγκωμη 2 όροφο,
κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#292
2 υ/δ διαμ. €114,000 Λευκωσία 2 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40413
2 υ/δ διαμ. €118,000 Λακατάμεια 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41151

ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €130,000 Στρ όβολος 3 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40352
2 υ/δ διαμ. €139,000 Λακατάμεια 1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#16027
2 υ/δ διαμ. €140,000 Λακατάμεια ισόγειο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#24795

μένων χώρων 130m2. Είναι διαμερίσματα
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από
υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές,
τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής
κλάσης Α. Ιδανικά για ιδιοκατοίκηση , διπλά από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού. Τιμή πώλησης:
€255,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/reale st a te -d ev e l o pm ent/ a pa rtm ents/
evripides/
2 υ/δ διαμ. €150,000 Στρόβολος 1 όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#28000
2 υ/δ διαμ. €150,000 Λακατάμεια 1 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#38603
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €155,000 Άγιος Δομέτιος 3 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39249

2 υ/δ διαμ. €145,000 Στρόβολος 1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40960

2 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 1 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40778

1. CITY GATES -DASOUPOLI
ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΡΕΤΙΡΕ
Πωλείται ΜΟΝΑΔΙΚΟ διαμέρισμα 3ων
υπνοδωματίων ΡΕΤΙΡΕ 150Μ2 στην Δασούπολη, στην οδό Βίτσι. Παράδοση σε
2 μήνες. Είναι διαμέρισμα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
και χαρακτηρίζεται από υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές, τεχνολογία
και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α.
Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, διπλά από την
έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας
- Λεμεσού.
Τιμή πώλησης: €370,000 + VAT ΜΕ 2
ΚΑΛΥΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘMΕΥΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/apartments/citygates-a/

2 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 2 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40780

2. CITY GATES -DASOUPOLI
Πωλούνται διαμερίσματα 3ων υπνοδωματίων στην Δασούπολη, στην οδό Βίτσι.
Παράδοση σε 2 μήνες με σύνολο καλυμμένων χώρων 130m2. Είναι διαμερίσματα
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από
υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές
,τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικά για ιδιοκατοίκηση,
διπλά από την έξοδο του αυτοκινητόδρομου Λευκωσίας - Λεμεσού Τιμή πώλησης:
€255,000 + VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/apartments/citygates-a/
3. Green Park – ΛΥΚΑΒΗΤΟΣ
Πωλούνται ετοιμοπαράδοτα διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων σε προνομιούχα περιοχή, στην οδό Κίμωνος 15, δίπλα από
το Πάρκο/Δάσος Ακαδημίας. Είναι διαμερίσματα ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ και χαρακτηρίζονται από υψηλές κατασκευαστικές προδιαγραφές, τεχνολογία και πιστοποιητικό
ενεργειακής κλάσης Α. ιδανικά για ιδιοκατοίκηση αλλά και μια πολύ καλή επένδυση
με υψηλές αποδόσεις.
Τιμή πώλησης: Starting from €199,000 +
VAT
Email: sales@cyfieldgroup.com
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/apartments/greenpark/
4. EVRIPIDES – RIK AREA 6 ΤΡΙΑΡΙΑ
Πωλούνται διαμερίσματα 3ων υπνοδωματίων, στην περιοχή ΡΙΚ οδό Ευριπίδου.
3οροφο κτήριο με 6 διαμερίσματα και
Παράδοση σε 6 μήνες με σύνολο καλυμ-

2 υ/δ διαμ. €157,000 Λακατάμεια 2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39687
2 υ/δ διαμ. €157,000 Λακατάμεια 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#40480
2 υ/δ διαμ. €160,000 Λακατάμεια 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#39593
2 υ/δ διαμ. €160,000 Στρόβολος 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40374
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €170,000 Αγλαντζιά 3 όροφο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ5/05/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#18273
2 υ/δ διαμ. €170,000 Στρόβολος ισόγειο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26672
2 υ/δ διαμ. €170,000 Στρόβολος ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38787
2 υ/δ διαμ. €175,000 Λακατάμεια 2 όροφο, κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40277
2 υ/δ διαμ. €178,000 Λατσιά 1 όροφο,
Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41105
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €180,000 Αγλαντζιά 1 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40284
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Πα-

ραλιμνίου, σε εξαιρετική κατάσταση, επιπλωμένο, €99,000 Ref. 2636 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 3 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με μεγάλη βεράντα και πανοραμική θέα θάλασσας, €135,000 Ref. 2415
C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD,
Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή
Κάππαρη, μοντέρνο διαμέρισμα ισογείου, με μεγάλη πλακόστρωτη εσωτερική
αυλή, κοινόχρηστη πισίνα, γυμναστήριο
και γήπεδο τέννις, €159,000 Ref. 2438
C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD,
Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/

€375,000 Ref. 1734 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία, περιοχή Παραλιμνίου, με συνολική έκταση 471 τ.μ.,
€99,000 + ΦΠΑ Ref. 1217 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε τουριστική ζώνη,
περιοχή Κάππαρη, με συνολική έκταση
541 τ.μ., σε απόσταση 500 μέτρων από
τη θάλασσα, €180,000 + ΦΠΑ Ref. 1844
C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD,
Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή Αγίας Νάπας, πλήρως ανακαινισμένο, 5 λεπτά από τη θάλασσα, €80,000 Ref. 2436
C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD,
Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία, περιοχή
Σωτήρας, με συνολική έκταση 535 τ.μ.,
€75,000 + ΦΠΑ Ref. 2568 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με βεράντα και δίπλα
από όλες τις απαραίτητες ανέσεις,
€115,000 Ref. 2558 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία, περιοχή Παραλιμνίου, με συνολική έκταση 566 τ.μ.,
€60,000 + ΦΠΑ Ref. 2704 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 2 υπν, περιοχή
Παραλιμνίου, σε εξαιρετική κατάσταση
με μεγάλη βεράντα, €155,000 Ref. 2347
C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD,
Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Οικόπεδο, σε ζώνη με επικρατούσα χρήση την κατοικία, περιοχή
Πρωταρά, με συνολική έκταση 1864 τ.μ.,
€190,000 + ΦΠΑ Ref. 2669 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Διαμέρισμα 1 υπν, περιοχή
Παραλιμνίου, 200μ από τον κυκληκό
κύμβο της Αγίας Τριάδας, με βεράντα και
κοινόχρηστη πισίνα, €68,000 Ref. 2672
C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD,
Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Παραλιμνίου, με κήπο δώματος που έχει
θέα θάλασσα, 5 λεπτά οδήγημα από τη
θάλασσα, €185,000 Ref. 655 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεζονέτα 2 υπν, περιοχή Περνέρα, σε εξαιρετική κατάσταση, 2 λεπτά
περπάτημα από τη θάλασσα, 5 λεπτά
από τη καινούργια μαρίνα του Πρωταρά,
€235,000 Ref. 895 C.I. SWEET HOME
(REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/
ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 2 υπν, περιοχή Αγίας
Τριάδας, σε εξαιρετική κατάσταση, με
ιδιωτική πισίνα, μεγάλη βεράντα, σε απόσταση περπατήματος από τη θάλασσα και
της παγκόσμιας κλάσης καινούργιας μαρίνας του Πρωταρά, €250,000 Ref. 1739
C.I. SWEET HOME (REALTORS) LTD,
Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504,
A.A. 165/E ΤΗΛ 77772027, 99729494,
23834139 https://sweethome.cy/

3 υ/δ διαμ. €99,000 Στρόβολος 3 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40213
3 υ/δ διαμ. €135,000 Στρόβολος ισόγειο,
a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29745
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολόφου 570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη
περιοχή, με συντελεστή δόμησης 60%
και δυνατότητα 2 ορόφων 8,3 μέτρων.
Τιμή €92.000. FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μισό οικιστικό οικόπεδο στο
Τσέρι 257 τ.μ. σε ήσυχη περιοχή, με
συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 ορόφων 10 μέτρων. Τιμή €70.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό οικόπεδο στη Λακατάμια 566τ.μ. σε ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 100% και δυνατότητα
3 ορόφων 13,5 μέτρων. Τιμή €150.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Αγίας
Τριάδας, με κήπο στη ταράτσα, 5 λεπτά
περπάτημα από τη θάλασσα και πισίνα,
€470,000 + ΦΠΑ Ref. 2682 C.I. SWEET
HOME (REALTORS) LTD, Αδειούχος Κτηματομεσίτης Α.Μ. 504, A.A. 165/E ΤΗΛ
77772027, 99729494, 23834139 https://
sweethome.cy/

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικιστικό χωράφι 2855τ.μ.
στο Παλιομέτοχο κοντά στο Β’ Δημοτικό
σχολείο, με συντελεστή δόμησης 60%
και δυνατότητα 2 ορόφων 8,5 μέτρων.
Τιμή €136.500 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 3 υπν, περιοχή Πρωταρά, μόλις μερικά λεπτά απο τη θάλασσα, με πισίνα σε ήσυχη τοποθεσία,

ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτικό τεμάχιο 33.782τ.μ.
στο Καλό Χωριό Ορεινής. Τιμή €235.000
FOX Smart Estate Agency Registered &

Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
κτηνοτροφικό
τεμάχιο
4014τ.μ. στο Καπέδες με μικρό σπιτάκι
και διάτριση. Τιμή €40.000
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο μοντέρνο δυόροφο σπίτι 3+1 υπνοδωματίων 200 τ.μ.
με πισινό σπιτάκι, σε πλεονεκτική τοποθεσία στον Άγιο Δομέτιο κοντά στην Ένγκωμη. Τιμή €300.000. FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με σοφίτα, 360 τ.μ. με μεγάλη
πισίνα, 6 υπνοδωματίων το καθένα με
δικό του μπάνιο και WC, στον Αρχάγγελο
σε ολόκληρο οικόπεδο. Τιμή €750.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων και 2 μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη περιοχή στον Στρόβολο.
Τιμή €135.000. FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καλοδιατηρημένο διαμέρισμα 3 υπνοδωματίων 96τ.μ. συν 11τ.μ.
καλυμμένες βεράντες 23 χρόνων στον
Άγιο Παύλο κοντά στον Άγιο Ανδρέα.
Τιμή €139.500 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ καλοδιατηρημένο διαμέρισμα
3 υπνοδωματίων 117τ.μ. συν 23τ.μ. καλυμμένες βεράντες 23 χρόνων στον Άγιο
Ανδρέα. Τιμή €165.000 FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο συνεχόμενα καταστήματα το καθένα 75τ.μ. συν πατάρι75τ.μ.
και αυλή κοντά στο CYNEPLEX. Τιμή
€174.000 το καθένα. FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ ανακαινισμένο γραφείο 85 Τ.Μ.
σε εμπορικό κτήριο σε μία από τις πιο
εμπορικούς λεωφόρους της Λευκωσίας.
Τιμή €161.000 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το πιο κάτω εξαιρετικό διαμέρισμα κοντά στο Σατιρικό θέατρο 3
υπνοδωματίων. Τιμή €243.000. Κωδικός A-114679 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381
ΠΩΛΕΙΤΑΙ το πιο κάτω εμπορικό οικόπεδο στην κάτω Λακατάμεια στην καταπληκτική τιμή των €280,000. Τιμή κτηματολογίου 01/01/2018 €392,000. Κωδικός
P-113677 FOX Smart Estate Agency
Registered & Licensed Estate Agency –
R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357 22 873380
/ Fax: +357 22 873381
ΝΕΟ
3 υ/δ διαμ. €155,000 Λατσιά 3 όροφο,
συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26554

3 υ/δ διαμ. €160,000 Λευκωσία 5 όροφο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ-
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505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21978
3 υ/δ διαμ. €163,000 Έγκωμη 2 όροφο, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27118
3 υ/δ διαμ. €165,000 Λατσιά 4 όροφο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39254
3 υ/δ διαμ. €175,000 Στρόβολος 2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37539

4 υ/δ διαμ. €300,000 Άγιος Δομέτιος 2
όροφο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505
/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32942
4 υ/δ διαμ. €490,000 Αγλαντζιά 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36485
5 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €350,000 Δάλι,
Κωνστάντια 1 όροφο, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#38322

3 υ/δ διαμ. €190,000 Δάλι Κωνστάντια
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40806
3 υ/δ διαμ. €192,500 Λακατάμεια 1 όροφο, κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#41302
3 υ/δ διαμ. €215,000 Λακατάμεια 2 όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
ΕΡ γ.& ΑΡ /χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39600
ΝΕΟ
3 υ/δ διαμ. €219,000 Λατσιά 1 όροφο,
Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41110

3 υ/δ διαμ. €235,000 Αγλαντζιά 2 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38299
3 υ/δ διαμ. €254,100 Στρόβολος 1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39532
3 υ/δ διαμ. €259,000 Αγλαντζιά 1 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν #38388
3 υ/δ διαμ. €290,000 Αγλαντζιά 1 όροφο,
Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17105
3 υ/δ διαμ. €319,000 Έγκωμη 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35255
ΝΕΟ
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €310,000 Έγκωμη
3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39809

3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €340,000 Λευκωσία
5 όροφο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31840
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €450,000 Λευκωσία 4 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37588
3 υ/δ διαμ. €465,000 Έγκωμη 4 όροφο,
πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#35062
4 υ/δ διαμ. €175,000 Δάλι 1 όροφο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37331
4 υ/δ ρετιρέ διαμ. €190,000 Αγλαντζιά
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37270

ΟΙΚΙΕΣ

γκαρσονιέρα ξενόνας σπιτιού €415,000
Αγλαντζιά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38586
γκαρσονιέρα σπίτι €480,000 Λευκωσία
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38475
1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €75,000
Αστρομερίτης Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#37220
1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €125,000 Πέρα
Ορεινής a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#30403
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €45,000 Μιτσερό κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38561

ημιανεξάρτητη κατοικία 3 υπνοδωματίων κοντά στη οδο Περικλέους στο
Στρόβολο. Διαθέτει τζάκι, κεντρική θέρμανση πετρελαίου, ηλιακό, μεγάλη βεράντα με κήπο και καλυμμένο χώρο στάθμευσης. Τιμή 215,000. Α 103502. FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ.
Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800
82

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €98,000 Παλαιομέτοχο 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39672

1. LIMNI HOUSE 40-41 HOUSE Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4 Υπνοδωματίων, με εσωτερικό χώρο στα 192m2
και εξωτερικούς καλυμμένους χώρους
και βεράντες στα 32m2 σε προνομιούχα
περιοχή στον Αρχάγγελο, δίπλα από την
Λίμνη του Μαγκλή και το γραμμικό πάρκο.
Παράδοση σε 3 μήνες. Μοντέρνο σπίτι
με υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές
προδιαγραφές, τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά
δίπλα από χώρο πρασίνου και τον ποταμό
Πεδιαίο. Email: sales@cyfieldgroup.com,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/limniluxury-houses/limni-40-41-house-1/

2 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €200,000 Αγλαντζιά a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#26153

2. LIMNI HOUSE 5
Πωλείται ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΊΑ 4
Υπνοδωματίων σε γωνιακό οικόπεδο, με
εσωτερικό χώρο στα 225m2, εξωτερικούς
καλυμμένους χώρους και ακαλυπτες βεράντες σε προνομιούχα περιοχή στον Αρχάγγελο, δίπλα από την Λίμνη του Μαγκλή
και το γραμμικό πάρκο. Παράδοση σε 6
μήνες. Μοντέρνο σπίτι με υψηλές κατασκευαστικές και τεχνικές προδιαγραφές,
τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής
κλάσης Α. Ιδανικό για ιδιοκατοίκηση, βρίσκεται σε ήσυχη γειτονιά δίπλα από χώρο
πρασίνου και τον ποταμό Πεδιαίο. Email:
sales@cyfieldgroup.com, Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/limniluxury-houses/limni-5/
3. ALEXANDROUPOLΙS HOUSES
Πωλούνται τρεις ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ σε ¾ οικοπέδου, 4 υπνοδωματίων
με άνετους χώρους και μεγάλες βεράντες καθώς επίσης και roof garden με
πανέμορφη θέα το πράσινο. Μοντέρνες
κατοικίες με υψηλές κατασκευαστικές
προδιαγραφές, τεχνολογία και πιστοποιητικό ενεργειακής κλάσης Α. Βρίσκονται
στην περιοχή ΓΣΠ και είναι ιδανικές για ιδιοκατοίκηση, οικόγενειες και νεαρά ζευγάρια που ψάχνουν ήσυχες περιοχές για να
ζήσουν. Email: sales@cyfieldgroup.com,
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 80005757
https://www.cyfieldgroup.com/realestate-development/houses-villas/
alexandroupoli-houses/
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €290,000 Έγκωμη
2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#33305

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €155,000 Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#31722

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €255,000
Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27602
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000 Λευκωσία κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27598
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €81,000 Τεμβριά κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39673
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €111,500
Παλλουριώτισσα κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#40813
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €115,000 Λυθροδόντας κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#31718
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €175,000
Στρόβολος κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#41215
3 υ/δ σπίτι €201,600 Γέρι κήπο, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40402
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €220,000 Δάλι
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17273
3 υ/δ σπίτι €225,000 Τσέρι κήπο, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41040
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €230,000
Αγλαντζιά συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ, 22452040
www.21finder.com Ν#28026
3 υ/δ σπίτι €235,000 Λακατάμεια 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022

ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#39741
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €239,000 Τσέρι κήπο, a/c πρύ νοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Ρ γγ.& Ρ δ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#21885
3 υ/δ σπίτι €239,000 Κοκκινοτριμιθιά
κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#39550
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Καϊμακλί κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#30674
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Καϊμακλί a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32166
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000 Μάμμαρη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/ Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#40550
μοντέρνο δυόροφο σπίτι πολυτελείας με
σοφίτα, 6 υπνοδωματίων το καθένα με
το μπάνιο του 360 τ.μ. με μεγάλη πισίνα, στον Αρχάγγελο σε ολόκληρο οικόπεδο. Τιμή €750.000. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €260,000 Λατσιά
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40930
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000 Γέρι
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#36401
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €283,000 Λατσιά
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40929
3 υ/δ σπίτι €290,000 Παλλουριώτισσα Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26307
ανώγεια κατοικία 3 υπνοδωματίων και 2
μπάνια, 23 χρονών, σε προνομιούχα ήσυχη
περιοχή στον Στρόβολο. Τιμή €135.000.
FOX Smart Estate Agency. Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E. Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €295,000 Ευρύχου
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30415
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €299,000
Ψιμολόφου πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#21185
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Λακατάμεια a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#18913
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €345,000 Λακατάμεια κήπο, συσκευές, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33555
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €360,000 Αγία
Βαρβάρα κήπο, Η/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17908

3 υ/δ σπίτι €370,000 Έγκωμη 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#31681
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €370,000
Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35206
3 υ/δ σπίτι €580,000 Έγκωμη a/c Κ/Θ,
Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#26158
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €590,000 Λακατάμεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#32666
4 υ/δ σπίτι €113,000 Παλαιομέτοχο καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39781
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €125,000
Ανθούπολη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#29772
4 υ/δ σπίτι €240,000 Δάλι 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#37049
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €259,000
Λακατάμεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41371
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €279,000 Λακατάμεια κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39409
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €286,000 Λακατάμεια καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39043
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €290,000 Κλήρου
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#16277
4 υ/δ σπίτι €300,000 Λακατάμεια Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36127
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000 Τσέρι
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27588
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €380,000 Παλλουριώτισσα συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#21546
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €380,000
Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#34255
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €385,000 Στρόβολος συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#16546
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000 Άγιος Δομέτιος κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#38029
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Έγκωμη Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#18085
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Στρόβολος κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ,

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy

32

Μικρές Αγγελίες...Μεγάλες Ευκαιρίες
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΚΥΠΡΟΣ

21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26202
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €470,000 Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#27568
4 υ/δ ξενόνας σπιτιού €600,000 Έγκωμη
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27574
4 υ/δ σπίτι €630,000 Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#34950
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €650,000 Αγία
Βαρβάρα ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#33712
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000 Λακατάμεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#25562
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €750,000 Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#41126
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €900,000 Στρόβολος κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#33604
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,150,000 Παλαιομέτοχο ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29766
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €320,000 Λακατάμεια κήπο, συσκευές, a/c, πρόνοια Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16024
5 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €340,000
Λακατάμεια a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#21785
5 υ/δ σπίτι €420,000 Στρόβολος κήπο,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#19350
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000 Αγλαντζιά κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#33790
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000 Λευκωσία κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#30817
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000 Λατσιά κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#25601
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000 Αγλαντζιά Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#32350
5 υ/δ σπίτι €2,900,000 Γέρι συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29063
5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €4,500,000
Έγκωμη ιδιωτική πισίνα, κήπο, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#24641

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,500,000 Στρόβολος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#31099
6 υ /δ σπίτι €170,000 Ψιμολόφου Η/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26155
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €270,000 Νικητάρι
κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31281
6 υ/δ σπίτι €450,000 Λευκωσία 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#34512
6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €550,000 Παλλουριώτισσα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30612
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000 Πέρα
Χωριό - Νήσου ιδιωτική πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#14607
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,100,000 Λακατάμεια κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21795
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,900,000 Αγία
Βαρβάρα ιδιωτική πισίνα, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37203

Μοναδικό Οικιστικό Κτήριο στην παλιά
πόλη της Λευκωσίας - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ
ΑΠΟ FOX. 540 000 ευρώ. ΜΟΝΑΔΙΚΗ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! Β-107894.
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
Πωλείται γραφείο 85Τ.Μ. σε εμπορικό
κτήριο σε μία από τις πιο εμπορικούς λεωφόρους της Λευκωσίας, ανακαινισμένο το
2010. Τιμή €160.650. FOX Smart Estate
Agency. Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E. Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
Εμπορικό κτήριο στα Λατσιά με υψηλή
προβολή παρα τον νέον δρόμο Λευκωσίας- Λεμεσού, είναι 3300 τετραγωνικών
μέτρων και περιλαμβάνει, showrooms,
γραφεία, επαγγελματικούς αποθηκευτικούς χώρους φορτοεκφόρτωσης. Για περισσότερες πληροφορίες. ΕΣ FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ.
488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

αποθήκη στα Λατσιά κοντά στον αυτοκινητόδρομο 1256 τ.μ με 2 μέσο
πατώματα 625 τ.μ. «FOX Smart
Estate Agency, Εγγεγραμμένο και
Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82

ΧΩΡΑΦΙΑ
- ΟΙΚΟΠΕΔΑ

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €265,000 Πέρα
Ορεινής κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#25853

αποκλειστικά από την FOX, δυο συνεχόμενα εμπορικά οικόπεδα, έκτασης πέραν
τον 1100 τ.μ., με έτοιμα αρχιτεκτονικά
σχέδια για κατασκευή εξαόροφου κτιρίου.
Τα οικόπεδα βρίσκονται στην Λεωφ. Ιφιγενείας στην Ακρόπολη. Τιμή €1,600,000
διαπραγματεύσιμη. FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82

7 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €325,000
Αγλαντζιά κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.
ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37272

Οικόπεδο στη Χρυσελεούσα, Στρόβολος.
533 τ.μ. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82

ΝΕΟ

8 υ/δ σπίτι €750,000 Τσέρι 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#37316
8 υ/δ σπίτι €5,000,000 Λευκωσία κήπο,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#34510
σπίτι €140,000 Λύμπια 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33961

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
οροφογραφεία 298 τ.μ. σε κεντρικό
εμπορικό δρόμο της Λευκωσίας. Αποτελούνται από 10 δωμάτια, server room,
reception area, 2 τουαλέτες και κουζίνα.
Επίσης διαθέτουν κεντρικό σύστημα θέρμανσης/κλιματισμού, διπλά τζάμια και 4
χώρους στάθμευσης. Τιμή 620.000 ευρώ.
Ο-113158 FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

φροντιστήριο στην Λακατάμια «FOX
Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο
και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο,
Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800
800 82

Οικόπεδο στον Στρόβολο 533τ.μ. Βρίσκεται εντός της ζώνης Κα6 με Σ.Δ: 90%,
αναλογία κάλυψης 50% και πρόβλεψη για
2 ορόφους έως 10 μέτρα. €170,000. P
-108175. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό οικόπεδο στη Ψημολόφου
570τ.μ. σε ήσυχη νεόδμητη περιοχή, με
συντελεστή δόμησης 60% και δυνατότητα 2 ορόφων 8,3 μέτρων. Τιμή €92.000.
FOX Smart Estate Agency Registered &
Licensed Estate Agency – R.N.488, L.N.
344/E Tel: +357 22 873380 / Fax: +357
22 873381
οικιστικό οικόπεδο με κτήριο σε ήσυχη περιοχή στην καρδιά της Λευκωσίας. Κοντά
στο Landmark Hotel (πρώην Hilton). Το
οικόπεδο είναι 661τμ και προσφέρει τη
δυνατότητα ανέγερσης πολυτελούς πολυκατοικίας. P-107351 FOX Smart Estate
Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
μισό οικιστικό οικόπεδο στο Τσέρι 257τ.μ.
σε ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 90% και δυνατότητα 2 ορόφων 10
μέτρων. Τιμή €70.000. FOX Smart Estate
Agency Registered & Licensed Estate
Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel: +357
22 873380 / Fax: +357 22 873381
μεγάλο οικιστικό οικόπεδο στην Αγλατζιά
πάροδος Αγλατζιάς 669τ.μ., σε ήσυχη περιοχή, με συντελεστή δόμησης 120% και
δυνατότητα 3 ορόφων 13,5 μέτρων. Τιμή
€336.000 συν ΦΠΑ. FOX Smart Estate

Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ.
Αδ. 344/Ε», Τηλ. 800 800 82
Οικιστική Γη στον Πεδουλά, Λευκωσία.
Πωλείται οικόπεδο 688τ.μ. στον Πεδουλά. Βρίσκεται εντός Η2 ζώνης με εγκεκριμένο πέρασμα, 90% πυκνότητα κτιρίου,
50% αναλογία κάλυψης και πρόβλεψη
για 2 ορόφους έως 8,3 μέτρα. €60,000
L-107365 «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
οικιστικό χωράφι 2.905τ.μ. στο Γέρι, με
εύκολη πρόσβαση στον αυτοκινητόδρομο. Εξαιρετική ευκαιρία για επένδυση η
αξιοποίηση. Τιμή €225.000. FOX Smart
Estate Agency Registered & Licensed
Estate Agency – R.N.488, L.N. 344/E Tel:
+357 22 873380 / Fax: +357 22 873381

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ
για αγορά διαμερίσματα καινούργια και
παλιά μέχρι €120 000 στις περιοχές
Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
για ενοικίαση διαμερίσματα ενός δυο,
τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 900 ευρώ στις περιοχές Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, Στρόβολο,
Λακατάμια, Μακεδονίτισσα, Έγκωμης και
Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82
για αγορά οικόπεδα στις περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και Έγκωμης
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε», Τηλ.
800 800 82
για αγορά διαμερίσματα καινούργια και
παλιά μέχρι €210 000 στις περιοχές
Ακρόπολης, Αγλαντζιά, Στρόβολο, Λακατάμια, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
ΝΕΟ

για αγορά οικόπεδα στις περιοχές Ακρόπολης, Δασούπολης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου, Μακεδονίτισσας και Έγκωμης
«FOX Smart Estate Agency, Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό
Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ. 344/Ε»,
Τηλ. 800 800 82
για ενοικίαση διαμερίσματα ενός δυο, τριών υπνοδωματίων και στούντιο επιπλωμένα ή μη μέχρι 1200 ευρώ στις περιοχές
Ακρόπολης, Αγλαντζιάς, Στροβόλου,
Λακατάμιας, Μακεδονίτισσας, Έγκωμης
και Λατσιών. «FOX Smart Estate Agency,
Εγγεγραμμένο και Αδειούχο Κτηματομεσιτικό Γραφείο, Αρ. Εγγρ. 488, Αρ. Αδ.
344/Ε», Τηλ. 800 800 82

2 υ/δ διαμ. €1,200 Γερμασόγεια ισόγειο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38512
2 υ/δ. διαμ. €1,000 Μουτταγιάκα 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41074
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €900 Άγιος Αθανάσιος 1
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39885
3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35429
3 υ/δ διαμ. €5,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35430
3 υ/δ διαμ. €2,000 Λεμεσός ισόγειο, κοινή πισίνα, a/c, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#35424
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €6,500 Άγιος
Τύχωνας ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35420
3 υ/δ διαμ. €3,000 Λεμεσός 1 όροφο, Η/Θ
21 Prop. Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39887
3 υ/δ διαμ. €3,000 Άγιος Τύχωνας ισόγειο,
κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40015
3 υ/δ διαμ. €1,500 Άγιος Αθανάσιος 3
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40072
3 υ/δ διαμ. €1,000 Μέσα Γειτονιά 1
όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38190
3 υ/δ διαμ. €1,600 Πολεμίδια Κάτω 1
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#37794
3 υ/δ διαμ. €4,000 Παρεκκλησιά Τουριστική Περιοχή ισόγειο, a/c, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35418
3 υ/δ διαμ. €3,500 Γερμασόγεια 4 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17570

ΟΙΚΙΕΣ
ΛΕΜΕΣΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €1,300 Πολεμίδια
Πάνω ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37512

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €1,200 Μονή
κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39886
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40128

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy

33

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

ΚΥΠΡΟΣ

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800 Παρεκκλησιά ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#19708
4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#26437
4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#26438
5 υ/δ σπίτι €2,700 Καλό Χωριό Λεμεσού
ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#38689
ΝΕΟ

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €3,500 Άγιος
Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c,
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35510
6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#17567
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#18627
8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27955
ΝΕΟ

Οικία στη περιοχή Κέντρο Πόλης,
3υπν., ανεξάρτητη, διαθέτει σαλόνι, πισίνα, κουζίνα ανεξάρτητη, 3wc,
1 μπάνιο, ,ηλεκτρικές συσκευές,
€3500. Code:8797 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία ισόγειο στη περιοχή Κολόσσι, 4υπν.,
διαθέτει σαλόνι, full a/c, 2 κουζίνες, 4wc,
2 μπάνια, 2 parking, ηλεκτρικές συσκευές,
€1,300. Code:980893, 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία ανεξάρτητη στη περιοχή Εκάλη,
4υπν., ηλεκτρικές συσκευές, 2 μπάνια,3
wc, 2 σαλόνια, αποθήκη, €1,500.CODE:
978316, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Οικία στη περιοχή Νεάπολη, 4υπν., διαθέτει 2 σαλόνια, κουζίνα ανεξάρτητη, παρκινγκ, a/c, 3wc, 2 μπάνια, αποθήκη, τζάκι,
ηλεκτρικές συσκευές, €1,600. CODE:
883266, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
γκαρσονιέρα σπίτι €700 Λεμεσός 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#292
2 υ/δ σπίτι €2,000 Μέσα Γειτονιά a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#31353
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850 Γερμασόγεια
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#15244
4 υ/δ σπίτι €2,000 Λεμεσός 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.

ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#26438
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Λεμεσός
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#36921
6 υ/δ σπίτι €4,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#31644
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €10,000 Άγιος
Τύχωνας ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ. &
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#34765
6 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €5,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#17567
6 υ/δ σπίτι €6,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#31615
6 υ/δ σπίτι €6,000 Γερμασόγεια ιδιωτική
πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#35208
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €4,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#18627

25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
ΝΕΟ

Αποθήκη στη περιοχή Τσίρειο, 400 τ/μ
κ/χ, 1 επίπεδα, wc, κουζίνα, €1000
Code: 796863. Τηλ.25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Άγιος Αθανάσιος, 1000τ/μ κ/χ, παρκινγκ, 2 wc, τριφασικό ρεύμα, €5,500, Code: 801345.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Αποθήκη στη περιοχή Νέο Λιμάνι, 360τμ
κ/χ, 2wc, κουζίνα, a/c, parking, €1200
Code: 808008. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
ΝΕΟ

8 υ/δ σπίτι €5,500 Άγιος Αθανάσιος ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#27955

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
Γραφείο στη περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας,
300 τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, a/c, κουζίνα, 2
παρκινγκ, γραφείο, βιτρίνα, wc €2,000
Code: 983596. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο

Κατάστημα στο Κέντρο Λεμεσού, 180τ/μ
κ/χ, 2 επίπεδο, a/c, 2 wc, παρκινγκ
€1,200 Code: 795891. 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΝΕΟ

γκαρσονιέρα διαμ. €99,000 Λεμεσός
1 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#39256

Γραφείο στη περιοχή Αγίας Τριάδας,
130τ/μ κ/χ, κουζίνα, πάρκινγκ, wc,
€1,950 Code: 971024. 25771188,Λεμεσός,Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M.
525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς 1 όροφο,
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35114

Γραφείο στη περιοχή Άγιος Σπυρίδωνας
250τ/μ κ/χ,1 επίπεδο, 8 διαχωρισμένα
δωμάτια/γραφεία, a/c, 5 parking, κουζίνα, αποθήκη, 5 wc, €4,000 Code:93606.

3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς 1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#35117
3 υ/δ διαμ. €130,000 Αρακαπάς ισόγειο,
κήπο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
L td Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39179
4 υ/δ διαμ. €430,000 Γερμασόγεια ισόγειο, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39549

1 υ/δ διαμ. €80,000 Αρακαπάς 2 όροφο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39176
2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς 1 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/ χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#35113

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €172,000
Αγρός κήπο, πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#28727
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €89,000 Καμινάρια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37506
ΝΕΟ

3 υ/δ σπίτι €235,000 Ύψωνας καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#37132
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000 Μανδριά
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.
Αρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37766
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €300,000
Μέσα Γειτονιά Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#40230
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000 Λιμνάτης
κήπο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#34740

ΟΙΚΙΕΣ
Υπό κατασκευή Μονοκατοικία στο Χωριό Παρεκκλησιά Λεμεσός (κωδ 2-507).
Όμορφη και ανεξάρτητη υπο κατασκευή οικία 3 υπνοδωματίων στο χωριό
Παρεκκλησιά στην Λεμεσό. Η οικία θα
προσφέρει 3 επίπεδα με υπόστεγο στον
χώρο της αυλής, με συνολικό εσωτερικό χώρο τα 208τ.μ και 30τ.μ Βεράντες.
Το μέγεθος του οικοπέδου είναι 425τ.μ και
διατίθεται η κατασκευή πισίνας με προαιρετικό κόστος. Η οικία θα κατασκευαστεί
με πλήρη θερμοπρόσωπο και θα διαθέτει
φωτοβολταϊκό σύστημα 3KW.. Ενεργειακή κλάση Α. 330.000+ΦΠΑ, SPm Land &
Properties Ltd, Τηλ. 99355005
ΝΕΟ

Ρετιρέ 3 υπνοδωμάτια με roof garden υπο
κατασκευή στην Εκάλη Λεμεσός (κωδ
2-503)
Μοντέρνο υπό κατασκευή πολυτελές
Ρετιρέ 3 υπνοδωματίων χτίζεται σε μια
ήσυχη περιοχή της Εκάλης στην Λεμεσό.
Το Ρετιρέ θα διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, με
το κυρίως να προσφέρει En-Suite. Στο
ρετιρέ θα υπάρχουν σύνολο 3 αποχωρητήρια. Διαθέτει ευρύχωρους εσωτερικούς
χώρους 97τ.μ και μια μεγάλη βεράντα
27τ.μ. με θέα. Το συγκεκριμένο ρετιρέ
θα έχει επίσης ιδιωτικό Roof garden 55τ.μ
στην ταράτσα, με απεριόριστη θέα πόλης
και θάλασσας. Υπάρχει αποθήκη 4τ.μ και
ένας καλυμμένος χώρος στάθμευσης.
Η
ενεργειακή
κλάση
είναι
Α.
€270,000+ΦΠΑ, SPm Land & Properties
Ltd, Τηλ. 99355005

Γραφείο στην περιοχή Αγ. Αθανάσιος
100τ/μ κ/χ, 1 επίπεδο, wc, a/c, κουζίνα,
2 wc, €1,500 Code: 981642, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Γραφείο στη περιοχή Άγιος Νεκτάριος,
180τ/μ κ/χ, 1 επίπεδα, γραφεία, παρκινγκ,
κουζίνα, 1 wc, 2 a/c €1,800 Code:970225.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

2 υ/δ διαμ. €115,000 Αρακαπάς 1 όροφο,
κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35115

Αποθήκη στη περιοχή Ζακάκι, 405τμ
κ/χ, wc τριφασικό ρεύμα, wc, γραφεία
€1800 Code:10726. 25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΝΕΟ

7 υ/δ σπίτι €15,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#36896

2 υ/δ διαμ. €110,000 Αρακαπάς ισόγειο,
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39178

γκαρσονιέρα σπίτι €400,000 Γερμασόγεια 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#38404
γκαρσονιέρα
ανεξάρτητο
σπίτι
€1,450,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39993
Ανεξάρτητη μοντέρνα Οικία 4 υπνοδωμάτια προς πώληση στα Κάτω Πολεμίδια
Λεμεσός. (κωδ 2-499)
Υπο κατασκευή ανεξάρτητη μοντέρνα
Οικία 4 υπνοδωμάτια προς πώληση σε
μια ήσυχη περιοχή στα Κάτω Πολεμίδια
Λεμεσός. Το έργο πρόκειται να ξεκινήσει
σύντομα και διατίθεται η επιλογή να τροποποιηθούν τα σχέδια εσωτερικά σύμφωνα με τις δικές σας ανάγκες. Η οικία
διαθέτει εσωτερικό χώρο τα 175 τ.μ και
μπορεί να επεκταθεί έως τα 195 τ.μ. Το
μέγεθος οικοπέδου είναι ενδεικτικά 220
τ.μ. Εξαιρετική ποιότητα κατασκευής με
ενεργειακή κλάση Α.
Θα προσφέρεται πλήρως θερμομόνωση
και Φωτοβολταϊκό σύστημα 3 KW.
335,000+ΦΠΑ, SPm Land & Properties
Ltd, Τηλ. 99 355005
1 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €86,000 Απεσιά 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29151
ΝΕΟ

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €150,000
Λόφου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40061

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000 Κορφή
ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#29841
6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €800,000
Μέσα Γειτονιά συσκευές, a/c Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#26578
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500,000 Λεμεσός ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#39265
7 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €600,000
Μέσα Γειτονιά a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#28299
7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,500,000 Γερμασόγεια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ
καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#35431
ΝΕΟ

8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €660,000 Σαϊττάς κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#33238
8 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200,000 Λεμεσός 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#37496
ημι-ανεξάρτητο σπίτι €315,000 Πολεμίδια Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#31940
ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Πολεμίδια
Κάτω a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#31924

ΕΞΟΧΙΚΕΣ
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Εξοχική Οικία στη περιοχή Συλίκου, 3 υπν.,
108τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα,1 σαλόνι, 1 κουζίνα, τζάκι, wc, €155,000, Code:870467.
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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ΚΥΠΡΟΣ

Εξοχική Οικία στη περιοχή Λάνεια ανεξάρτητη - καινούργια, 2 υπν., 132τ/μ κ/χ,
350 τ/μ οικοπέδου, a/c,1 μπάνιο, ηλ. συσκευές, βεράντα, 2 wc, κήπο. €215,000,
Code: 875152. 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
Εξοχική Οικία στη περιοχή Πέρα Πεδί,
ανεξάρτητη, 3 υπν., 1 επίπεδο 120 τ/μ
κ/χ, 447 τ/μ γη, διαθέτει σαλόνι, 3 wc,
πλυσταριό, κουζίνα, αποθήκη,2 μπάνια
€160,000, Code: 933215, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΧΩΡΑΦΙΑ
χωράφι στη περιοχή Πραστιό Κελλακίου 10,490τ/μ (9 Σκάλες), 6% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο και τίτλο, CODE:971016,
€250,000, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Λάνεια, 3345τ/μ (2
Σκάλες), 10%Σ/Δ, επίπεδο, τίτλος, νότιο, €85,000, Code:933233, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 40E αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
χωράφι στη περιοχή Άγιος Μάμας,
5686τ/μ (4 Σκάλες), 6%Σ/Δ, εφάπτεται
δρόμου ασφάλτου, τίτλος €117,000.
CODE: 904445, 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
χωράφι στη περιοχή Παρεκλησιά, 1208
Τ/μ, 20% Σ/Δ, μεγάλο πρόσωπο, εφάπτεται δρόμου ασφάλτου, επίπεδο, τίτλος,
€170,000, Code:983572, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Γραφείο Απ.Ανδρέας, 272τ/μ. κ/χ, 6 w/c,
1 κουζίνες, 2 επίπεδα, 15 γραφεία διαχωρισμένα, τίτλο, parking Code:823606
€270,000 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Γραφείο στη περιοχή Αγίου Ανδρέου,
192τ/μ. κ/χ, 3 επίπεδα, 4 wc, a/c VRV,
τίτλο, 11 γραφεία, reception. €550,000,
Code: 812171 25771188, Λεμεσός,
Vilanos Real Estate Agents Ltd, A.M. 525,
A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό
γραφείο
Γραφείο στη Λεμεσό (Κέντρο Πόλης)
222τ/μ. κ/χ, w/c, κουζίνα, αποθήκη, 5
γραφεία, πάρκινγκ, τίτλο, I.D 813274
€385,000, 25771188, Λεμεσός, Vilanos
Real Estate Agents Ltd, A.M. 525, A.A.
357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κτήριο στη περιοχή Άγιος Νικόλαος,
271τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, διαθέτει 13 wc, τίτλο, κουζίνα, αποθήκη, 1 διαμέρισμα, a/c,
€477,000, Code: 852298, 25771188,
Λεμεσός, Vilanos Real Estate Agents Ltd,
A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο
Κατάστημα Λεμεσό 320τ/μ κ/χ, 2 επίπεδα, τίτλος €640,000, Code:8874
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#22173

4 υ/δ σπίτι €1,500 Ψευδάς κήπο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40638

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €127,000 Λάρνακα 4
όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#38530
2 υ/δ διαμ. €128,000 Αραδίππου 4 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38566

ΛΑΡΝΑΚΑ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €1,200 Λάρνακα ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#35754
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,800 Τερσεφάνου
3 όροφο, ιδιωτική πισίνα, συσκευές, a/c,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16238
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €600 Πύλα ισόγειο, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35509
3 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα ισόγειο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31014
2 υ/δ διαμ. €650 Λάρνακα 2 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38595
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,200 Λάρνακα 5
όροφο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#32241

ΝΕΟ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα διαμ. €26,000 Τερσεφάνου 1 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ. Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40167
γκαρσονιέρα διαμ. €59,000 Κίτι ισόγειο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40429
γκαρσονιέρα διαμ. €158,000 Λάρνακα
1 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38599
1 υ/δ διαμ. €65,000 Τερσεφάνου 2 όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#40379

ΝΕΟ

1 υ/δ διαμ. €79,000 Ορόκλινη 1 όροφο, κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#39398
1 υ/δ διαμ. €136,000 Λάρνακα ισόγειο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36204

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΚΤΙΡΙΑ
Γραφείο στη Λεμεσό πλησίον Δικαστήρια 117τ/μ, κ/χ, 4 γραφεία, 2 επίπεδα,
τίτλος, 2 w/c, €160,000, Code:914200,
25771188, Λεμεσός, Vilanos Real Estate
Agents Ltd, A.M. 525, A.A. 357/Ε αδειούχο κτηματομεσιτικό γραφείο

Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38280

2 υ/ δ διαμ. €60,000 Τερσεφάνου ισόγειο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40364

ΟΙΚΙΕΣ
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,200 Ορόκλινη
κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#30970
ΝΕΟ

3 υ/δ σπίτι €4,200 Ορόκλινη κήπο, a/c
Κ/Θ, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΡ 505/Ε Ρ
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21462
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500 Κίτι ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#30053
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,300 Αραδίππου κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32554
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €2,500 Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27791
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €69,000 Περιβόλια Λάρνακα
1 όροφο, Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#36989
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €78,000 Λάρνακα 3 όροφο, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32396

2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €128,000 Τερσεφάνου 2 όροφο, κοινή πισίνα, 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39888
2 υ/δ διαμ. €135,000 Αραδίππου 2 όροφο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40588
2 υ/δ διαμ. €139,000 Λειβάδια 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41326
2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 1 όροφο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27379
2 υ/δ διαμ. €140,000 Λάρνακα 1 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40141

3 υ/δ διαμ. €150,000 Λάρνακα 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40657
3 υ/δ διαμ. €158,000 Αραδίππου ισόγειο, κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#18023
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €195,000 Ορόκλινη 2
όροφο, κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#39839
4 υ/δ μεζονέττα €155,000 Ορμίδεια ισόγειο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#20745
4 υ/δ διαμ. €200,000 Λάρνακα 3 όροφο,
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#29324
4 υ/δ διαμ. €380,000 Ορόκλινη 5 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#21922
6 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη ισόγειο,
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#26093

2 υ/δ διαμ. €140,000 Αραδίππου ισόγειο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40544
2 υ/δ διαμ. €145,000 Ορόκλινη 2 όροφο,
κοινή πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#21924
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €150,000 Λειβάδια 2
όροφο, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#40876
2 υ/δ διαμ. €175,000 Λάρνακα 2 όροφο,
Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40934
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €199,000 Πύλα 1
όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#24694

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
γκαρσονιέρα
ημι-ανεξάρτητο
σπίτι
€80,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#27368
1 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €150,000 Περβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#34023
2 υ/δ σπίτι €65,000 Ψεματισμένος κήπο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#39744
2 υ/δ σπίτι €50,000 Αγίοι Βαβατσινίας κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39743

2 υ/δ διαμ. €85,000 Λάρνακα 3 όροφο,
συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32074

2 υ/δ διαμ. €225,000 Λάρνακα ισόγειο,
κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#32151

2 υ/δ διαμ. €95,000 Λειβάδια 1 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ 1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40663

ΝΕΟ

2 υ/δ σπίτι €96,000 Κίτι κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#35908

2 υ/δ διαμ. €250,000 Ορόκλινη 2
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#22006

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €115,000
Ορόκλινη συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#30467

3 υ/δ διαμ. €100,000 Αλεθρικό ισόγειο,
κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39464

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €240,000 Περιβόλια Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#35993

2 υ/δ διαμ. €95,000 Αλεθρικό ισόγειο,
κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41119
2 υ/δ διαμ. €98,000 Αραδίππου 2 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41394

4 υ/δ σπίτι €1,250 Μενεού 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.
ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36120

2 υ/δ διαμ. €109,000 Λάρνακα 2 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40220

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,500 Λειβάδια κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&

2 υ/δ διαμ. €120,000 Περιβόλια Λάρνακα
2 όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022

3 υ/δ διαμ. €105,000 Τερσεφάνου ισόγειο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40367
3 υ/δ διαμ. €115,000 Λάρνακα 1 όροφο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39462

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €317,850 Περιβόλια Λάρνακα συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#28226
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
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Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#31288
2 υ/δ σπίτι €400,000 Πύλα συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29588
ΝΕΟ

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €543,240
Περιβόλια Λάρνακα κήπο, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17637

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000 Ορόκλινη a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#21888

Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ.
22452040
www.21finder.com
Ν#24964

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €250,000 Πύλα
κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#30872

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €170,000
Αραδίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ 22452040 www.21finder.com
Ν#38901

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €254,950 Ξυλοφάγου ιδιωτική πισίνα, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ.ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#18491

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Ορόκλινη 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39881

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €170,000 Τερσεφάνου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27367

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000 Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#20794

2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €225,000 Μενεού κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39330
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €160,000 Τερσεφάνου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39613

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#26312

3 υ/δ σπίτι €102,000 Ορμίδεια κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#39869
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €160,000 Λάρνακα 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#37448
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €185,000
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#29322
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €250,000
Κίτι καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#36902
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €260,000 Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#20920
ΝΕΟ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €175,000
Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27929
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €185,000
Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#34785
3 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €199,000
Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41348
3 υ/δ σπίτι €215,000 Λειβάδια κήπο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40317
ΝΕΟ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €240,000 Περιβόλια Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c
Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27553
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €235,000 Αραδίππου κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#32554

3 υ/δ μεζονέττα €420,000 Ορόκλινη Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#22186
3 υ/δ οροφοδιαμέρισμα €535,000 Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#30855
4 υ/δ σπίτι €71,000 Ορά 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#39745
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €169,000 Σκαρίνου κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#35349
3 υ/δ σπίτι €260,000 Ζύγι κήπο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#36770
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €280,000 Αραδίππου κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#27528
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €350,000 Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#20794
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €375,000 Ορόκλινη κήπο, a/c, Η/Θ 21 Prop.Find er
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ 1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#17867
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000 Αραδίππου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#37145
ΝΕΟ

3 υ/δ σπίτι €525,000 Πύλα κήπο, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#41291
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €580,000 Λάρνακα κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#35545
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €650,000 Αραδίππου 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#40667
3 υ/δ ανεξάρτη το σπίτι €1,100,000 Μοσφιλωτή a/c Η/Θ, 21 Prop.Finder Ltd

ΝΕΟ

ΝΕΟ

5 υ/δ σπίτι €260,000 Αραδίππου
κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#36737
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €395,000 Λειβάδια κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26734
4 υ/δ σπίτι €250,000 Τερσεφάνου 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39420
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €530,000 Λειβάδια κήπο, συσκευές, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#33551

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €820,000 Κίτι
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#25260
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700,000 Ορόκλινη ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#31127
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €860,000 Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#28910
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800,000 Μοσφιλωτή ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c Κ/Θ, Η/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#16843
5 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €999,000 Πύλα
ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#17552
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,000,000 Λάρνακα ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#25882
6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €420,000 Λάρνακα Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#35931

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €275,000 Ξυλοτύμπου κήπο, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#20835

6 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800,000 Λάρνακα συσκευές, a/c πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27340

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €300,000 Αραδίππου κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#25414

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €430,000 Λειβάδια ιδιωτική πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#40375

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €330,000 Αλαμινός κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#37040

7 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €550,000 Λάρνακα κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#25966

4 υ/δ σπίτι €350,000 Ορόκλινη ιδιωτική
πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#20901

8 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €3,900,000
Περιβόλια Λάρνακα ιδιωτική πισίνα, κήπο,
συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#24523

ΝΕΟ

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €390,000 Λάρνακα
κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#40093
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €450,000 Αραδίππου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Κ/Θ, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#26343
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €499,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#19734
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €530,000 Ορόκλινη κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#35790
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €550,000 Αραδίππου κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#38433
4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €599,000 Λειβάδια κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#26928

Λειβάδια κήπο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε
Τηλ.
22452040
www.c21broker.net
Ν#39443

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €850,000 Πύλα
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c, Κ/Θ,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ.
22452040 www.c21broker.net Ν#17699
ΝΕΟ

4 υ/δ σπίτι €1,200,000 Ζύγι κήπο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο
Κτημ.Γραφ.ΑΕ627
ΑΑ108/Ε
Τηλ. 22452040 www.c21broker.net
Ν#38927

ΠΑΦΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΟΙΚΙΕΣ
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €600 Τσάδα
κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#36244
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800 Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#36244
ΝΕΟ

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#16140
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €2,200 Τίμη
κήπο, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#31429
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800 Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#36244
2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €5,000 Κούκλια
ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c,
Κ/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#16140
ΝΕΟ

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800 Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#36244

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
1 υ/δ διαμ. €65,000 Έμπα ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27632
1 υ/δ διαμ. €110,000 Πόλη Χρυσοχούς
ισόγειο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27630

4 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800,000 Ξυλοφάγου ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c, Κ/Θ,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#27108

1 υ/δ διαμ. €130,000 Γεροσκήπου 3
όροφο, κοινή πισίνα, κήπο, συσκευές,
a/c Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27633

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €180,000 Ορμίδεια κήπο, συσκευές, Η/Θ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ.
ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.
c21broker.net Ν#26427

2 υ/δ διαμ. €120,000 Πάφος ισόγειο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#27650

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000 Ορόκλινη κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#14469

2 υ/δ διαμ. €126,000 Κονιά 2 όροφο,
κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#33518

6 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €340,000
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ΚΥΠΡΟΣ

ΝΕΟ

2 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €800 Τσάδα κοινή πισίνα, κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.Γραφ. ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040 www.c21broker.
net Ν#36244
2 υ/δ σπίτι €85,000 Γιόλου κήπο, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#40661

ΝΕΟ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €95,000 Άρμου
ιδιωτική πισίνα, κήπο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#37982
2 υ/δ μεζονέττα €400,000 Πόλη Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#27629
2 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €83,000 Πόλη
Χρυσοχούς κήπο, συσκευές, a/c Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#27617
ΝΕΟ

3 υ/δ σπίτι €265,000 Πάφος κήπο, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#39661

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,522,900 Κούκλια ιδιωτική πισίνα, a/c πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#28876

5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €980,000 Γεροσκήπου ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27625

ΝΕΟ

4 υ/δ σπίτι €2,018,000 Κούκλια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#16136
4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €2,870,000
Κούκλια ιδιωτική πισίνα, κήπο, a/c πρόνοια Κ/Θ, Η/Θ, καινούργιο, 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#24986
5 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €400,000 Πάφος κήπο, συσκευές, a/c 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#27622

Ενοικιάζετε
Iσόγειος κατοικία στον Αρχάγγελο, Στροβολος πλησίον
ΟΜΕΓΑ. 3 υπνοδ. 2 μπάνια, 2 W.C. Storage Heaters παντού
και κλιματισμό σε όλους τους χώρους. Εντοιχισμένο φούρνο
και μάτια. Στεγασμένο γκαράζ, βεράντα και αυλή με δένδρα.
Ενοίκιο €900 τον μήνα. Ιδιοκτήτης τηλ. 99684938 Κος Δ.
Ιωάννου.
Πωλείται
Οικία στην Έγκωμη απέναντι από το Χίλτον Παρκ 4 υπνοδωματίων συν σοφίτα 23 χρονών σε πολύ καλή κατάσταση. Υπάρχει τίτλος ιδιοκτησίας. Οι εσωτερικοί χώροι 275
τ.μ. σε 270 τ.μ. οικόπεδο. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων
μάρμαρα, παρκέ, κεντρική θέρμανση κλιματισμός, πιεστικό, parking, τζάκι, και τέσσερα wc. Τιμή € 360,000 Τηλ.:
95928415 Ιδιοκτήτης. Χρίστος. Μεσίτες αποκλείονται

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
Πραγματική ευκαιρία!!!! Κέντρο Πόλης - κοντά στο κεντρικό
ταχυδρομείο. Ωραιότατο, ευρύχωρο πλήρως ανακαινισμένο
και ήσυχο διαμέρισμα τριών υπνοδωματίων, 152 Τ.Μ, μπάνιο και ξεχωριστή ντουζιέρα, αποχωρητήριο ξένων, κλιματιζόμενο, με ηλιακό και πιεστικό, 3 βεράντες, καλυμ. Πάρκιγκ,
Καθαρός Τίτλος. Τιμή: Μόνο €235.000!!!. Ιδεώδες για ιδιοκατοίκηση ή/και για επένδυση (Αναμενόμενη απόδοση γύρω
5 – 6%, σ’ αυτή τη περίοδο που οι τράπεζες δεν δίνουν
τίποτα). Πληροφορίες: «Kolatsis Estates Agency», Τηλ: 25
342466, email: kolatsisestates@gmail.com. Εγγεγραμμένος
και αδειούχος κτηματομεσίτης, Α.Μ.310, Αρ.Αδ.94 .
• Διαμ. 2 υπν. ρετιρέ, πλήρως ανακαινισμένο και εξοπλισμένο,
εξαιρετική κατάσταση, κοιν πισίνα Ref. 1779 €135000
• Μεζονέτα 2 υπν. μοντέρνα και πλήρως εξοπλισμένη, περιοχή
Παραλιμνίου, κοιν. πισίνα, τίτλος ιδιοκτησίας Ref. 1808, €140,000
• Διαμ.3 υπν σε εξαιρετική κατάσταση, πλήρως εξοπλισμένο,
κοιν. πισίνα, 2 μπάνια, τίτλος ιδιοκτησίας Ref. 1969 €140,000
• Διαμ. 2 υπν. ισόγειο, περιοχή Προφ. Ηλίας Πρωταρά, πλήρως
εξοπλισμένο, τίτλος ιδιοκτησίας, Ref. 1804 €155,000
• ατοικία 3 υπν. 130 τ.μ. καινούργια, μοντέρνα, περιοχή Κάππαρης
Ref.1866 €190,000
• Κατοικία 2 υπν. 100 τ.μ. πλήρως εξοπλισμένη, 2 μπάνια,
περιοχή Αγία Τριάδα, τίτλος ιδιοκτησίας Ref. 1695 €235,000
• Κατοικία 2 υπν. 100 τ.μ. και 360 τ.μ. γης, πλήρως
εξοπλισμένη, πισίνα, περιοχή Αγίας Θέκλας Ref.1865
€245,000
• Κατοικία 3 υπν. περιοχή Πρωταράς, πλήρως εξοπλισμένη,
πισίνα, εξαιρετική κατάσταση, τίτλος ιδιοκτησίας, Ref. 1424
€279,000
• Κατοικία 3 υπν. περιοχή Μαρίνας Πρωταρά, μοντέρνα, πλήρως
εξοπλισμένη, πισίνα, εξαιρετική κατάσταση Ref.1255 €450,000
SWEET HOME ESTATES, Αδειούχος
Κτηματομεσίτης ΑΜ 504
ΤΗΛ 7777.2027, 99729494, 23834139
WWW .SWEETHOMEESTATES.COM

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
2 υ/δ ρετιρέ διαμ. €1,100 Παραλίμνι 2
όροφο, κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Α δ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#9026
2 υ/δ διαμ. €700 Αγία Νάπα 1 όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#40249
3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €1,800 Παραλίμνι
ιδιωτική πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41267
3 υ/δ σπίτι €700 Δερύνεια Η/Θ 21 Prop.

Πωλούνται 3 συνεχόμενα προνομιούχα οικόπεδα στο Στρόβολο,
περιοχή JUMBO, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €195.000 ΠΛΕΟΝ
ΦΠΑ ΚΩΔ. LH52 PLOT1488 • Εμβαδόν 579,00 m² Τιμή €195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΚΩΔ. LH52 PLOT 1489 • Εμβαδόν 576.00 m² Τιμή €195,000 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ
ΚΩΔ. LH52 PLOT 1490
Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλοιδιοκτησίας
• Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 551.00 m² Τιμή €210,000 ΚΩΔ. STEL
504 Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στη περιοχή ΣΤΕΛΜΕΚ με τίτλο ιδιοκτησίας • Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 552.00 m² Τιμή €200,000 ΚΩΔ.
STEL. 512
Πωλείται προνομιούχο οικόπεδο στο Τσέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 591.00 m² Τιμή €115,000 ΚΩΔ.
R-2048
Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στη Λακατάμια, δίπλα από πεζόδρομο, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 80% • Κάλυψη 45% • Εμβαδόν 742.00 m² Τιμή €285,000 ΚΩΔ.
LAK702
Πωλείται μεγάλο οικόπεδο στo CAROLINA PARK, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90% • Κάλυψη 50% • Εμβαδόν 61300 m² Τιμή €185,000 ΚΩΔ.
DAL647
Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
•Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 540.00 m² Τιμή €130,000 ΚΩΔ. YER5D
Πωλείται οικόπεδο στο Γέρι, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 60% • Κάλυψη 35% • Εμβαδόν 574.00 m² Τιμή €120,000 ΚΩΔ.
YER517
Πωλείται γωνιακό οικόπεδο στο Δάλι, με τίτλο ιδιοκτησίας
• Δόμηση 90% • Κάλυψη 30% • Εμβαδόν 522.00 m² Τιμή €135,000 ΚΩΔ. KAL
2541
Για πληροφορίες: A.Vassiliou@cyfieldgroup.com
sales@cyfieldgroup.com | 80005757, 22427230
https://cyfieldgroup.com/en/project-search/type/land/
country/619
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
βιομηχανικό τεμάχιο 6261 τ.μ. στον Άγιο
Σύλα στον Ύψωνα. Ζώνη Βα4, ΣΔ90%,
ΣΚ60%, με εγγεγραμμένο δημόσιο δρόμο.
Τιμή πώλησης: €150000 τη σκάλα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα: 2 υπνοδωμάτια,
σαλοτραπεζαρία, κουζίνα,
μπάνιο, 4 βεράντες (120 τ.μ.)
στην οδό Κυριάκου Μάτση 21,
1ος όροφος, Άγιος Δομέτιος.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο στα Κάτω Πολεμίδια 551τ.μ. με
τίτλο ιδιοκτησίας με εύκολη πρόσβαση στον
αυτοκινητόδρομο. Τιμή πώλησης €190000.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 99485470 κ.
Ανδρεας

ΠΩΛΕΙΤΑΙ
οικόπεδο 580 τ.μ., στην οδό
Πειραιώς 22, Λυκαβηττός,
Λευκωσία.
Για πληροφορίες: 99204092

Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#26771

ΝΕΟ

1 υ/δ ρετιρέ διαμ. €3,000 Αγία Νάπα
ισόγειο, συσκευές, a/c, Κ/Θ, Η/Θ 21
Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδειούχο Κτημ.
Γραφ.ΑΕ627 ΑΑ108/Ε Τηλ. 22452040
www.c21broker.net Ν#27153

4 υ/δ ανεξάρτητη έπαυλη €170,000 Πόλη
Χρυσοχούς ιδιωτική πισίνα, κήπο, συσκευές, a/c Κ/Θ, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#27619
4 υ/δ ημι-ανεξάρτητο σπίτι €260,000 Γεροσκήπου κήπο, Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#29236

Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022
ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.
com Ν#41293

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700 Δερύνεια
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#41296
γκαρσονιέρα διαμ. €80,000 Αγία Νάπα
2 όροφο, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/
χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#38349
γκαρσονιέρα διαμ. €250,000 Παραλίμνι ισόγειο,
κοινή πισίνα, καινούργιο, 21 Prop.Finder Ltd
Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#39391
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €89,000 Δερύνεια 2 όροφο, συσκευές, a/c, Η/Ρ 21 Prop.
Finder Ltd Εγγ. & Αδ/χο Κτημ.Γρ.
ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#14233
2 υ/δ διαμ. €125,000 Παραλίμνι 1 όροφο,
κοινή πισίνα, συσκευές, a/c, Η/Θ 21 Prop.

ΝΕΟ

3 υ/δ ανεξάρτητο σπίτι €700 Δερύνεια Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε
Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#41294
1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια 1 όροφο,
Η/Θ 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#15443
1 υ/δ διαμ. €65,000 Δερύνεια ισόγειο,
κοινή πισίνα, 21 Prop.Finder Ltd Εγγ.&
Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ.
22452040 www.21finder.com Ν#41129
ΝΕΟ

2 υ/δ διαμ. €155,000 Παραλίμνι 2
όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ καινούργιο,
21 Prop.Finder Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.
Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040
www.21finder.com Ν#38390
3 υ/δ ρετιρέ διαμ. €89,000 Λιοπέτρι 2
όροφο, κοινή πισίνα, Η/Θ 21 Prop.Finder
Ltd Εγγ.& Αδ/χο Κτημ.Γρ. ΑΕ1022 ΑΑ505/Ε Τηλ. 22452040 www.21finder.com
Ν#26365

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αθήνα, Ζωγράφου. Διαμέρισμα 58τ.μ. επιπλωμένο.
Διαθέτει βεράντες, αυτόνομη θέρμανση, πόρτα ασφαλείας, θυροτηλεόραση.
Κατάλληλο για φοιτητές/τριες. Ενοίκιο €500. Τηλ. 99698280.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
140τ.μ. ανώγειος κατοικία 3 υπνοδωματίων, 2
w.c., επιπλωμένη, ανακαινισμένη. Βυζαντίου 16,
Μακεδονίτισσα, 2413 Έγκωμη – πίσω από τον
Φούρνο του Ζορπά, 28ης Οκτωβρίου. Τιμή: 750
ευρώ
Για πληροφορίες: κ. Μάρω – τηλ.: 99263838

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
Oλόκληρος όροφος
γραφείων. Εμβαδόν
200τ.μ. στην οδό
Στασικράτους στην
Λευκωσία. Τιμή €1500.
Τηλ. Ιδιοκτήτη: 99425481

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ
χωράφια Στην ΛΑΡΝΑΚΑ στο χωριό Τερσεφάνου σε πολύ καλές τιμές
Νίκος ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Τηλέφωνο 99259938
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 80τ.μ.,2 υπνοδωματίων, 3ου ορόφου, υπερπολυτελείας, ευάερο
και ευήλιο, με μεγάλα μπαλκόνια και ωραία θέα, σε αξιοποιήσιμη περιοχή του
Αγίου Δομετίου, επαρχία Λευκωσίας, πλησίον European College και University of
Nicosia. Το σαλόνι είναι ενιαίο με το καθιστικό και τραπεζαρία. Όλα τα δωμάτια
διαθέτουν A/C και καλοριφέρ με αυτόνομη θέρμανση. Υπάρχει στεγασμένος
χώρος parking. Εντοιχισμένες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Μπορεί να
πωληθεί επιπλωμένο ή χωρίς έπιπλα. Μόνον σοβαρές προτάσεις. Αποκλείονται
κτηματομεσίτες. Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο
96186964.
Προκατασκευασμένα Σπίτια Στα Μέτρα σας
Με τον Δικό Σας Σχεδιασμό, Στον Δικό Σας Χώρο, Για Τις Δικές Σας Ανάγκες.
• Μονάρια, Δυάρια Και Τριάρια Σπιτάκια
• Καφετέριες Μεταφερόμενες Και Street Food
Με Άριστα Υλικά ΑΑΑ και Οικονομικές Λύσεις Για Όλους
Για Πληροφορίες: 96703544/99699887 A.P.T Metal Construction Ltd
ΠΩΛΕΙΤΑΙ
διαμέρισμα 80 τ.μ.,2 υπνοδωματίων, 3ου ορόφου, υπερπολυτελείας, ευάερο και
ευήλιο, με μεγάλα μπαλκόνια και ωραία θέα, σε αξιοποιήσιμη περιοχή του Αγίου
Δομετίου, επαρχία Λευκωσίας, πλησίον European College και University of Nicosia.
Το σαλόνι είναι ενιαίο με το καθιστικό και τραπεζαρία. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν
A/C και καλοριφέρ με αυτόνομη θέρμανση. Υπάρχει στεγασμένος χώρος parking.
Εντοιχισμένες ηλεκτρικές οικιακές συσκευές. Μπορεί να πωληθεί επιπλωμένο ή χωρίς
έπιπλα. Μόνον σοβαρές προτάσεις. Αποκλείονται κτηματομεσίτες. Για περαιτέρω
πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στο 96186964.
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
διαμέρισμα 2 υπνοδωματίων στον πρώτο όροφο με A/C και θέρμανση.
Βεράντα μπροστά και πίσω 100 τ.μ. στις Φοινικούδες – Λάρνακα.
Για περισσότερες πληροφορίες: κ. Άκης 99832000

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy
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Καρνεάδου 15, 10675 Αθήνα, Ελλάδα
τηλ.: 212 1059 699 / 211 0129 770
email: estate@vstamoulis.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Πλήρως και πολυτελώς ανακαινισμένο, γωνιακό, τρίφατσο διαμέρισμα
137τμ, 3ου ορόφου, εξαιρετικά φωτεινό,
με πολύ ωραία διαρρύθμιση, με μεγάλη
βεράντα διαμορφωμένη με πέργκολα και
μεγάλα ανοίγματα. Αποτελείται από 2 Υ/Δ
master, 2 μπάνια, χώρο υποδοχής με τζάκι, ημιανεξάρτητη κουζίνα. laundry room,
πόρτα ασφαλείας, αυτονομία θέρμανσης,
δρύινα δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με
διπλά τζάμια, κλιματισμό και συναγερμό,
750.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Πλήρως ανακαινισμένο διαμέρισμα 120τμ, 5ου ορόφου, πολύ φωτεινό, με βεράντα και θέα πράσινο – Υμηττό,
σε πολύ ωραίο και ήσυχο σημείο, πλησίον
μετρό. Αποτελείται από 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc,
χώρο υποδοχής, μεγάλη ανεξάρτητη κουζίνα εξοπλισμένη με ηλεκτρικές συσκευές,
δρύινα δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με
διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας, συναγερμό,
κλιματισμό και θέρμανση με φ/α, 600.000€,
STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email:
estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικό διαμέρισμα 75τμ,
3ου ορόφου, πλησίον πλατείας. Διαθέτει 1
Υ/Δ με δυνατότητα 2ου, μπάνιο, χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, δρύινα δάπεδα και
πόρτα ασφαλείας, 270.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Ευχάριστο, γωνιακό υπερυψωμένο ισόγειο διαμέρισμα 78τμ, εξαιρετικά
φωτεινό, σε ήσυχο σημείο, πλησίον πλατείας
Δεξαμενής. Αποτελείται από 2 Υ/Δ, μπάνιο,
χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, δρύινα δάπεδα και πόρτα ασφαλείας. Κατάλληλο για κατοικία ή επαγγελματική στέγη,
220.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικό, καλοδιατηρημένο
διαμέρισμα 57τμ, υπερυψωμένου ισογείου,
διαμπερές (η πίσω πλευρά είναι 1ος όροφος
και βλέπει σε κήπο λόγω της επικλινότητας
του εδάφους), σε ωραίο δρόμο, πλησίον
πλατείας Δεξαμενής. Αποτελείται από 1
Υ/Δ, μπάνιο, χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη

κουζίνα, dressing room, δρύινα δάπεδα και
πόρτα ασφαλείας, 210.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Υψηλών προδιαγραφών ανακαινισμένο διαμέρισμα 97τμ, 3ου ορόφου,
στην πλατεία Δεξαμενής, εξαιρετικά φωτεινό, με ευχάριστη θέα. Αποτελείται από 2 Υ/Δ
(1 master), μπάνιο, wc, μεγάλο χώρο υποδοχής με open plan εξοπλισμένη κουζίνα με
ηλ.συσκευές SMEG, αποθήκη στο υπόγειο,
έξτρα δρύινα δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια, πόρτα ασφαλείας,
κεντρικό κλιματισμό, αυτονομία θέρμανσης
με φ/α και κρυφούς φωτισμούς. Η ανακαίνιση έγινε με εξαιρετικά και επώνυμα υλικά,
550.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ - Πλήρως και πολυτελώς
ανακαινισμένο διαμέρισμα 107τμ, 3ου ορόφου, με 1 θέση στάθμευσης στην πιλοτή,
κοντά στον λόφο Λυκαβηττού. Διαθέτει
εντυπωσιακό χώρο υποδοχής με open plan
κουζίνα με νησίδα, 1 μεγάλο Υ/Δ master,
μπάνιο, wc, κλιματισμό, συναγερμό, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και σίτες, πόρτα ασφαλείας, θέρμανση με φ/α και
βεράντες με τέντες, 380.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ - Εξαιρετικό οροφοδιαμέρισμα 143τμ, 3ου ορόφου, κατασκευής 2000,
με ωραία διαρρύθμιση και πολύ μεγάλη βεράντα με bbq. Αποτελείται από 3 Υ/Δ (1
master), 2 μπάνια, wc, μεγάλο χώρο υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα, αποθήκη
10 τμ και πάρκιν πυλωτής. Ακόμη, διαθέτει
δρύινα δάπεδα, διπλά τζάμια, ηλιακό, πόρτα ασφαλείας και αυτονομία θέρμανσης με
φ/α, 460.000€, STAMOULIS REAL ESTATE,
ΤΗΛ. 2121059699, www.vstamoulis.gr,
email: estate@vstamoulis.gr
ΙΛΙΣΙΑ - Πλήρως ανακαινισμένο το 2020,
διαμέρισμα 110τμ, 4ου ορόφου, κοντά στο
Μέγαρο Μουσικής. Το διαμέρισμα είναι διαμπερές και αποτελείται από άνετο χώρο υποδοχής, μοντέρνα εξοπλισμένη κουζίνα, 2 μεγάλα Υ/Δ (μπορεί να γίνει και 3ο) και 2 μπάνια.
Διαθέτει δρύινα δάπεδα, όλες τις ηλεκτρικές
συσκευές, κουφώματα αλουμινίου, κλιματισμό, κεντρική θέρμανση με φ/α, ηλιακό και

πόρτα ασφαλείας, 270.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΙΛΙΣΙΑ - Ρετιρέ μεζονέτα 152τμ, σε 2 επίπεδα, 6ου & 7ου ορόφου συν δώμα, με ιδιόχρηστο roof garden 80 τμ και απίστευτη
θέα Λυκαβηττό - Αθήνα, κατασκευής 2000.
Αποτελείται από 3 Υ/Δ, μπάνιο, wc, χώρο
υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη κουζίνα με
καθιστικό, αποθήκη, κλιματισμό, αυτονομία
θέρμανσης με φ/α και πάρκιν. Το ακίνητο
χρήζει επισκευών, 450.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΦΙΛΟΘΕΗ - Μοναδικό, πλήρως ανακαινισμένο (το 2010), γωνιακό διαμέρισμα 260 τμ, 2ου
ορόφου με δώμα, διαμέρισμα 44τμ στο ημιυπόγειο και ιδιόχρηστο roof garden (περίπου
300 τμ) διαμορφωμένο με πέργκολα και απεριόριστη θέα πράσινο- Αθήνα, σε διπλοκατοικία κατασκευής 1979, εντός οικοπέδου 1000
τμ, σε εξαιρετικό σημείο κοντά στο Ίδρυμα
Καραμανλή. Αποτελείται από ενιαίο εντυπωσιακό χώρο υποδοχής με τζάκι και μεγάλα
ανοίγματα, 4 Υ/Δ, 3 μπανια, wc ξένων, ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα με breakfast room,
ατομική θέρμανση με φ/α, δρύινα δάπεδα,
κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και
σίτες, συναγερμό, πόρτα ασφαλείας, σύστημα VRV ψύξης-θέρμανσης, 2 αποθήκες και 1
θέση στάθμευσης, 1.300.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΠΑΓΚΡΑΤΙ (ΚΑΛΛΙΜΑΡΜΑΡΟ) - Σε προνομιούχο σημείο, πλήρως ανακαινισμένο κομψό
διαμέρισμα 115 τμ, 3ου ορόφου, με υπέροχη ανεμπόδιστη θέα. Το διαμέρισμα έχει
ανακαινιστεί και επιπλωθεί το 2020 σύμφωνα
με τα πιο υψηλά standards και είναι πλήρως
εξοπλισμένο κατάλληλο για άμεση εγκατάσταση. Είναι ιδιαίτερα φωτεινό με θέα στην
Ακρόπολη από όλους τους χώρους και περιλαμβάνει ευρύχωρο σαλόνι, τραπεζαρία,
μοντέρνα κουζίνα με ηλεκτρικές συσκευές
Bosch, 2 Υ/Δ (το 1 master) με άφθονες ντουλάπες, 2 μπάνια, ωραίο μπαλκόνι σε όλο το
μήκος του και αποθήκη 10 τμ. Επίσης διαθέτει φαρδύβενα δρύινα δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με σίτες και ηλεκτρικά ρολά,
πόρτα ασφαλείας, συναγερμό, 4 κλιματιστικά Daikin, δορυφορική Nova, καλωδίωση
internet και κεντρική θέρμανση. Άριστα συντηρημένη πολυκατοικία, δίπλα στο πάρκο

Ριζάρη και το μετρό, 575.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ρετιρέ διαμέρισμα 107τμ,
4ου ορόφου, κατασκευής 2000, με απεριόριστη θέα Υμηττό και Πεντέλη, σε πολύ ήσυχη γειτονιά, κοντά στους σταθμούς μετρό
Χαλανδρίου και Δουκίσσης Πλακεντίας και
σε σχολεία. Αποτελείται από 3 Υ/Δ ( 1 master
με δρύινα ντουλάπες), 2 μπάνια, χώρο υποδοχής με τζάκι ενιαία open plan κουζίνα με
δρύινα ντουλάπια, αποθήκη 10 τμ και ισόγεια κλειστή θέση στάθμευσης με μπάνιο.
Ακόμα, αυτόνομη θέρμανση με φ/α, πόρτα
ασφαλείας, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και σίτες, ηλιακό, συναγερμό και
καινούργια μόνωση στην ταράτσα (το 2019),
950€, STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email:
estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικό διαμέρισμα 150τμ,
4ου ορόφου, κατασκευής 2000, με βεράντες και θέα τον λόφο του Λυκαβηττού.
Αποτελείται από 2 master Υ/Δ, 3 μπάνια,
εντυπωσιακό ενιαίο χώρο υποδοχής με τζάκι,
ανεξάρτητη μεγάλη κουζίνα εξοπλισμένη με
ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκη και 1 θέση
στάθμευσης. Ακόμη, διαθέτει δρυινα δάπεδα, πόρτα ασφαλείας, κουφώματα αλουμινίου με διπλά τζάμια και σίτες, αυτονομία θέρμανσης με φ/α, κλιματισμό και συναγερμό,
2.200€, STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email:
estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Σε αρχοντική πολυκατοικία με
θυρωρείο και ασφάλεια, ανακαινισμένο διαμέρισμα 187 τμ, 2ου ορόφου. Αποτελείται
από εντυπωσιακούς χώρους υποδοχής, εξοπλισμένη ευρύχωρη κουζίνα, laundry, 3 Υ/Δ,
3 μπάνια και wc ξένων. Διαθέτει κουφώματα
αλουμινίου με διπλά τζάμια και ηλεκτρικά
ρολά, δρύινα δάπεδα, αυτόνομη θέρμανση,
κλιματισμό, συναγερμό, αποθήκη και μία θέση
στάθμευσης. Βρίσκεται σε εξαιρετικό σημείο
κοντά στην πλατεία, 2.700€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΚΟΛΩΝΑΚΙ - Εξαιρετικά ανακαινισμένο, αρχοντικό διαμέρισμα 240 τμ, 1ου ορόφου,
σε αριστοκρατική πολυκατοικία, στην πλατεία Κολωνακίου. Αποτελείται από 3 Υ/Δ (1

μάστερ), 2 μπάνια, wc, δωμάτιο υπηρεσίας
με μπάνιο, τρεις μεγάλους χώρους υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, αποθήκη, δρύινα δάπεδα, κλιματισμό, διπλά τζάμια και
πόρτα ασφαλείας, 4.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΣ - Εξαιρετικό οροφοδιαμέρισμα 105τμ, 1ου ορόφου, κατασκευής 2008,
επι του περιφερειακού Λυκαβηττού, με θέα
στον λόφο. Αποτελείται από ενιαίο χώρο
υποδοχής με τζάκι, ανεξάρτητη πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα με πάσο, 2 Υ/Δ, μπάνιο, wc,
αποθήκη και 1 θέση στάθμευσης. Ακόμη, διαθέτει κεντρικό κλιματισμό, συναγερμό, δρύινα δάπεδα, κουφώματα αλουμινίου με διπλά
τζάμια και ηλεκτρικά ρολά, πόρτα ασφαλείας, αυτονομία θέρμανσης με φ/α και boiler.
Το διαμέρισμα βρίσκεται σε πολυκατοικία 3
οροφοδιαμερισμάτων, 1.250€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
ΧΑΛΑΝΔΡΙ - Ανακαινισμένο οροφοδιαμέρισμα 150 τμ, 2ου ορόφου, σε ήσυχη γειτονιά,
κοντά σε σχολεία, αγορά και μετρό Αγ.Παρασκευής. Αποτελείται από 3 Υ/Δ (το 1 με
τζάκι), μπάνιο, wc, χώρο υποδοχής, ανεξάρτητη κουζίνα, παρκινγκ πιλοτής, αυτονομία
θέρμανσης, κουφώματα αλουμινίου με διπλά
τζάμια, πόρτα ασφαλείας, ηλιακό και μεγάλες περιμετρικές βεράντες με ανοιχτή θέα,
850€, STAMOULIS REAL ESTATE, ΤΗΛ.
2121059699, www.vstamoulis.gr, email:
estate@vstamoulis.gr
ΦΙΛΟΘΕΗ - Πολυτελής μεζονέτα 295 τμ,
1ου και 2ου ορόφου (τελευταίων ορόφων),
ολικά ανακατασκευασμένη, μοντέρνας αρχιτεκτονικής, κοντά στο πέτρινο περίπτερο.
Ο 1ος όροφος περιλαμβάνει εντυπωσιακό
χώρο υποδοχής με τζάκι, μεγάλη κουζίνα,
2 Υ/Δ, δωμάτιο υπηρεσίας και 2 μπάνια. Ο
2ος όροφος αποτελείται από μεγάλο καθιστικό με τζάκι και open plan κουζίνα, 3
Υ/Δ, μπάνιο και βεράντα 70 τμ με bbq. Η
οικία διαθέτει αυτονομία θέρμανσης με φ/α,
πόρτα ασφαλείας, κουφώματα αλουμινίου
με διπλά τζάμια και ηλεκτρικά ρολά, κλιματισμό, συναγερμό, boiler, αποθήκη 10 τμ
και 2 θέσεις πάρκινγκ, 5.000€, STAMOULIS
REAL ESTATE, ΤΗΛ. 2121059699, www.
vstamoulis.gr, email: estate@vstamoulis.gr
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λεπτά από τη Λεμεσό. Σε εξαιρετική
κατάσταση, καταπληκτική κατοικια
σε οικόπεδο περίπου 680 τ.μ., 298
τ.μ. καλυμμένοι χώροι, αποτελούμενο
από: 3 υπνοδωμάτια, γραφείο, μεγάλη κουζίνα, πλυσταριό με δεύτερη
κουζίνα, 2 μπάνια + αποχωρητήριο
ξένων, κλιματιζόμενο, τζάκι, ηλιακό,
γκαράζ και πολλά έξτρα. Κοινόκτητη πισίνα και τένις. Καθαρός τίτλος.
Καταπληκτική θέα κόλπου Λεμεσού
και επισκοπής. Τιμή πραγματικής
ευκαιρίας €350.000. Πληροφορίες: “Kolatsis Estate Agency”, A.E.
310 - A.A. 94. Tel: 25342466, Email:
kolatsisestates@gmail.com

Διαμέρισμα, Χαλάνδρι, Κάτω Χαλάνδρι,
85 τ.μ., 3ος Όροφος, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο, 1
Κουζίνα, Δάπεδα: Πλακάκια - Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 parking, Έτος κατασκευής: 1978, Κατάσταση: Καλή, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας,
Αποθήκη, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Τέντες,
Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Διαμπερές, Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό,
Κήπος, Κεντρική Πετρέλαιο Θέρμανση,
Προσανατολισμός: Δυτικός, Θέα: Καλή,
Κοντά σε: Σχολείο, Τιμή: 200.000€.
Πολυτελές Διαμέρισμα, Αθήνα, Κολωνάκι,
115τ.μ., 1 Επίπεδο, Ημιυπόγειο, 2 Υ/Δ, 2
Μπάνια Με Τσιμεντοκονία (Το 1 Με Wet
Room), Walk-in closet 1 Κουζίνα Με Ηλεκτρικές Συσκευές Bosch & Πάγκο Corian,

Δάπεδα: Ξύλο, Kουφώματα: Αλουμινίου,
Ηλεκτρικά Πατζούρια, Έτος κατασκευής:
1955, Κατάσταση: Ανακαινισμένο Πολυτελώς, Έτος Ανακαίνισης: 2016, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας,
Συναγερμός, Διπλά Τζάμια, Βεράντες,
Επιτρέπονται Κατοικίδια, Metro, Πολυτελές, Εσωτερικό, Ενδοδαπέδια, Σύστημα
Κλιματισμού (Ψύξη - Θέρμανση), Εσωτερική Αυλή Αποκλειστικής Χρήσης, Ανακαινισμένο, Αυτόνομη Ενδοδαπέδια Θέρμανση
Φυσικού Αερίου, Κοντά σε: Μετρό Ευαγγελισμός, Αγορά, Πλατεία, Τιμή: 350.000€.
Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα, Λυκαβηττός,
112τ.μ., 1 Επίπεδο/α, 2ος Όροφος, 3 Δωμάτια, 2 Υ/Δ, 1 Μπάνιο/α, 1 WC, 1 Κουζίνα/
ες, Δάπεδα: Παρκέ, Kουφώματα: Αλουμινίου, 1 parking, Έτος κατασκευής: 2000,
Κατάσταση: Πολύ καλή, Χαρακτηριστικά:

Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Συναγερμός,
Θυροτηλεόραση, Αποθήκη, Διπλά Τζάμια,
Τέντες, Βεράντες, Επιτρέπονται Κατοικίδια, Metro, Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματισμός, Ηλιακός, Για Φοιτητές, Κατάλληλο
για επαγγελματική χρήση, Αυτόνομη Φυσικό Αέριο Θέρμανση, Προσανατολισμός:
Νοτιοδυτικός, Κοντά σε: Μετρό Αμπελόκηποι, Σχολεία, Τιμή: 230.000€.
Αρχοντικό Οροφοδιαμέρισμα, Αθήνα, Κυψέλη, Φωκίωνος Νέγρη, 215 τ.μ., 1 Επίπεδο, 1ος Όροφος, 7 Δωμάτια, 4 Υ/Δ, Δωμάτιο Υπηρεσίας, 1 Μπάνιο, 1 WC, 1 Κουζίνα,
Δάπεδα: Παρκέ, Kουφώματα: Ξύλινα, Έτος
κατασκευής: 1947, Κατάσταση: Χρήζει
Ανακαίνισης, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ,
Αποθήκη 20 τ.μ., Ψηλοτάβανο, Προσόψεως, Φωτεινό, Γωνιακό, Κατάλληλο και για
επαγγελματική χρήση, Φυσικό Αέριο Θέρ-

μανση, Προσανατολισμός: Νοτιοανατολικός, Θέα: Καλή, Κοντά σε: Αγορά, Μ.Μ.Μ.,
Τιμή: 250.000€.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ
Ανακαινισμένο Διαμέρισμα, Αθήνα, Γκύζη,
50 τ.μ., 1 Επίπεδο, 5ος Όροφος, 1 Υ/Δ, 1
Μπάνιο, 1 Κουζίνα, Δάπεδα: Παρκέ, Kουφώματα: Αλουμινίου, Έτος κατασκευής:
1966, Κατάσταση: Ανακαινισμένο, Έτος
Ανακαίνισης: 2019, Χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Πόρτα Ασφαλείας, Διπλά Τζάμια,
Προσόψεως, Φωτεινό, Κλιματισμός, Βαμμένο, Ανακαινισμένο, Για Φοιτητές, Κατάλληλο για επαγγελματική χρήση, Κεντρική
Θέρμανση Πετρελαίου, Προσανατολισμός:
Βόρειος, Θέα: Καλή, Κοντά σε: Μ.Μ.Μ.,
Μετρό Αμπελοκήπων, Άρειος Πάγος, Τιμή:
540€.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΣΑΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΟ ΦΑΞ: 22342006, email: info@fmw.com.cy

