ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ
Ο υποψήφιος πωλητής πρέπει να απαντήσει στις παρακάτω ερωτήσεις πριν ξεκινήσει να
διαθέσει προς πώληση το ακίνητο του. O πωλητής που γνωρίζει τι θέλει, έχει και τις
περισσότερες πιθανότητες να πουλήσει το ακίνητο του σε σύντομο χρονικό διάστημα και σε
κατάλληλη τιμή πώλησης.
Είναι αποφασισμένος να προβεί στην πώληση του ακινήτου του;
Πρέπει να σκεφτεί πόσο σίγουρος είναι ότι θέλει να πουλήσει το ακίνητο
του και για ποιους λόγους. Έτσι δε θα χάσει τον χρόνο του, αλλά και δε θα
«κάψει» το ακίνητο του στην αγορά ακινήτων. Ένα ακίνητο που διατίθεται
για πώληση και αποσύρεται, χάνει μέρος της αξίας του. Το ίδιο συμβαίνει
και όταν η τιμή πώλησης του πέφτει.
Θέλει να πουλήσει γρήγορα ή στην κατάλληλη τιμή;
Ανάλογα τους λόγους που έχει αποφασίσει να διαθέσει το ακίνητο του
προς πώληση, θα επιλέξει αν είναι προτεραιότητα να το πουλήσει γρήγορα
ή στην κατάλληλη τιμή. Με την επιλογή αυτή, θα διαμορφωθούν και τα
κριτήρια επιλογής της τιμής πώλησης. Συγχρόνως θα πρέπει να αποφασίσει
ποιο είναι το εύρος τιμών που θέλει να πουλήσει, ώστε μετά την επιλογή
της τιμής πώλησης να αποφασίσει αν είναι συμφέρουσα.
Είναι διατεθειμένος να προβεί σε κάποιες κινήσεις πριν την προώθηση
του ακινήτου του προς πώληση;
Τέτοιες κινήσεις μπορούν να αυξήσουν την αξία του ακινήτου, αλλά και να
το κάνουν πιο ελκυστικό στο κοινό των αγοραστών. Επιπλέον, το ακίνητο θα
είναι πιο έτοιμο να πουληθεί γρήγορα σε αγοραστές που θέλουν να
αγοράσουν άμεσα. Τέτοιοι αγοραστές συνήθως είναι οι κάτοικοι
εξωτερικού. Οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν, αναλύονται παρακάτω και
το κόστος ποικίλει.

Μπορεί να διεκπεραιώσει μόνος του την αγοραπωλησία ή θα απευθυνθεί
σε κάποιο ειδικό;
Η αγοραπωλησία ενός ακινήτου είναι μια διαδικασία αρκετών σταδίων,
που μπορεί να περιέχει αρκετούς κινδύνους και απαιτεί από τον πωλητή
αρκετό χρόνο. Η εμπειρία ενός συμβούλου ακινήτων είναι πολύτιμη σε όλα
τα στάδια και θα γλυτώσει τον αγοραστή από κακοτοπιές, σπατάλη χρόνου
και χρήματος. Παρακάτω αναλύονται οι βασικοί λόγοι που ενθαρρύνουν τη
συνεργασία με ένα σύμβουλο ακινήτων.
Αν αποφασίσει να συνεργαστεί με ένα συμβούλου ακινήτων, πως θα τον
επιλέξει;
Ο κατάλληλος σύμβουλος ακινήτων θα πρέπει να κατανοεί τις ανάγκες και
τα θέλω του πωλητή. Ένας τέτοιος σύμβουλος ακινήτων πρέπει να έχει την
κατάλληλη εκπαίδευση, τη γνώση της αγοράς ακινήτων, τα κατάλληλα
εργαλεία και να εμπνέει εμπιστοσύνη στον πωλητή. Σύμβουλοι ακινήτων με
αυτά τα κριτήρια, είναι μέλη συγκροτημένων γραφείων συμβούλων
ακινήτων, όπως η RE/MAX Estate.
Με ποιο τρόπο θα συνεργαστώ; Με απλή ανάθεση ή αποκλειστική
ανάθεση;
Παρακάτω υπάρχουν αναλυτικά οι λόγοι που μπορείτε να επιλέξετε την
αποκλειστική ανάθεση, από την απλή. Η απλή ανάθεση είναι η
συνηθισμένη ανάθεση που γνωρίζουν οι περισσότεροι, και η διαφορά είναι
κυρίως ποιοτική, μιας και αυξάνεται ακόμα περισσότερο τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά της διαδικασίας.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Ανάθεση εντολής σε σύμβουλο ακινήτων
Το να απευθυνθείτε σε έναν ειδικό, θα σας γλυτώσει χρόνο και χρήμα, ενώ
θα σας οδηγήσει στην βέλτιστη επιλογή. Παρακάτω θα αναφερθούμε στους
βασικούς λόγους ανάθεσης της πώλησης του ακινήτου σας σε ένα
σύμβουλο ακινήτων, καθώς και της επιλογής μεταξύ της απλής και της
αποκλειστικής ανάθεσης. Μια σύμβαση αποκλειστικής ανάθεσης έχει 75%
πιθανότητες επιτυχίας, έναντι του 25% μιας απλής σύμβασης.
Καταγραφή ακινήτου
Καταγράφονται όλα τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής, ενώ συγχρόνως γίνεται φωτογράφηση και
βιντεοσκόπηση του ακινήτου. Η φωτογράφηση του ακινήτου μπορεί να
γίνει από επαγγελματία φωτογράφο, ενώ πρέπει να προηγηθούν κάποιες
παρεμβάσεις, όπως καθάρισμα, επισκευές και ό,τι άλλο έχει αποφασίσει ο
ιδιοκτήτης.
Επιλογή τιμής πώλησης
Η τιμή πώλησης που θα επιλεγεί, δεν πρέπει να αντιστοιχεί στο πόσα
χρήματα θέλει ιδανικά ο πωλητής να πάρει, αλλά στην τιμή που έχει
πιθανότητες να πωληθεί το ακίνητο. Άλλωστε κάθε αγοραπωλησία για να
γίνει, θέλει τουλάχιστον δύο πλευρές, τον αγοραστή και τον πωλητή. Η τιμή
πώλησης θα πρέπει να είναι στα όρια που αποδέχονται και οι δύο πλευρές.
Επομένως στο στάδιο αυτό ο πωλητής γνωστοποιεί στο σύμβουλο ακινήτων
το εύρος τιμών πώλησης που επιθυμεί. Επιπλέον, γνωστοποιεί τους λόγους
πώλησης, αλλά και την προτεραιότητα μεταξύ ταχύτητας πώλησης και
κατάλληλης τιμής πώλησης.
Εκτίμηση τιμής πώλησης
ανταγνωσιτικών ακινήτων
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Για να αποφασιστεί σε ποια τιμή θα διατεθεί προς πώληση το ακίνητο,
είναι πολύ χρήσιμη η εμπειρία ενός ειδικού στην αγορά ακινήτων, ενώ σε
ακριβά και ειδικά ακίνητα συστήνεται η συνεργασία με ένα εκτιμητή
ακινήτων. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η πώληση του ακινήτου σε
χαμηλότερη τιμή, από αυτή που θα μπορούσε να πωληθεί. Συγχρόνως
αποφεύγεται και η επιλογή πολύ υψηλής τιμής πώλησης, που θα οδηγούσε
σε μη πώληση του ακινήτου ή «κάψιμο» του ακινήτου. Οι συχνές ή μεγάλες
πτώσεις τιμών, οδηγούν σε πιο πιεστική διαπραγμάτευση τιμής από
κάποιον αγοραστή που καταθέτει προσφορά. Η παρουσίαση της αγοράς
ακινήτων και των ανταγωνιστικών ακινήτων είναι κρίσιμη. Η τιμή πώλησης
θα πρέπει να εξεταστεί αν πληροί το εύρος τιμών που έχει θέσει ο πωλητής,
καθώς και να επιλεγεί αν θα γίνουν επιπλέον παρεμβάσεις στο ακίνητο,
ώστε να αυξηθεί η τιμή πώλησης.

Προώθηση ακινήτου
Το στάδιο αυτό της πώλησης είναι ένα από τα οποία μπορεί να βοηθήσει
σε μεγάλο βαθμό ο σύμβουλος ακινήτων, διότι το κάνει καθημερινά και
διαθέτει εργαλεία που δε διαθέτει ο απλός πωλητής. Το ποια εργαλεία θα
χρησιμοποιηθούν εξαρτάται από την επιλογή του συμβούλου ακινήτων και
αντίστοιχα του γραφείου που ανήκει. Οι δυνατότητες ποικίλουν. Για
παράδειγμα το γραφείο μας RE/MAX Estate προωθεί τα ακίνητα της σε 8
ιστοσελίδες εντός Ελλάδας, 142 ιστοσελίδες διεθνώς σε 74 χώρες και
κοινωνικά δίκτυα, όπως το γνωστά Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube,
αλλά και το ρώσικο ok.ru. Τα εργαλεία προώθησης μπορούν να
υποστηριχθούν και από 3D video, αλλά και άλλα σύγχρονα εργαλεία που
διαθέτουμε. Η προώθηση ενός ακινήτου βέβαια διαφέρει και από το είδος
του ακινήτου, αλλά και την επιλογή ανάθεσης, απλής ή αποκλειστικής.
Κάθε ακίνητο είναι μοναδικό, για τον λόγο αυτό επιλέγονται οι τρόποι με
τους οποίους αυτό θα προωθηθεί.
Προετοιμασία δικαιολογητικών
Σε αυτό το στάδιο, καλό είναι ο πωλητής να προετοιμάζει τα
δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για την πώληση. Κυρίως, οι τίτλοι
ιδιοκτησίας του ακινήτου να μην έχουν ελλείψεις (πολλές φορές απαιτείται
η αποδοχή κληρονομιάς), να έχει γίνει έλεγχος περί μη αυθαιρεσιών (σε
περίπτωση αυθαιρεσιών, ένταξη στη ρύθμιση) και να γνωρίζει τις οφειλές
που έχει σε δάνεια, εφορία, κοινόχρηστα και εταιρείες κοινής ωφέλειας
(ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ). Αν μπορεί, καλό είναι να τις εξοφλήσει, ώστε η
αγοραπωλησία να γίνει πιο γρήγορα.
Υπόδειξη επιλεγμένων αγοραστών
Ο σύμβουλος ακινήτων μπορεί να έχει πρόσβαση σε υποψήφιους
αγοραστές που έχουν κάνει αίτημα να δουν το συγκεκριμένο ακίνητο, αλλά
και αγοραστές που είδαν αντίστοιχα ακίνητα. Έχει τη δυνατότητα, δηλαδή
να απευθυνθεί και σε αγοραστές που έχουν κριτήρια αγοράς που
ταιριάζουν με το συγκεκριμένο ακίνητο. Τη δυνατότητα αυτή δεν την έχει
όποιος θέλει να πουλήσει μόνος του το ακίνητο του. Κατά την υπόδειξη,
καλό θα είναι ο πωλητής να μην είναι παρόν, για να μην επηρεάζει τον
υποψήφιο αγοραστή. Σε πολλές περιπτώσεις, μια πώληση έχει ακυρωθεί
από λάθη που κάνει ο πωλητής κατά την υπόδειξη. Πριν την υπόδειξη του
ακινήτου, ο κάθε υποψήφιος αγοραστής αξιολογείται, ώστε να μην
υποδεικνύεται το ακίνητο σε υποψήφιους αγοραστές που δεν θα γίνουν
ποτέ αγοραστές. Σε περίπτωση που η ανάθεση είναι αποκλειστική, ο
πωλητής γλυτώνει το χάσιμο χρόνου από την συνεχή επικοινωνία και τις
υποδείξεις από αρκετούς μεσίτες, που δείχνουν το ακίνητο σε αγοραστές
που δεν είναι έτοιμοι να αγοράσουν.

Κατάθεση Προσφοράς και Διαπραγμάτευση
Μετά την υπόδειξη του ακινήτου σε υποψήφιους αγοραστές, κατατίθενται
οι προσφορές. Αν ο πωλητής τις αποδεχθεί, προχωράει σε συμφωνία. Αν
όμως δεν είναι αποδεκτή, τότε πρέπει να γίνει διαπραγμάτευση. Αυτή, την
αναλαμβάνει ο σύμβουλος ακινήτων που έχει μεγαλύτερη εμπειρία,
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που θα του δώσει ο πωλητής. Ο πωλητής
αποφεύγει την απευθείας διαπραγμάτευση, ώστε να μην γίνουν λάθη,
αποκαλυφθούν οι προθέσεις του, αλλά και να μην πιεστεί να αποφασίσει
άμεσα.
Απόφαση για αγορά
Μετά τις απαιτούμενες διαπραγματεύσεις, που αναλαμβάνει ο σύμβουλος
ακινήτων, κλείνει η συμφωνία για την αγοραπωλησία του ακινήτου.

Η αγορά ενός σπιτιού είναι πολύ σημαντική για ένα αγοραστή.
Το σπίτι σας για να μπορεί να γίνει το σπίτι των ονείρων του, πρέπει
να έχει την καλύτερη δυνατή προβολή και προώθηση. Δεν μπορεί να
την κάνει ο καθένας μόνος του, όσο ικανός και να είναι. Για αυτό
υπάρχουν οι ειδικοί, οι σύμβουλοι ακινήτων.
Επιλέξτε τον δικό σας σύμβουλο ακινήτων !

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

Νομικός έλεγχος τίτλων ιδιοκτησίας του ακινήτου
Είναι απαραίτητος, αλλά όχι υποχρεωτικός. Ποιος όμως θα αγόραζε χωρίς
να ελέγξει τι αγοράζει, ώστε να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον.
Ο αγοραστής απευθύνεται στον δικηγόρο του ή στον συνεργαζόμενο
δικηγόρο του γραφείου των συμβούλων ακινήτων για να προβεί στον
έλεγχο. Το κόστος το αναλαμβάνει ο αγοραστής.
Τεχνικός έλεγχος ακινήτου
Ο έλεγχος περί μη αυθαιρεσιών είναι υποχρεωτικός για να μεταβιβαστεί το
ακίνητο. Προϋπόθεση για τον έλεγχο είναι η ύπαρξη των σχεδίων της
πολεοδομία. Σε περίπτωση αυθαιρεσιών, ρυθμίζονται και εκδίδεται η
αντίστοιχη βεβαίωση. Η διαδικασία ένταξης στη ρύθμιση των αυθαιρέτων
μπορεί να ξεκινήσει μετά την κατάθεση προκαταβολής. Το τεχνικό τμήμα
του γραφείου μας αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία, και μπορείτε να μείνετε
ήσυχος. Επιπλέον εκδίδεται και το ενεργειακό πιστοποιητικό που
απαιτείται, αν δεν υπάρχει για το ακίνητο. Το κόστος των παραπάνω
βαρύνει τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, εκτός και αν έχει συμφωνηθεί κάτι
διαφορετικό. Σε περίπτωση που εντοπιστούν κατασκευαστικά προβλήματα,
μηχανικός του γραφείου μας μπορεί να τα διεξάγει ταχύ οπτικό έλεγχο και
να σας ενημερώσει για την σοβαρότητα τους και το κόστος επιδιόρθωσης
τους. Το κόστος βαρύνει τον αγοραστή. Ο αγοραστής μπορεί και ο ίδιος να
διεξάγει με μηχανικό που τον εκπροσωπεί και τον έλεγχο περί μη
αυθαιρεσιών.
Υπογραφή προσύμφωνου και προκαταβολή
Αφού διεξαχθούν οι παραπάνω έλεγχοι, υπογράφεται προσύμφωνο
μεταξύ των πωλητών, των αγοραστών και των συμβούλων ακινήτων και
κατατίθεται η προκαταβολή. Προτείνεται το ύψος της να αντιστοιχεί στο
5% της αξίας πώλησης του ακινήτου.
Απόσυρση προωθητικών ενεργειών του ακινήτου
Με την υπογραφή του προσυμφώνου και την κατάθεση της
προκαταβολής, αποσύρονται άμεσα όλες οι προωθητικές ενέργειες για το
ακίνητο, όπως αναρτήσεις σε ιστοσελίδες.

Συλλογή δικαιολογητικών αγοραστή και πωλητή.
Η συλλογή των δικαιολογητικών του αγοραστή και του πωλητή, ίσως είναι
ένα από τα πιο κουραστικά και χρονοβόρα στάδια της διαδικασίας. Το
πόσο γρήγορα μπορεί να γίνει ένα συμβόλαιο, εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από αυτό το βήμα. Ένας σύμβουλος ακινήτων μπορεί να βοηθήσει,
να καθοδηγήσει ή ακόμα και να αναλάβει όλη τη διαδικασία από το μέρος
του πωλητή, αλλά και του αγοραστή. Ο πωλητής θα πρέπει να διευθετήσει
και τις οφειλές σε κοινόχρηστα, ΔΕΗ και ΕΥΔΑΠ.
Υπογραφή συμβολαίων και παράδοση κλειδιών.
Αυτό που μένει είναι οι υπογραφές των συμβολαίων στο γραφείου του
συμβολαιογράφου και η συνολική εξόφληση όλων των εξόδων, δηλαδή
των πωλητών, του συμβολαιογράφου και του συμβούλου ακινήτων.

Και πουλήσατε το ακίνητο σας! Μπορείτε να διαθέσετε τα χρήματα όπου
επιθυμείτε ή έχετε ανάγκη! Σε καλή μεριά!

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ξεκινώντας να πουλήσετε το σπίτι σας, από τις πρώτες κιόλας συζητήσεις με φίλους και
γνωστούς, θα διαπιστώσετε ότι οι πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία, είναι χαοτικές. Η
πώληση του σπιτιού σας είναι σημαντική, αλλά και δύσκολη υπόθεση για κάποιον χωρίς τη
σχετική εμπειρία. Ο βομβαρδισμός πληροφοριών, η αίσθηση ότι είστε παγιδευμένοι και το
άγχος για όλο αυτό το εγχείρημα, μπορούν να αποφευχθούν, αν αναλάβει ένας
επαγγελματίας. Ένας επαγγελματίας που θα είναι δίπλα σας σε κάθε στάδιο της
διαδικασίας και θα σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή απόφαση. Κάποιος που θα
ασχοληθεί αποκλειστικά μαζί σας.
Ο δικός σας σύμβουλος ακινήτων.
Καλή γνώση της περιοχής και των συνθηκών που
επικρατούν.
Ο σύμβουλος ακινήτων γνωρίζει πολύ καλά την
περιοχή δραστηριοποίησης του, τις συνθήκες που
επικρατούν και τις αλλαγές που μπορεί να γίνουν στο
άμεσο μέλλον στην περιοχή.
Παγκόσμιο και πανελλαδικό δίκτυο συνεργασίας.
Ένας σύμβουλος ακινήτων που είναι συνεργάτης ενός
μεγάλου δικτύου - όπως η RE/MAX - έχει επίσης το
πλεονέκτημα της παγκόσμιας και πανελλαδικής
δικτύωσης. Το γραφείο μας RE/MAX Estate
στελεχώνεται με πάνω από 20 συμβούλους,
πανελλαδικά οι συνεργάτες μας φτάνουν τους 800
στο δίκτυο της RE/MAX. Όλοι αυτοί οι συνεργάτες
συνεργάζονται μεταξύ τους για να φέρουν το
αποτέλεσμα
που
επιθυμούν
οι
πελάτες
τους.
Εμπειρία όλης της διαδικασίας αγοραπωλησίας
Οι περισσότεροι σύμβουλοι ακινήτων αγοράζουν και
πωλούν κάθε χρόνο περισσότερα ακίνητα απ’ όσα
ένας μέσος πελάτης σε όλη του τη ζωή, και έτσι
διασφαλίζουν ότι θα αποφύγετε τις παγίδες στις
οποίες κινδυνεύετε να πέσετε ως αρχάριοι. Οι
σύμβουλοι ακινήτων χειρίζονται συμβόλαια κάθε
μέρα, και έτσι μπορούν να σας βοηθήσουν με τα
έγγραφα
που
χρειάζεστε
εύκολα
και
αποτελεσματικά.

Συντεταγμένο Σχέδιο προώθησης
Ένα σχέδιο Marketing δημιουργείται για την
προώθηση του ακινήτου σας. Διαφημίσεις, open
house, φωτογράφιση με σωστές γωνίες λήψης και ότι
άλλο χρειαστεί,
συνιστούν τη στρατηγική
προώθησης του σπιτιού σας. Ο σύμβουλος ακινήτων
έχει τη δυνατότητα να αναδείξει τα πλεονεκτήματα
του ακινήτου σας.
Γνωρίζει την αγορά ακινήτων
Οι σύμβουλοι ακινήτων μελετούν συνεχώς και
διαχρονικά την αγορά και αναλύουν τα δεδομένα της.
Γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν, μπορούν
να βοηθήσουν τους πωλητές να πάρουν τη σωστή
απόφαση τη δεδομένη στιγμή.
Είναι παρών κατά τη διάρκεια όλης της διαδικασίας
Ο σύμβουλος ακινήτων βοηθά στην αγοραπωλησία
και με την εμπειρία του, προστατεύει τα συμφέροντα
του πωλητή και τον στηρίζει σε αυτή την διαδικασία.
Βοηθά στην διαπραγμάτευση
Οι
σύμβουλοι
ακινήτων
είναι
επίσης
διαπραγματευτές με δεξιότητες, εκπαιδευμένοι να
εκπροσωπούν τα συμφέροντα του πωλητή. Όταν
έρθει η ώρα της συμφωνίας, ο σύμβουλός μας
αναλαμβάνει τις δύσκολες συζητήσεις και δέχεται τα
πυρά, ώστε να μην χρειάζεται να το κάνει ο πωλητής.
Στο τέλος γίνεται μια καλή συμφωνία χωρίς να
χρειαστεί ο πωλητής να διαπραγματευτεί ο ίδιος.
Ο πωλητής δε σπαταλάει το χρόνο του
Για όσους δουλεύουν σχεδόν όλη τη μέρα είναι
δύσκολο να ασχοληθούν με την υπόδειξη του σπιτιού
σε ενδεχόμενους αγοραστές. Δεν μπορούν να
περνούν τη μέρα τους στο τηλέφωνο κλείνοντας
ραντεβού και να διαπραγματευτούν την πώληση του
σπιτιού τους. Ο σύμβουλος ακινήτων μπορεί να
οργανώσει έτσι το πρόγραμμα των υποψήφιων
αγοραστών ώστε να δείξετε το σπίτι σας όταν είστε
ελεύθερος. Επιπλέον ο σύμβουλος ακινήτων, μπορεί
να δείξει το σπίτι σας ,υπό τις κατάλληλες συνθήκες,
και όταν εσείς δεν είστε εκεί.
Ο πωλητής εξοικονομεί… και χρήματα
Ο σύμβουλος ακινήτων δε σας γλυτώνει μόνο από
χρόνο και ενέργεια, αλλά στο τέλος κερδίζετε και
περισσότερα χρήματα. Όλοι κερδίζουν.

Αυξημένες πιθανότητες ανεύρεσης αγοραστή.
Χάρη στην εμπειρία και τη γνώση της αγοράς, και
χάρη στο μεγάλο δίκτυο συνεργατών αλλά και στην
αξιολόγηση των ενδεχόμενων αγοραστών, ο
σύμβουλος ακινήτων είναι σε θέση να σας
συμβουλέψει και να σας οδηγήσει στο επιθυμητό
αποτέλεσμα ευκολότερα, γρηγορότερα αλλά και πιο
σίγουρα. Σε αυτό είναι ειδικός!
Επομένως, καλό είναι να απευθυνθείτε σε ένα σύμβουλο ακινήτων για να σας καθοδηγήσει
και να μη χάσετε τον χρόνο σας, αλλά και να σας ενημερώσει για τις ευκαιρίες που θα
παρουσιαστούν ώστε να αποφασίσετε σωστά. Ο σύμβουλος ακινήτων θα είναι διπλά σας
σε όλη την διαδικασία μέχρι να κάνετε μαζί, μια επιτυχημένη πώληση.

Φτάστε στο στόχο σας, χωρίς άγχος, κούραση και σπατάλη χρόνου και χρημάτων.

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΜΑΣ
Έχοντας πάρει την απόφαση να πουλήσετε το ακίνητο σας και ξεκινώντας τις επαφές σας με
επαγγελματίες της αγοράς ακινήτων, γεννιούνται και τα πρώτα ερωτήματα. Ποιο είναι το
κατάλληλο γραφείο να εμπιστευτώ; Πρέπει να διαλέξω ένα γραφείο της γειτονίας μου, ή
περισσότερα. Πώς θα έχω το επιθυμητό αποτέλεσμα;
Εμείς σας προτείνουμε την καλύτερη δυνατή επιλογή, για μια επιτυχημένη πώληση.
Αναθέστε ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ σε εμάς την πώληση του ακινήτου σας και επωφεληθείτε από τα
προνόμια που αυτή έχει.

Τι είναι η ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ;
Εν συντομία η αποκλειστικότητα είναι ένα έγγραφο που δηλώνει ότι ο σύμβουλος ακινήτων
δεσμεύεται να παρέχει μια αναβαθμισμένη εμπειρία στον πωλητή, και ο πωλητής με τη
σειρά του να συνεργαστεί μόνο μαζί του. Ουσιαστικά μιλάμε για μια σχέση
εμπιστοσύνης που δημιουργείται, με έναν κοινό στόχο, μια επιτυχημένη πώληση.
Απόλυτος έλεγχος γιατί έχετε επαφή με έναν και μόνο σύμβουλο ακινήτων,
ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την επιτυχημένη πώληση του
ακινήτου σας
Μεγαλύτερη ασφάλεια, καθώς τα κλειδιά του ακινήτου σας τα έχει μόνο
ένα άτομο. Εφόσον βέβαια δεν κατοικείται.
Συνεχής ενημέρωση για την πρόοδο των ενεργειών και των υποψήφιων
αγοραστών που βλέπουν το ακίνητό σας.
Η αποκλειστικότητα δεν αποκλείει τη συνεργασία με άλλους συμβούλους
ακινήτων, σε περίπτωση που υπάρχουν ενδιαφερόμενοι αγοραστές και
προωθείται σε όλο το δίκτυο της RE/MAX, αλλά και άλλα συνεργαζόμενα
γραφεία.
Εξειδικευμένο πλάνο marketing του ακινήτου για μέγιστη απόδοση των
ενεργειών προώθησης.
Το ακίνητό σας προωθείται με τη μέγιστη δυνατή ποιότητα και με όλα τα
μέσα και προσελκύεται ο μέγιστος αριθμός αγοραστών. Άρα το ακίνητο
μπορεί να πουληθεί στη μέγιστη δυνατή τιμή.
Η αποκλειστικότητα κάνει το σύμβουλο να επενδύσει κατά προτεραιότητα
στην προώθηση του συγκεκριμένου ακινήτου.
Καλύτερος χειρισμός των διαπραγματεύσεων, όταν έχουν συγκεντρωθεί
προσφορές, διότι διεξάγονται από ένα σύμβουλο ακινήτων.

Tο ακίνητο πωλείται έως και 40% ταχύτερα σύμφωνα με έρευνες που
έχουν πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, λαμβάνοντας τα στατιστικά
όλων των αγοραπωλησιών.

Τελικά η αποκλειστική ανάθεση προωθεί την στενότερη συνεργασία συμβούλου
ακινήτων - ιδιοκτήτη για την επίτευξη του τελικού στόχου και των δύο, την πώληση
του ακινήτου στην υψηλότερη δυνατή τιμή.

Συγκεκριμένες ενέργειες που αναλαμβάνει το Γραφείο μας για την προώθηση του
ακινήτου σας με τη σύμβαση ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ανάθεσης :

✓
✓
✓
✓
✓

Προώθηση σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες εύρεσης ακινήτων στο εξωτερικό.
Διακεκριμένη θέση προώθησης σε ιστοσελίδες της εγχώριας αγοράς.
Προώθηση στο κοινωνικό δίκτυο μεσιτών RESAAS.
Ενημέρωση ολόκληρου του δικτύου της RE/MAX με e-mail σε τακτική βάση.
Εβδομαδιαία ενημέρωση για τις προωθητικές ενέργειες και τους υποψήφιους
αγοραστές.
✓ Δημιουργία 3D απεικόνισης και 360ο view για την καλύτερη προώθηση στα social
media.
✓ Λήψη φωτογραφιών και βίντεο με τη χρήση drone, όπου αυτό είναι δυνατόν.

Συμβουλές για τον πωλητή – Τι να προσέξετε
Το στήσιμο του ακινήτου είναι κάτι παραπάνω από μια απλή προετοιμασία του ακινήτου
για την αγορά και βοηθάει του αγοραστές να φανταστούν τους εαυτούς τους ότι κατοικούν
σ’ αυτό τον χώρο. Μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι ο συναισθηματικός πυρήνας της πώλησης,
όπου οι αγοραστές δεν βλέπουν απλά ένα νέο σπίτι, αλλά μια νέα ζωή.
Εάν αναρωτιέστε από πού να ξεκινήσετε, εδώ σας έχουμε τις 5 πιο σημαντικές συμβουλές
για να τις ακολουθήσετε όταν στήνετε ένα ακίνητο :

Να είναι καθαρό

Αλλά όχι άδειο

Αλλάξτε θέση στα
έπιπλα

Ο καλύτερος και ευκολότερος τρόπος για να κάνετε
καλή εντύπωση: βεβαιωθείτε ότι το σπίτι είναι καθαρό
και τακτοποιημένο. Αερίστε το χώρο για
να
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν μυρωδιές και καθαρίστε
τα πατώματα – ένα καινούργιο χαλί σε ένα στρατηγικό
σημείο μπορεί να κάνει τη διαφορά! Μετά αφαιρέστε
όλα τα προσωπικά αντικείμενα από το σπίτι.
Η αφαίρεση όμως, όλων των πραγμάτων μπορεί να
κάνει ένα δωμάτιο να φαίνεται μικρότερο. Επιπλέον οι
περισσότεροι αγοραστές δυσκολεύονται
να
φανταστούν την επίπλωση σε ένα άδειο δωμάτιο και
μπορεί να σκεφτούν ότι τα έπιπλα τους δεν θα
χωρέσουν στο χώρο.
Ένα άδειο σπίτι μπορεί να φαίνεται κρύο, απωθητικό ή
ακόμα και βαρετό στους αγοραστές, και ως
αποτέλεσμα τα άδεια ακίνητα συνήθως θέλουν
περισσότερο χρόνο για να πουληθούν. Οπότε
αφήστε κάποια έπιπλα στο σπίτι και χρησιμοποιήστε
λουλούδια ή ένα καλάθι με φρούτα για να κάνετε το
χώρο να φαίνεται οικείος και ελκυστικός.
Σχετικά με τα έπιπλα : Όσο λιγότερα τόσο καλύτερα.
Λιγότερα έπιπλα σε κάθε δωμάτιο κάνουν το σπίτι να
φαίνεται πιο ευρύχωρο και η τοποθέτηση των επίπλων
σε μικρές ευχάριστες ομάδες θα το κάνει όχι μόνο πιο
ελκυστικό αλλά μπορεί να μετατρέψει ένα δύσκολο
σημείο σε σημείο προσοχής. Στήστε διαφορετικά είδη
χώρων στο σπίτι, όπως γραφεία ή χώρους ψυχαγωγίας
και μην ξεχάσετε να στήσετε και τους εξωτερικούς
χώρους!

Ουδέτερο στυλ

Ο τελικός στόχος του στησίματος είναι να καταστεί το
σπίτι ελκυστικό για το μεγαλύτερο αριθμό πιθανών
αγοραστών, άλλωστε ό,τι αρέσει στον πωλητή μπορεί
να μην αρέσει στον αγοραστή . Οπότε διατηρείστε το
στυλ του σπιτιού απλό και κλασσικό – τώρα δεν είναι η
ώρα για πειραματισμούς – και βεβαιωθείτε ότι η κύρια
κρεβατοκάμαρα θα αρέσει στον οποιονδήποτε
ανεξαρτήτως φύλου.
Το φως δίνει ζωή σε ένα δωμάτιο και φτιάχνει
ατμόσφαιρα στο χώρο. Ο καλός φωτισμός τονίζει τα
θετικά χαρακτηριστικά του σπιτιού και μπορεί να
δημιουργήσει
την
ψευδαίσθηση
μεγαλύτερων,
ψηλότερων ή πλατύτερων δωματίων. Έτσι, ανοίξτε τις
κουρτίνες και αντικαταστήστε τα φθαρμένα ή εκτός
μόδας φωτιστικά. Χρησιμοποιήστε πολλά είδη πηγών
φωτός σε κάθε δωμάτιο για να προσθέστε ενδιαφέρον
και να τονίσετε την προσαρμοστικότητα κάθε
δωματίου.

Φωτισμός

Tips :
✓ Ενοικιασμένα σπίτια
Αν το σπίτι που θα πωληθεί, είναι μισθωμένο, ο ενοικιαστής μπορεί
να μείνει σε αυτό, έως και 3 χρόνια από την έναρξη του μισθωτηρίου.
Ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να το γνωρίζει και πολύ πιθανό, αν
θέλει να το χρησιμοποιήσει για ιδιοκατοίκηση, θα το σκεφτεί καλά αν
θα το αγοράσει.
✓ Ανακαίνιση
Ένα παλιό σπίτι, αν ανακαινιστεί πριν την πώληση, θα καταστεί
ελκυστικότερο στους αγοραστές, και θα απολάβει μεγαλύτερη αξία, η
οποία θα απορροφήσει το κόστος της ανακαίνισης, αλλά και θα
προσδώσει μεγαλύτερο κέρδος στον πωλητή του.
✓ Ταχύτητα
Είναι σημαντικό όταν ξεκινήσει η διάθεση του ακινήτου προς πώληση,
ο πωλητής να έχει συγκεντρωμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά
και έγγραφα, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση της πώλησης.
Ειδικά, όταν ο αγοραστής είναι κάτοικος εξωτερικού, θέλει να
αγοράσει άμεσα, χωρίς καμία καθυστέρηση.
✓ Καλύτερη προβολή και προώθηση του ακινήτου, σημαίνει
αυτόματα πως μπορεί να πωληθεί γρηγορότερα και σε καλύτερη τιμή.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΩΛΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου πωλητή.
Αποδεικτικά Επαγγελματικής δραστηριότητας, διεύθυνσης κατοικίας, Δ.Ο.Υ. και
Α.Φ.Μ. πωλητή.
Αν ο συμβαλλόμενος είναι νομικό πρόσωπο, τότε θα χρειαστεί το καταστατικό της
εταιρείας, οι τυχόν τροποποιήσεις του, αποδεικτικό ορισμού του νομίμου
εκπρόσωπου και γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ.
Προγενέστεροι τίτλοι ιδιοκτησίας του ακινήτου
Φορολογική ενημερότητα πωλητή
- Αν είναι φορολογικά ενήμερος (δεν έχει οφειλές στην εφορία) ο πωλητής,
εκδίδεται ή από τον Συμβολαιογράφο ή από τον λογιστή του ή μέσω TAXISNET από
τον ίδιο.
- Αν δεν είναι φορολογικά ενήμερος (έχει οφειλές στην εφορία) εκδίδεται
φορολογική ενημερότητα από την εφορία και μόνο, με ταυτότητα οφειλής και
στοιχεία του Συμβολαιογράφου που θα συντάξει το συμβόλαιο.
Ασφαλιστική ενημερότητα πωλητή
Απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή
απασχολείι προσωπικό ή έχει χτίσει οικοδομή καθώς και στα νομικά πρόσωπα.
Πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ πωλητή για τα έτη 2015 έως και 2019 από λογιστή για το
ακίνητο.
Βεβαίωση Τ.Α.Π. (Τέλος Ακίνητης Περιουσίας) από το Δήμο του ακινήτου .
Προκειμένου να χορηγηθεί η βεβαίωση ΤΑΠ πρέπει να προσκομιστούν συμβόλαιο,
βεβαίωση μηχανικού και αντίγραφο λογαριασμού Δ.Ε.Η.
Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος και Κτηματολογικό φύλλο από το
Κτηματολογικό Γραφείο του ακινήτου
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Πιστοποιητικό περί μη αυθαιρεσιών ή Ρύθμισης Αυθαιρεσιών

ΕΞΟΔΑ ΠΩΛΗΤΗ
Στα έξοδα του πωλητή συμπεριλαμβάνονται μόνον:
Το κόστος του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Το ΠΕΑ είναι
απαραίτητο για κάθε αγοραπωλησία και μπορείτε να απευθυνθείτε σε αρμόδιο
μηχανικό, συνεργάτη του γραφείου μας για την έκδοσή του. Η διάρκεια του ΠΕΑ
είναι 10 χρόνια, και σε περίπτωση που έχει ήδη εκδοθεί σε προγενέστερο χρόνο,
εφόσον είναι σε ισχύ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό.
Το κόστος Βεβαίωσης Μηχανικού. Κάθε ακίνητο που μεταβιβάζεται δεν θα
πρέπει να έχει αυθαιρεσίες. Τη βεβαίωση αναλαμβάνει αρμόδιος μηχανικός.
Μπορεί να το αναλάβει μηχανικός, συνεργάτης του γραφείου μας. Σε περίπτωση
που υπάρχουν αυθαιρεσίες, για να εκδοθεί, πρέπει πρώτα να ρυθμιστούν με
το νόμο των αυθαιρέτων.
Αμοιβή συμβούλου ακινήτων. Είναι αυτή που έχει συμφωνηθεί με το σύμβουλο
ακινήτων και αναγράφεται στην εντολή που έχει υπογράψει ο πωλητής.
Τέλος, φροντίστε ότι οι λογαριασμοί που ακολουθούν το ακίνητο (ΔΕΗ και
ΕΥΔΑΠ) καθώς και τα κοινόχρηστα να είναι εξοφλημένα, ώστε να
ολοκληρωθεί η υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

Ο σύμβουλός ακινήτων είναι εδώ για να σας βοηθήσει σε όλα τα στάδια της
πώλησης του ακινήτου σας!

