
Η έκταση βρίσκεται κυριολεκτικά δύο βήµατα από µια φανταστική
και καλά οργανωµένη αµµουδιά, µε υπέροχη θάλασσα και σε από-
σταση 21 χλµ από το Βόλο. Είναι στο κέντρο ενός µικρού οικι-
σµού και γι’ αυτό συνδυάζει απόλυτη ηρεµία και ταυτόχρονα όλες
τις σύγχρονες ανέσεις και την κοσµοπολίτικη ζωή του Πηλίου.

Σε κάθε ένα από τα οικόπεδα, που έχουν επιφάνεια 370 τ.µ., µπορείς
να χτίσεις αµέσως µόλις τα αγοράσεις, γιατί είναι εντός οικισµού, οι-
κοδοµή επιφάνειας 128 τ.µ. συν υπόγειο, συν 15% ηµι#παίθριους
χώρους.

Η τιµή κάθε οικοπέδου είναι µόνο 46.000 ευρώ από τα οποία
όποιος επιθυµεί να αγοράσει, θα καταβάλει:
- 500 ευρώ στο Νο 0170400580803 λογ/σµό της ΑΤΕ, κατά 

την εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς.
- 4.500 ευρώ κατά την υπογραφή των συµβολαίων αγοράς,
- και τα υπόλοιπα 41.000 ευρώ σε 60 άτοκες δόσεις, ύψους 

684 ευρώ η κάθε µία.

Όλα τα οικόπεδα είναι µέσα στο γραφικό, Πηλιορείτικο, ηµιορεινό 
χωριουδάκι της Συκής, που απέχει 35 χλµ. από το Βόλο και έχουν 
πανοραµική θέα προς το Αιγαίο και στο βάθος στη Σκύρο.

Η έκταση απέχει 3,5 χλµ. από δύο φανταστικές σε οµορφιά και 
ηρεµία παραλίες του Αιγαίου, το Ποτόκι, µε την φηµισµένη βο-
τσαλωτή αµµουδιά και τη Μεγάλη Άµµο ή παραλία του Πανταζή,
µε τον χαρακτηριστικό βράχο µέσα στο νερό. Και οι δύο παραλίες
συνδέονται µε τα οικόπεδα µε ασφαλτοστρωµένο δρόµο.

Σε κάθε ένα από τα οικόπεδα, που έχουν επιφάνεια 300 τ.µ., µπο-
ρείς να χτίσεις αµέσως µόλις τα αγοράσεις, µιας και είναι εντός
οικισµού, οικοδοµή επιφάνειας 130 τ.µ. συν υπόγειο, συν 15% ηµι#-
παίθριους χώρους.

Η τιµή κάθε οικοπέδου είναι µόνο 30.000 ευρώ από τα οποία όποιος 
επιθυµεί να αγοράσει, θα καταβάλει:
- 500 ευρώ στο Νο 0170400580803 λογ/σµό της ΑΤΕ, κατά την 

εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς.
- 2.500 ευρώ κατά την υπογραφή των συµβολαίων αγοράς,
- και τα υπόλοιπα 27.000 ευρώ σε 60 άτοκες δόσεις, ύψους

450 ευρώ η κάθε µία.

Η έκταση βρίσκεται στις παρυφές των Ραπταίων, που είναι ένα ηµιο-
ρεινό, παραδοσιακό χωριό, 8 χλµ. από το φηµισµένο παραθεριστικό
κέντρο των Ν. Στύρων, λόγω δε της ελαφράς κλίσης που παρουσιά-
ζει, έχει από όλα της τα σηµεία ανεµπόδιστη θέα προς τη γύρω κατα-
πράσινη περιοχή και στο βάθος στο Αιγαίο πέλαγος.

Κοντά στην έκταση, προς την πλευρά του Αιγαίου, υπάρχουν πανέµορφες
και πεντακάθαρες παραλίες όπως: Το Αρµυρίχι (4χλµ.), ο Λιµνιώνας
(3,5χλµ.) και οι Τσακαίοι (3,5χλµ.). Το µπάνιο στους γραφικούς κολ-
πίσκους των παραπάνω παραλιών είναι πραγµατική απόλαυση.

Σε κάθε ένα από τα οικόπεδα, που έχουν επιφάνεια πάνω από 305 τµ., µπο-
ρείς να χτίσεις αµέσως µόλις τα αγοράσεις, γιατί είναι εντός οικισµού, οι-
κοδοµή επιφάνειας 300 τ.µ. συν υπόγειο, συν 15% ηµι#παίθριους χώρους.

Η τιµή κάθε οικοπέδου είναι µόλις 23.000 ευρώ από τα οποία όποιος
επιθυµεί να αγοράσει θα καταβάλει:
- 500 ευρώ στο Νο 0170400580803 λογ/σµό της ΑΤΕ, κατά την     

εκδήλωση ενδιαφέροντος αγοράς.
- 1.500 ευρώ κατά την υπογραφή των συµβολαίων αγοράς,
- και τα υπόλοιπα 21.000 ευρώ σε 60 άτοκες δόσεις, ύψους 

350 ευρώ η κάθε µία.



1. Η κατάθεση του ποσού των 500 ευρώ στο λογαριασµό Νο 0170400580803 µπορεί να
γίνει σε οποιοδήποτε Κατάστηµα της Αγροτικής Τράπεζας. Κατά την κατάθεση πρέπει να δη-
λωθεί το Ονοµατεπώνυµο του αγοραστή και η έκταση στην οποία επιθυµεί να γίνει η αγορά
του οικοπέδου.
2. Μπορείτε να εκδηλώσετε επιθυµία για αγορά περισσότερων του ενός οικοπέδων στην ίδια 
ή και σε διάφορες εκτάσεις, καταθέτοντας τα αντίστοιχα ποσά (τα αντίστοιχα 500 ευρώ).
3. Οι τιµές είναι ευνοAκές και οι εκτάσεις πλεονεκτικές, έτσι η αγορά, εκτός του ότι σας εξα-
σφαλίζει τις καλλίτερες προ#ποθέσεις για απόκτηση µιας κατάλληλης εξοχικής κατοικίας,
αποτελεί µια πραγµατικά καλή επενδυτική ευκαιρία, γιατί οι τιµές της γής, στις συγκεκριµέ-
νες εκτάσεις, σε λίγο χρόνο, θα αυξηθούν. Περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε την
αγορά των οικοπέδων, µπορείτε να έχετε στα γραφεία του Συνεταιρισµού, Σταδίου 10 και
Οµήρου 4 (6ος Όροφος) ή στα τηλέφωνα: 210 3232523, 6973 799965 και 6945 440205.

O Oé êï äï ìé êüò Óõ íå ôáé ñé óìüò Õ ðáë ëÞ ëùí
Á ãñï ôé êÞò ÔñÜ ðå æáò èÝ ëï íôáò íá âï ç èÞ óåé
ôá ìÝ ëç êáé ôïõò öß ëïõò ôïõ óôçí á ðü êôç óç
êá ôÜë ëç ëçò å îï ÷é êÞò êá ôïé êß áò, ôïõò ðñï ôåß -
íåé ôçí á ãï ñÜ å íôüò ïé êé óìïý ïé êï ðÝ äùí óå
3 ìá ãåõ ôé êÝò êáé ðá íÝ ìïñ öåò, áð’ ü ëåò ôéò
á ðü øåéò, ôï ðï èå óß åò êáé óõ ãêå êñé ìÝ íá:

ÓÕ ÊÇ ÐÇ ËÉÏÕ     
ÑÁ ÐÔÁÉÏÉ, Í. ÓÔÕ ÑΩΝ
ÊÏ ÑÙ ÐÇ - ÊÁ ËÁ ÍÅ ÑÁ ÐÇ ËÉÏÕ

ÈÝ ëï íôáò íá âï ç èÞ óïõ ìå ü óïõò å ðé èõ ìïýí
ôçí á ãï ñÜ óôéò ðá ñá ðÜ íù å êôÜ óåéò, ìå å ðß -
ìï íåò êáé å ðß ðοíåò äéá ðñáã ìá ôåý óåéò,
λαµβάνοντας υπόψην και την οικονοµική
συγκυρία, ðÝ ôõ ÷å ðÜ ñá ðï ëý åõ íï ú êïýò ü -
ñïõò á ðï ðëç ñù ìÞò ôçò Þ äç ÷á ìç ëÞò êáé åë -
êõ óôé êÞò ôé ìÞò á ãï ñÜò ðïõ óõì öù íÞ èç êå.

ÐÝ ôõ ÷å, ðëÞí ìéáò ìé êñÞò ðñï êá ôá âï ëÞò ðïõ
èá êá ôá âëç èåß Ý ùò ôçí õ ðï ãñá öÞ ôïõ óõì -
âï ëáß ïõ á ãï ñÜò, ôï êý ñéï ìÝ ñïò ôïõ ôìÞ ìá -
ôïò íá êá ôá âëç èåß óå 60 ìç íéáß åò, ìé êñÝò,
äü óåéò, ÷ù ñßò õ ðï ëï ãé óìü ôü êùí (Ü ôï êåò
äü óåéò) Þ ï ðïéá äÞ ðï ôå Üë ëç å ðé âÜ ñõí óç.

Για το ∆Σ του ΟΣΥΑΤΕ

O Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας
Κυριάκος Τσαούσης     Γ. Μητσιόπουλος
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