
Γνωρίστε την 
MV Properties



Είμαστε υπερήφανοι για την 
ποιότητα της δουλειάς μας. 
Προσφέρουμε υπηρεσίες 

υψηλών προδιαγραφών ώστε 
να ανταποκρινόμαστε 

απόλυτα στις ανάγκες σας. 



Η MV Properties είναι μια οικογενειακή 
επιχείρηση που ειδικεύεται στο να απλοποιεί την 
αγορά, την πώληση και την διαχείριση ακινήτων, 
οικοπέδων ή ακόμα και ερειπίων στο νησί της 
Ιθάκης στην Ελλάδα.

Κατανοούμε πλήρως τις δυσκολίες που μπορεί 
να συναντήσετε όσον αφορά την αγορά ακινήτου 
στο εξωτερικό, αλλά είμαστε εδώ ώστε να σας 
βοηθήσουμε σε αυτή την  σημαντική στιγμή της 
ζωής σας.

Γι αυτό το λόγο έχουμε δημιουργήσει έναν 
πλήρη οδηγό με όλα τα απαραίτητα βήματα 

που θα σας βοηθήσουν να αναγνωρίσετε 
και τελικά να αποκτήσετε το ιδανικό για 
εσάς ακίνητο με τρόπο αποτελεσματικό και 
εύκολο.

Προσφέρουμε ευελιξία στους πελάτες μας 
και ταυτόχρονα είμαστε διαρκώς δίπλα τους 
όσον αφορά τις αγορές, τις πωλήσεις η την 
διαχείριση των ακινήτων τους.

Με διαρκή υποστήριξη από ικανούς 
και εχέμυθους συνεργάτες οι οποίοι 
επιλέχθηκαν προσεκτικά για κάθε έργο που 
αναλαμβάνουμε ώστε να προσφέρουμε την 
καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών.

Απλοποιούμε την αγορά , την πώληση 
και την διαχείριση του ακινήτου σας.

Oι τοπικοί σας σύμβουλοι 
ακινήτων



“ I, for one, know of no sweeter sight for a 
man’s eyes than his own country” 

        — Homer



Προσφέρουμε τέσσερις τομείς εξυπηρέτησης

Κτηματομεσιτικές 
Υπηρεσίες

Διαχείριση 
Έργων

Διαχείριση και 
Συντήρηση 
ακινήτων

Πρακτικές υπηρεσίες 
υποστήριξης ακινήτων

Διοργάνωση 
Εκδηλώσεων



Κλασικά παραδοσιακά σπίτια προς πώληση, 
διαμερίσματα προς ενοικίαση, σπίτια για να 
διαμορφώσετε με ανακαίνιση ή ακόμα και 
εμπορικές επιχειρήσεις. Αν ενδιαφέρεστε 
να αγοράσετε ή να δημιουργήσετε κάτι 
εντελώς νέο από την αρχή διαθέτουμε έναν 
ευρύ κατάλογο από πολύτιμα ακίνητα για να 
επενδύσετε.

Υπάρχει μια ακαταμάχητη γοητεία και 
αίσθηση σε κάθε ακίνητο στο νησί της Ιθάκης.
Είτε ψάχνετε για μία βίλα με θέα την θάλασσα  
η ένα παραδοσιακό/μοντέρνο πέτρινο σπίτι, 
ένα ακίνητό για να ανακαινίστε ή το οικόπεδο 
όπου θα χτίσετε το σπίτι των ονείρων σας 
σίγουρα θα το βρείτε μαζί μας..

Επισκεφθείτε το mvproperties.biz/realestate για περισσότερες πληροφορίες

Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες
Διαθέτουμε μία τεράστια γκάμα επιλογών 
ακινήτων στον κατάλογό μας.



Διαχείριση Έργων

Δεν υπάρχει έργο πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό 
για εμάς. Κατανοούμε ότι το να ξεκινάει 
κάποιος μια ανακαίνιση μικρή ή μεγάλη σε 
ένα μικρό νησί του Ιονίου είναι μια πρόκληση 
για τους υποψήφιους αγοραστές. Τα 
γλωσσικά εμπόδια και η άγνωστη νομοθεσία 
μπορούν να βάλουν φραγμό στο όνειρό 
σας για την απόκτηση του τέλειου ακινήτου. 

Ευτυχώς όμως όλα αυτά μπορούν να 
ξεπεραστούν με την εξειδικευμένη βοήθεια 
της MV Properties.

Επιβλέπουμε προσωπικά όλα τα στάδια και 
τις λεπτομέρειες μιας ανακαίνισης.
Έτσι φροντίζουμε να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία στους χρόνους αλλά και στον 

Αναλαμβάνουμε μία ευρεία κλίμακα διαχείρισης έργων από το χτίσιμο 
ενός κτιρίου εξαρχής, αναστήλωση ερειπίων, μικρού ή μεγάλου μεγέθους 
ανακαινίσεις ή έργα αποκατάστασης κτιρίου.

προϋπολογισμό που εσείς έχετε επιλέξει. 
Συνεργαζόμαστε μαζί σας στενά σε κάθε 
βήμα ενημερώνοντας σας διαρκώς για τις 
εξελίξεις. Επιπλέον οργανώνουμε και σας 
συμβουλεύουμε για τυχόν απαραίτητα 
έγγραφα που θα χρειαστείτε για να ξεκινήσετε 
το έργο που επιθυμείτε.

Επισκεφθείτε το mvproperties.biz/projectmanagement για περισσότερες πληροφορίες



Επισκεφθείτε το mvproperties.biz/propertymanagement για περισσότερες πληροφορίες

Διαχείριση Ακινήτων
Ολοκληρώνοντας ένα πρόγραμμα ανακαίνισης ή την αγορά του νέου 
ακινήτου σας  είμαστε σε θέση να συνεχίσουμε με την γενική συντήρηση 
και την διαχείριση του. Ακόμα εάν επιθυμείτε να νοικιάσετε το καινούριο 
σας σπίτι για την θερινή περίοδο ή και για όλο τον χρόνο μπορούμε να 
το πραγματοποιήσουμε για εσάς.

Μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι το σπίτι 
σας θα είναι σε αξιόπιστα χέρια. Κάθε 
ιδιοκτήτης έχει διαφορετικές απαιτήσεις 
και ανάγκες όσον αφορά την συντήρηση 
του ακινήτου. Διαμορφώνουμε ένα ευέλικτο 
πρόγραμμα ειδικά για κάθε πελάτη.

Ενοικιαζόμενα καταλύματα για θερινή 
περίοδο ή για όλο το χρόνο είναι μία ακόμη 
υπηρεσία που προσφέρουμε σε παραθεριστές 
που σχεδιάζουν τις διακοπές τους στην Ιθάκη.
Διαθέτουμε έναν ευρύ κατάλογο από 
παραθαλάσσια ή με θέα στο βουνό 
ενοικιαζόμενα.



Διοργάνωση Εκδηλώσεων

Η διοργάνωση εκδηλώσεων είναι ενα πάθος 
της ιδιοκτήτριας της MV Properties η οποία 
έχει τεράστια εμπειρία σε αυτόν τον τομέα 
καθώς έχει διατελέσει υπεύθυνη εκδηλώσεων 
σε Αγγλία και Νότια Αφρική. Σε συνδυασμό με 
την βοήθεια των τοπικών συνεργατών μας 
εγγυόμαστε ένα καταπληκτικό αποτέλεσμα.

Επισκεφθείτε το mvproperties.biz/eventmanagement για περισσότερες πληροφορίες

Η MV Properties προσφέρει υπηρεσίες διοργάνωσης εκδηλώσεων. 
Βαπτίσεις, εορτασμοί γενεθλίων αλλά και διοργάνωση γάμων. Έχουμε 
την απαραίτητη γνώση, εμπειρία όπως και μια μια λίστα συνεργατών 
ώστε να διοργανώσουμε μία αξέχαστη εκδήλωση χωρίς άγχος 
ή κούραση για εσάς.



Η γαλήνια και ανέγγιχτη φύση του νησιού ενθουσιάζει 

τους πελάτες μας που κρατούν στην καρδιά τους ένα κομμάτι 

του νησιού. Αυτό το συναίσθημα και η υπερηφάνεια είναι 

βαθιά ριζωμένα στους ανθρώπους που μεγάλωσαν 

ή κατάγονται από το νησί.



Είμαστε 
ενθουσιασμένοι που 

η MV Properties έφερε 
εις πέρας το όραμά 
μας στους χρόνους 

αλλά κυρίως και στον 
προυπολογισμό που 
είχαμε προβλέψει.

Διαχειρίζονται το σπίτι 
μας όταν λείπουμε από 
το νησί και είναι αυτό 

που αποκαλούμε 
επαγγελματίες. 

Πάντοτε μας 
ενημερώνουν 

άμεσα σε οτιδήποτε 
χρειαστούμε.

Τι λένε οι πελάτες μας 
για εμάς

Η MV Properties 
φρόντισε το σπίτι μας 

προσφέροντας μας 
πολύτιμες υπηρεσίες. 
Εκτιμούμε βαθιά όλη 
την υποστήριξή τους

Μόλις πρόσφατα 
αγόρασα το οικόπεδό 

μου με την MV 
Properties. Ήταν πολύ 

εξυπηρετικοί  
καθόλη την διάρκεια 
της διαδικασίας της 

αγοράς. Είχαν γνώσεις 
για τα βήματα σε κάθε 
στάδιο και έκαναν την 
ζωή μου ευκολότερη. 

Τους συνιστώ 
ανεπιφύλακτα.

Ευχαριστώ πολύ για την 
συνεργασία!!!Γρηγορη 
και αποτελεσματική 
δουλειά!!Ολα έγιναν 

όπως επρεπε και πολύ 
γρήγορα

Εξυπηρέτηση με 
χαμόγελο είναι αυτό 

που προσφέρει η 
Μελανή. Κάνει ότι 

περνάει από το 
χέρι της για να σας 
βοηθήσει. Όλοι οι 

καλεσμένοι μου είχαν 
μια πολύ θετική 

εμπειρία και ήταν για 
εμένα μια απολαυστική 

αξέχαστη γιορτή.



“ And what he greatly thought, he nobly dared. ” 
        — Homer



Γνωρίστε την ομάδα 
Αν θέλετε να κάνετε δικό σας ένα μικρό κομμάτι από τον 
παράδεισο επικοινωνήστε με την ομάδα της MV Properties για να 
ξεκινήσει το ταξίδι σας στην πατρίδα του Οδυσσέα..

Μελανή Χαραλάμπους
Η  Μελανή είναι η ιδρυτής και ιδιοκτήτρια της MV Properties. Είναι ελληνίδα της 
Νότιας Αφρικής με καταγωγή από την Ιθάκη όπου και διαμένει μόνιμα πια. Πρίν 
εγκατασταθεί στην Ιθάκη η Μελανή δραστηριοποιούνταν για πολλά χρόνια στους 
τομείς της διαχείρισης ακινήτων και διοργάνωσης εκδηλώσεων στην Αγγλία και τη 
Νότια Αφρική. Η Μελανή βρήκε την ευτυχία στην Ιθάκη και αγαπάει ιδιαίτερα την 
ομορφιά που προσφέρει το νησί. Νιώθει μεγάλη ανταμοιβή βοηθώντας ανθρώπους 
να βρουν το σπίτι των ονείρων τους και απολαμβάνει το να παρέχει την βοήθεια της 
σε όσους θέλουν να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους.  Είναι επίσης μία μαμά δύο 
υπέροχων παιδιών παιδιών και περνάει τον ελέυθερο της χρόνο με την οικογένεια 
της κάνοντας διάφορες δραστηριότητες αλλά και με την αγαπημένη της άσκηση 
το τρέξιμο.

Ο Βασίλης είναι ο συνιδιοκτήτης της  MV Properties. Είναι ένας αυθεντικός Θιακός 
έχοντας γεννηθεί και περάσει όλη την ζωή του στην Ιθάκη. Νιώθει προνομιούχος 
να ζει σε αυτό το  ασφαλές και υπέροχο μέρος της γής που αποκαλεί σπίτι του. Ο 
Βασίλης είναι ένας εξειδικευμένος υδραυλικός που συνεργάζεται με άλλους ντόπιους 
τεχνίτες. Ο Βασίλης έχει τεράστια γνώση στις οικοδομικές και κατασκευαστικές 
εργασίες. Ασχολείται στενά με έργα όπως οικοδόμηση, αποκατάσταση η ανακαίνιση 
κτιρίων. Συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια από την υλικοτεχνική υποστήριξη έως 
το συντονισμό του έργου δουλεύοντας, πάντα μαζί με τους εργολάβους χωρίς να 
αφήνει τίποτα στην τύχη. Έιναι τελειομανής με την δουλειά του, δεν συμβιβάζεται 
με τίποτα λιγότερο από το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. τον υπόλοιπο χρόνο του ο 
Βασίλης τον περνά με την οικογένειά του και με τα μαστορέματα που είναι το πάθος 
του. Απολαμβάνει ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Αν δεν τον συναντήσετε στο 
γραφείο είναι γιατί ασχολείται με το να φτιάχνει κάτι.

Βασίλης Γαλάτης



Αλεξία Σφέτσιου
Η Αλεξία είναι η γενική βοηθός της MV Properties. Είναι ελληνίδα της Νότιας Αφρικής 
με θιακούς προγόνους και ζει στην Ιθάκη μόνιμα. Λατρέυει την ελευθερία αλλά και τη 
γαλήνη που προσφέρει το νησί, την φιλοξενία των ντόπιων και τις παρθένες  παραλίες 
του νησιού, αλλά και την αυθεντικότητα  που προσφέρει το νησί. Η Αλεξία σπούδασε 
σχέδιο μόδας και δούλεψε για διεθνείς σχεδιαστές ως στυλίστρια γάμων όταν διέμενε 
στο Λονδίνο. Τα προηγούμενα χρόνια  είχε δική της εταιρεία τροφοδοσίας στο 
Γιοχάνεσμπουργκ της Ν. Αφρικής. Πιστεύει ότι το να κάνεις αυτό που αγαπάς είναι και 
αυτό που σε γεμίζει. Αγαπάει τον αθλητισμό, παίζει τένις από μικρή ηλικία και ακόμα 
έχει πάθος με αυτό, όπως επίσης και με τη μαγειρική την πεζοπορία και το γράψιμο.

Βαλεντίνη Ζωγοπούλου
Η Βαλεντίνη είναι το νεότερο μέλος της οικογένειας της MV Properties. Η θέση της θα 
είναι στο γραφείο μας στο Βαθύ ως γενική βοηθός της MV Properties. Η Βαλεντίνη 
θα καλύπτει τον τομέα εξυπηρέτησης πελατών και άλλες υπηρεσίες γραφείου. Η 
άψογή γνώση που διαθέτει η Βαλεντίνη οσον αφορά  την ελληνική αλλά και την 
Αγγλική γλώσσα είναι ωφέλιμη για την επιχειρησή μας και θα βοηθήσει σε μελλοντικά 
πρότζεκτ. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα ενώ πρωτοήρθε στην Ιθάκη πριν 11 
χρόνια για μία καλοκαιρινή δουλειά. Ερωτέυθηκε τα όμορφα τοπία του νησιού και 
τον ήρεμο τρόπο ζωής της Ιθάκης. Έρχεται στην ομάδα μας έχοντας χρόνια εμπειρίας 
διδακτικής των αγγλικών. Έχει σπουδάσει βρεφονηπιοκόμος και διδακτική της 
Αγγλικής Γλώσσας. Και έχει αγάπη στην αγγλική  γλώσσα. Η αγαπημένη της ασχολία 
είναι να περνά ποιοτικό χρόνο με την κορούλα της, όπως επίσης η μαγειρική,
οι χειροτεχνίες και οι βόλτες στην εξοχή.

Γνωρίστε την ομάδα 
Αν θέλετε να κάνετε δικό σας ένα μικρό κομμάτι από τον 
παράδεισο επικοινωνήστε με την ομάδα της MV Properties για να 
ξεκινήσει το ταξίδι σας στην πατρίδα του Οδυσσέα..



Γνωρίστε την 
ομάδα 

Βαθύ, 28300
Ιθακη, Ελλάδα

Γραφεία MV Properties 

Σταυρός, 28300
Ιθακη, Ελλάδα

melanie@mvproperties.biz
sales@mvproperties.biz
rentals@mvproperties.biz
projects@mvproperties.biz

Μελανή : +30 6980315291
Βασίλης : +30 6973899120
Σταυρός: +30 26740 31387
Βαθύ: +30 26740 32365 
 
Ώρες Γραφείου
Δευτέρα - Παρασκευή 8:30π.μ – 14:00μ.μ
Σάββατο 8.30π.μ - 13:00μ.μ

Εξωγή
Πλατρειθιάς

Palikáta

Φρίκες

Κιόνι

Ανωγή

MV Properties

Σταυρός

MV Properties

Βαθύ



Αποδεδειγμένα επιτυγχάνουμε πάντα το 
Καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα



MV Properties
Σταυρός, Ιθακη, 
28300, Ελλάδα

Βαθύ, Ιθακη,
28300, Ελλάδα

melanie@mvproperties.biz
sales@mvproperties.biz
rentals@mvproperties.biz
projects@mvproperties.biz

Melanie: +30 6980315291
Vasilis: +30 6973899120
Stavros: +30 26740 31387
Vathi: +30 26740 32365

Ώρες Γραφείου
Δευτέρα - Παρασκευή 8:30π.μ – 14:00μ.μ
Σάββατο 8.30π.μ - 13:00μ.μ

www.mvproperties.biz


