ΣΠΙΤΙ
ΕΚΔΟΣΗ 2022 | Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

2022

03

Εισαγωγή

04

Τα πρώτα βήματα

05

Ανακαίνιση Μπάνιου

08

Ανανέωση Κουζίνας

10

Μερική Ανακαίνιση

11

Ολική Ανακαίνιση

12

Ευκολίες πληρωμής

13

Άδειες Ανακαίνισης

14

Κατηγορίες Εργασιών

15

Δικαιολογητικά

16

Επίλογος

Ε Ι Σ Α Γ Ω ΓΗ
Ο Ο Δ Η ΓΟ Σ Μ ΑΣ ΕΠ Ι Σ ΤΡ ΕΦ ΕΙ

Μια ανακαίνιση
έχει πολλά θετικά

Είναι γεγονός. Επιστρέψαμε δυναμικά
για να σας φέρουμε τον καινούργιο
οδηγό
ανακαίνισης
που
θα
σας
συνοδεύσει το 2022! Ο οδηγός μας
έγινε θεσμός και έπειτα από δική σας
παράκληση, ερχόμαστε ξανά για να
συμβάλουμε όσο καλύτερα μπορούμε
στο να δημιουργήσετε το σπίτι των
ονείρων σας.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, μια
ανακαίνιση σπιτιού δεν είναι απλή
διαδικασία. Αλλά δεν είναι και τόσο
περίπλοκη όσο μπορεί να πιστεύετε.
Το μόνο που χρειάζεται είναι να
έχετε τους σωστούς συνεργάτες οι
οποίοι
θα
μπορέσουν
να
υλοποιήσουν το όραμα που έχετε
στο μυαλό σας, με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο και με ένα πλάνο για
την
ανακαίνιση
το
οποίο
θα
εξυπηρετήσει τις δικές σας ανάγκες.

Μια
ανακαίνιση
σπιτιού
έχει,
βεβαίως, και πολλά θετικά. Είναι μια
ευκαιρία να εκσυγχρονίσετε ένα
παλιό σπίτι, να το καταστήσετε πιο
λειτουργικό, πιο ασφαλές, αλλά και
πιο καλαίσθητο. Να διαμορφώσετε
τους χώρους ανάλογα με το δικό
σας
γούστο.
Είναι,
επίσης,
μια
ευκαιρία να αυξήσετε σημαντικά
την αξία του ακινήτου σας. Πράγμα
πολύ σημαντικό, αν σκοπεύετε να
το πουλήσετε ή να το αξιοποιήσετε,
νοικιάζοντάς το, για παράδειγμα. Η
ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας
παραμένουν οι δύο βασικότεροι
τρόποι για να αυξήσετε ακριβώς
την αξία του σπιτιού και αποτελούν
μια συμφέρουσα επένδυση.
Εδώ θα δούμε μαζί τις νέες τάσεις
που
παρατηρούμε,
όπως
και
συμβουλές και πληροφορίες που
πιστεύουμε ότι θα σας φανούν
ιδιαίτερα χρήσιμες.
Ας ξεκινήσουμε!
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Xρήσιμες
συμβουλές για
μια ανακαίνιση
σπιτιού
ΚΑΝΤΕ ΕΝΑΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

RENOVATION

Πάντα πρέπει να ξεκινάτε με έναν προϋπολογισμό. Θα
πρέπει να αποφασίσετε ρεαλιστικά πόσα χρήματα
μπορείτε να διαθέσετε για την ανακαίνιση του σπιτιού.
Αυτό με τη σειρά του θα σας βοηθήσει πολύ, γιατί θα
μπορέσετε να αποφασίσετε αν σας συμφέρει μια ολική ή
μια μερική ανακαίνιση, θα επικεντρωθείτε στον στόχο
της ανακαίνισης και μόνο (θα μιλήσουμε σχετικά με
αυτό στο παρακάτω), ενώ θα βοηθήσετε και την τεχνική
εταιρεία να διαμορφώσει το σωστό πλάνο για εσάς.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΤΟΧΟΣ;
Θα πρέπει να αποφασίσετε
ποιος είναι ο στόχος της
ανακαίνισής σας. Για
παράδειγμα, θέλετε να κάνετε
αλλαγές σε ένα σπίτι στο οποίο
σκοπεύετε να μείνετε για
πολλά χρόνια; Σε αυτήν την
περίπτωση, θα πρέπει να
σκεφτείτε προσεκτικά τι είδους
αλλαγές θα γίνουν, αλλά και τα
υλικά που θα χρησιμοποιηθούν,
καθώς ο σκοπός είναι η
ανακαίνιση να σας
εξυπηρετήσει για πολύ καιρό.
Μήπως, από την άλλη, θέλετε
να μετατρέψετε ένα σπίτι σε
Airbnb; Εδώ ξεκινά μια
εντελώς διαφορετική ιστορία,
καθώς δεν θα μπορούσατε να
διαμορφώσετε τον χώρο
σύμφωνα με τις δικές σας
προτιμήσεις. Θα έπρεπε να
σκεφτείτε ποιες θα μπορούσαν
να είναι οι πιθανές προτιμήσεις
του κοινού στο οποίο θα
απευθυνόσασταν.
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Όπως προαναφέρθηκε,
η διαδικασία της
ανακαίνισης είναι
απαιτητική. Όσο
μπορείτε, λοιπόν,
πρέπει να τη
διευκολύνετε.
Το να καταλήξετε από
νωρίς στις αλλαγές
που θέλετε να γίνουν,
στα υλικά που θέλετε
να χρησιμοποιηθούν
κ.τ.λ. είναι κομβικό.
Εκτός του ότι σας
βοηθά να θέσετε ένα
πιο αυστηρό budget,
μειώνεται και η
πιθανότητα να
υπάρξουν
καθυστερήσεις ή
ελλείψεις υλικών.

ΚΑΤΑΛΗΞΤΕ
ΝΩΡΙΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΑΣ

Φυσικά, μπορείτε να
αλλάξετε γνώμη για
κάποια πράγματα εν
μέσω μιας ανακαίνισης,
απλώς θα πρέπει να
έχετε την υπομονή που
χρειάζεται για να
εφαρμοστούν.
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Και φτάσαμε στο σημείο για το οποίο ανυπομονούσατε. Ήρθε η ώρα να δούμε
τις τάσεις που φαίνεται ότι θα επικρατήσουν από το 2022 και μετά σε ό,τι
αφορά το μπάνιο μας.
Φυσικά, δεν χρειάζεται να τονίσουμε ιδιαίτερα πόσο σημαντική είναι μια
ανακαίνιση μπάνιου. Είναι ένας από τους χώρους που χρησιμοποιούμε
καθημερινά και ο οποίος ταλαιπωρείται από την υγρασία. Για να αποφύγετε
μελλοντικά προβλήματα πρέπει, λοιπόν, να τον φροντίζετε.
Φαίνεται, όμως, πως το μπάνιο δεν είναι πλέον αυστηρά λειτουργικό, αλλά
ένας χώρος αφιερωμένος στη χαλάρωση, με μια διάθεση φιλική προς το
περιβάλλον.
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ORGANICS
Τα οργανικά σχήματα και
χρώματα μπαίνουν όλο και
περισσότερο στις ζωές μας. Να
σκέφτεστε ωοειδείς μπανιέρες,
στρογγυλούς νεροχύτες,
καμπύλες, αλλά και χρώματα
εμπνευσμένα από τη φύση (π.χ.
γκρι και καφέ).

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ &
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ
Αυτή η τάση αφορά
διαφορετικά πράγματα. Από
την πραγματική σύνδεση του
μπάνιου με έναν εξωτερικό
χώρο (αν αυτό είναι δυνατό
από αρχιτεκτονικής άποψης)
μέχρι τη χρήση φυσικών
υλικών στο εσωτερικό του.
Φυσική πέτρα, ξύλο, πλακάκια
που μοιάζουν με ξύλο για το
πάτωμα, όλα συμβάλλουν στο
να φέρουν τη φύση στο
εσωτερικό του σπιτιού.
Η πατητή τσιμεντοκονία
παραμένει σημαντική τάση,
καθώς βοηθά στο να
δημιουργηθεί αυτή η σύνδεση,
αλλά και ένα πιο industrialστυλ
το οποίο αποτελεί επίσης trend
(με πιο ανοιχτά χρώματα και
mixed υλικά).
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ΒΙΟΦΙΛΙΚΟ DESIGN
Συνεχίζοντας με την τάση της αναζήτησης συνδέσεων με
τη φύση, το 2022 ετοιμαστείτε να γεμίσετε το μπάνιο με
μια ποικιλία φυτών, πέρα από τα φυσικά υλικά που θα
χρησιμοποιήσετε.
Τα
φυτά
ζωντανεύουν
το
χώρο,
καθαρίζουν τον αέρα και γενικότερα μας φτιάχνουν τη
διάθεση. Ενσωματώστε στο μπάνιο γλάστρες, αναρριχητικά
φυτά ή γεμίστε τον τοίχο πίσω από τον νιπτήρα ή την
μπανιέρα με αυτά (ο χλοοτάπητας είναι μια λύση αν θέλετε
να αποφύγετε τα αληθινά φυτά).

ΠΡΑΣΙΝΟ/ΜΠΛΕ/ΜΑΥΡΟ
Το πράσινο χρώμα είναι, φυσικά, μέσα στις τάσεις για το
2022, συμβαδίζοντας με την eco-friendly προσέγγιση του
design.
Έντονο
σμαραγδί,
πιο
απαλά
πράσινα
κ.ά.
ενσωματώνονται σε πλακάκια, στην μπογιά των τοίχων και
σε λεπτομέρειες του χώρου. Φαίνεται, όμως, πως θα
επικρατήσει και το απαλό, αλλά και το navy και γενικότερα
το σκούρο μπλε, που κάνει καλή αντίθεση με το λευκό.
Αντίστοιχα, το μαύρο, αλλά και το γκρι χρώμα, θα είναι top
picks. Αλλά μην αγχώνεστε! Δεν χρειάζεται να είναι όλα
μαύρα. Για παράδειγμα, μια μαύρη μπανιέρα (συνοδευόμενη
και από άλλες λεπτομέρειες) θα δημιουργεί φοβερή οπτική
αντίθεση σε ένα μπάνιο με γκρι πλακάκι.
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Japandi style

Συνδυασμός του Japanese και του Scandinavian style, αυτό το υβριδικό trend
θα κυριαρχήσει στα μπάνια από το 2022. Συνδυάζει το μοντέρνο και
μινιμαλιστικό Σκανδιναβικό στυλ με την ιαπωνική αισθητική. Οι καθαρές,
κομψές γραμμές, τα ουδέτερα χρώματα και τα ξύλινα πάνελς είναι όλα μέρος
αυτού του στυλ.
Οι γυάλινες πόρτες στις ντουζιέρες, οι κρεμαστές λεκάνες τουαλέτας, τα LED
φώτα και γενικότερα μια πιο μοντέρνα αισθητική, παραμένουν, φυσικά,
σημαντικά στοιχεία σε ένα σύγχρονο μπάνιο.
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ΤΑΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Η κουζίνα είναι νευραλγικό κομμάτι του σπιτιού μας.
Στα πιο σύγχρονα σπίτια συνδέεται απευθείας με το σαλόνι και αυτό
είναι μια τάση η οποία φαίνεται πως θα συνεχίσει να υφίσταται.
Οπότε μια ανακαίνιση κουζίνας ίσως είναι η τέλεια ευκαιρία για να
υιοθετήσετε την open plan διαρρύθμιση που επικρατεί.
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ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ
Η τάση του να υπάρχει μια σύνδεση με τη φύση, μπαίνει και
στις κουζίνες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν
φυσικά υλικά και eco-friendly κατασκευές (και συσκευές)
που θα αποτελέσουν κλασικά στοιχειά τα οποία θα
αντέξουν στο χρόνο. Το ξύλο, που ζεσταίνει τους χώρους, η
πέτρα, το τσιμέντο, αλλά και το μάρμαρο είναι επιλογές
που έχουν αρχίσει να κερδίζουν έδαφος. Μάλιστα το
μάρμαρο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως statement
στοιχείο, αν επιλέξετε κάποιο με πιο έντονο σχέδιο για τη
νησίδα της κουζίνας, τους πάγκους ή ως backsplash, για
παράδειγμα. Το μάρμαρο είναι μια επιλογή που αντέχει στο
χρόνο, τόσο από άποψη χρήσης, όσο και αισθητικής.

ΜΙΝΙΜΑΛΙΣΜΟΣ
Ο μινιμαλισμός καλά κρατεί και φαίνεται πως θα συνεχίσει. Η
λειτουργικότητα και οι έξυπνες συσκευές είναι μέρος αυτής
της λογικής. Το ίδιο και οι ευθείες γραμμές και τα γεωμετρικά
σχήματα. Ακολουθώντας τη λογική του μινιμαλισμού, τα
ντουλάπια και τα συρτάρια χάνουν τα πόμολά τους, ενώ οι
συσκευές, ακόμη και ψυγεία, κρύβονται ή καμουφλάρονται.

ΝΗΣΙΔΑ X 2
Όχι μόνο η τάση του να δημιουργούνται νησίδες στις
κουζίνες δεν φαίνεται να εκλείπει, αλλά πλέον οι νησίδες
αυξάνονται κιόλας. Αντί για μία, έχουν αρχίσει να γίνονται
δημοφιλείς οι δύο νησίδες. Βέβαια, αυτό είναι και κάπως
βολικό, από την άποψη του ότι περισσότερα ντουλάπια και
συρτάρια εξασφαλίζουν περισσότερο αποθηκευτικό χώρο.
Παράλληλα, αυξάνονται οι επιφάνειες στις οποίες μπορεί να
μαγειρέψει και να γευματίσει κανείς. Ωστόσο, ακόμη και αν
θέλετε μόνο μία (ή αν η κουζίνα σας χωρά μόνο μία) είναι
αρκετή για να καταστήσει τον χώρο σύγχρονο και trendy.

"

Γενικότερα, φαίνεται πως η ενσωμάτωση πιο
προσωποποιημένων στοιχείων στις κουζίνες
θα είναι σημαντική, ώστε να μην είναι πολύ
κοινότυπες.
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"

ΕΝΤΟΝΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
Το all-white αρχίζει να
υποχωρεί και τα έντονα
χρώματα, αλλά και οι
ενδιαφέροντες συνδυασμοί
τους, στην κουζίνα έχουν την
τιμητική τους. Ομολογουμένως,
το έντονο χρώμα είναι ένα
ρίσκο, γιατί δεν μπορούμε να
γνωρίζουμε πότε μια
απόχρωση δεν είναι της μόδας.
Αλλά δεν χρειάζεται να
περιοριστείτε με κάτι μόνιμο.
Μπορείτε, για παράδειγμα, να
χρησιμοποιήσετε ένα έντονο
χρώμα για τα ντουλάπια της
κουζίνας το οποίο είναι κάτι
που αλλάζει σχετικά εύκολα.
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ΜΕΡΙΚΗ
ή ΟΛΙΚΗ

Ανακαίνιση;

Το αν θα κάνουν μερική η ολική
ανακαίνιση είναι ένα ερώτημα που
βασανίζει πολλούς ιδιοκτήτες σπιτιών. Η
αλήθεια είναι πως και οι δύο περιπτώσεις
έχουν τα δικά τους θετικά.
Με μια ολική ανακαίνιση θα είστε βέβαιοι
για την ομοιογένεια του χώρου, καθώς
θα προμηθευτείτε ό,τι θα χρειαστεί
μονομιάς (οπότε δεν θα υπάρχει
κίνδυνος να μην βρείτε τους ίδιους
πάγκους για την κουζίνα, για
παράδειγμα).
Δεν χρειάζεται να συνεννοείστε κάθε
φορά εκ νέου για τις αλλαγές που
θέλετε να κάνετε, καθορίζετε ένα
σταθερό budget μέσα στο οποίο θα
κινηθείτε και θα δείτε το τελικό
αποτέλεσμα στο σύνολό του.
Από την άλλη πλευρά, η μερική
ανακαίνιση συμφέρει, φυσικά, αν δεν
έχετε όλο το απαραίτητο budget για να
κάνετε ριζικές αλλαγές σε όλο το σπίτι.
Μπορείτε να κάνετε τη διαδικασία
σταδιακά και να επικεντρωθείτε στα
σημεία εκείνα που πραγματικά
χρειάζονται βελτιώσεις ή επισκευές.

As we evolve
our homes
should, too
13

MONEY
MATTERS
Στόχος μας στην DynamicHome είναι
να βρίσκουμε τις πιο συμφέρουσες
λύσεις για εσάς. Δίνουμε βάση στην
προσωποποιημένη εξυπηρέτηση των
πελατών μας, ανταποκρινόμενοι στις
ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Δεν θέλουμε το κόστος της
ανακαίνισης να μπαίνει εμπόδιο
ανάμεσα σε εσάς και το σπίτι των
ονείρων σας. Γι’ αυτό φροντίζουμε να
αναλαμβάνουμε τη διαχείριση και την
κατάθεση του φακέλου σας για
επισκευαστικό δάνειο στην τράπεζα,
χωρίς έξτρα χρεώσεις. Μπορούμε,
επίσης, να βρούμε λύσεις και εκτός
τραπέζης, με συναλλαγματικές
(γραμμάτια). Και έχετε πάντα τη
δυνατότητα να αποπληρώσετε την
ανακαίνιση που θα κάνουμε με έως
και 6 μηνιαίες, άτοκες δόσεις.
Καθώς υπάρχει ευελιξία σε ό,τι αφορά
το κομμάτι του κόστους, θα
προτείναμε να μην αμελήσετε να
συνδυάσετε την ανακαίνιση με την
ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού
σας. Επωφεληθείτε του
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ'
Οίκον ΙΙ» που αφορά την επιδότηση
εργασιών, όπως είναι η
αντικατάσταση των κουφωμάτων, η
θερμομόνωση, η αναβάθμιση του
φωτισμού κ.ά. Με βάση τα οικονομικά
σας κριτήρια, καλύπτει μεγάλο
ποσοστό της δαπάνης και αξίζει να το
έχετε κατά νου.
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ΑΔΕΙΕΣ
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ
Σε μια ανακαίνιση σπιτιού αυτό
που θα πρέπει να προσέξετε
περισσότερο από οτιδήποτε άλλο
είναι το να γίνονται όλες οι
διαδικασίες με νομιμότητα. Γι’
αυτό και πρέπει να έχετε πάντα
υπόψη σας ποιες είναι οι
απαραίτητες άδειες που θα πρέπει
να αποκτήσετε για να κάνετε όσα
θέλετε.

ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Δεν είναι όλες οι εργασίες ίδιες. Συνεπώς, δεν απαιτούν
όλες τις ίδιες άδειες. Υπάρχει ένας διαχωρισμός ανάμεσα
στην άδεια που απαιτείται για εκτεταμένες επεμβάσεις
(βαριές εργασίες) και την άδεια που απαιτείται για μικρές
εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου (εκτός αν
ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ). Η πρώτη είναι η οικοδομική
άδεια (ή άδεια δόμησης) και η δεύτερη, η άδεια μικρής
κλίμακας (έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας).
Η οικοδομική άδεια απαιτείται για εργασίες όπως:
Ανέγερση, προσθήκη και επισκευή κτιρίων
Κατασκευή πισίνας
Κατασκευή υπόγειων δεξαμενών
Κατασκευή περιφράξεων που δεν καλύπτονται από
την άδεια μικρής κλίμακας κ.ά.
Η άδεια μικρής κλίμακας απαιτείται σε περιπτώσεις όπως:
Εργασίες που γίνονται με σκαλωσιά
Λειτουργική συνένωση χώρων
Εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
Τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης κ.ά.
Διαβάστε αναλυτικότερα τις παραμέτρους εδώ.
Να θυμάστε πως η άδεια μικρής κλίμακας ισχύει για 12
μήνες. Βέβαια, έχετε τη δυνατότητα να την ανανεώσετε
για άλλους 6, αν δεν προλάβετε να ολοκληρώσετε τις
εργασίες. Εκδίδεται από την Υπηρεσία Δόμησης του
Δήμου και πρέπει να εγκριθεί από αρμόδιο μηχανικό.
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ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΑΔΕΙΑ ΟΤΑΝ…
Ναι, υπάρχουν και περιπτώσεις στις οποίες δεν χρειάζεστε ούτε
οικοδομική άδεια ούτε άδεια μικρής κλίμακας.
Μερικές από αυτές είναι οι εξής:
Το βάψιμο σε εσωτερικό χώρο
Μικρές επισκευές θυρών και παραθύρων
Τοποθέτηση ηλιακών θερμοσιφώνων
Κατασκευές που απαιτούνται για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ
(εκτός των ανελκυστήρων που χρειάζονται άδεια)
Εργασίες που δεν απαιτούν σκαλωσιά (π.χ. επισκευή της
στέγης)
Αντικατάσταση εσωτερικών ή εξωτερικών κουφωμάτων στο
ίδιο άνοιγμα
Δείτε τις εργασίες πιο αναλυτικά εδώ.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
Τα γενικά δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε προκειμένου να
εκδώσετε μια άδεια είναι τα εξής:
Μια αίτηση του ιδιοκτήτη με τα πλήρη στοιχεία του (και τους
τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου με πρόσφατο πιστοποιητικό
ιδιοκτησίας)
Φωτογραφίες του ακινήτου και του γύρω χώρου
Βεβαίωση κτηματολογίου
Δήλωση συναίνεσης συνιδιοκτητών, αν οι εργασίες γίνουν σε
κοινόχρηστο χώρο
Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, αν ο κύριος του έργου είναι
ο μισθωτής του ακινήτου (στο μισθωτήριο πρέπει να
ξεκαθαρίζεται ότι ο μισθωτής μπορεί να προβεί σε εργασίες
και να τις αδειοδοτήσει)
Μπορεί, επίσης, να απαιτούνται εγκρίσεις από αρμόδιες
υπηρεσίες, όπως είναι τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής
Αντίγραφο οικοδομικής άδειας του κτηρίου
Τεχνική έκθεση Μηχανικού
Φυσικά, είναι καλή ιδέα να ελέγξετε πιο αναλυτικά τα
δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε, αλλά να έχετε επίσης κατά
νου ότι υπάρχουν και ειδικά δικαιολογητικά που μπορεί να
χρειαστούν, ανάλογα και με τις εργασίες που θα
πραγματοποιήσετε.
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Αυτός ήταν, λοιπόν, ο φετινός οδηγός μας. Σύμφωνοι, μια
ανακαίνιση σπιτιού χρειάζεται οργάνωση και είναι μια επένδυση.
Ακόμη και αν αφορά απλώς μια ανακαίνιση κουζίνας ή μπάνιου
στις οποίες επικεντρωθήκαμε στον οδηγό μας. Αλλά όλη η
προσπάθεια θα αξίζει και θα το καταλάβετε αμέσως μόλις
αντικρίσετε τον καινούργιο σας χώρο!
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Γρ. Αυξεντίου 26, Άλιμος Αττικής
Τηλ Επικοινωνίας: +30 210 98 21 185
Email: info@dynamichome.gr
www.dynamichome.gr
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Τ ο π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο τ ο υ π αρ ό ν τ ο ς ο δ η γ ο ύ π ρ ο ο ρ ί ζ ε τ α ι γ ι α π ρ ο σ ω π ι κ ή χ ρ ή σ η κ α ι ό χ ι γ ι α ε μ π ο ρ ι κ ή
εκμετάλλευση. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, διανομή
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οποιουδήποτε τμήματος του παρόντος, χωρίς την προηγούμενη έγκριση της DYNAMIC HOME.

