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1.   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 
 

«Ακαδημία Αθηνών ΝΠΔΔ». Παραλήπτης - Εντολέας 
  

Λ. Ελευθερίας & Ναυαρίνου, ΤΚ 17455, στο Δήμο 
Αλίμου, του Νομού Αττικής. 

Διεύθυνση  

 
Οικόπεδο με το επ’ αυτού κτίσμα.       Περιγραφή Ακινήτου  

  
Εκτίμηση αγοραίας αξίας της πλήρους κυριότητας του 
ανωτέρω βάσει της από 21.01.2019 εντολής σας.  

Εντολή Ανάθεσης  

 
Η εκτίμηση πραγματοποιήθηκε από εμένα τον Νικόλαο 
Αθανασιάδη του Σταύρου, εγγεγραμμένο στο Μητρώο 
Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου 
Οικονομικών, με Α.Μ. 96, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π., 
R.E.V. (Recognized European Valuer).  Δηλώνω δε ότι 
είμαι πλήρως καταρτισμένος και πιστοποιημένος 
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της 
T.E.G.o.V.A. (The European Group of Valuers 
Associations).   

Εκτιμητής  

  
Προσδιορισμός της αγοραίας αξίας του ακινήτου, για 
ενημέρωση του εντολέα προκειμένου να το αξιοποιήσει.  

Σκοπός εκτίμησης  

 
04.02.2019 Κρίσιμη Ημερομηνία Εκτίμησης  
 

 
Βάση Εκτίμησης 

 
 

Ως βάση της εκτίμησης ορίζεται η Αγοραία Αξία (Market 
Value) σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Εκτιμητικό Πρότυπο 1 
(Ε.Ε.Π. 1). 

 
Ημερομηνία αυτοψίας 

 
Ημερομηνία σύνταξης έκθεσης 

 
Αγοραία Αξία 

14.01.2019 

Συμμόρφωση με τα Εκτιμητικά 
Πρότυπα  

 
28.01.2019 
 
1.400.000€ (Ένα Εκατομμύριο Τετρακόσιες χιλιάδες ευρώ). 
 
Ο υπολογισμός της αξίας έγινε με βάση συγκεκριμένες 
οδηγίες και κανόνες που έχουν θεσπισθεί από την 
T.E.G.o.V.A. (The European Group of Valuers 
Associations), Εκτιμητικά Πρότυπα E.V.S. 2016.  
 
Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής και πολιτικής 
συγκυρίας για τη χώρα μας, η έκθεση εκπονείται με τις 
επιφυλάξεις που προσδιορίζονται στα Ευρωπαϊκά 
Εκτιμητικά Πρότυπα (επιπρόσθετα και στο VPGA 9 του 
«RICS Valuation – Professional Standards, January 
2014, Global Edition») που αναφέρονται στην εκπόνηση 
μελετών εκτίμησης υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 
 
Η παρούσα έκθεση είναι εμπιστευτική και απευθύνεται 
αποκλειστικά στον παραλήπτη για το συγκεκριμένο 
σκοπό που καθορίζεται στην εντολή εργασίας. Καμία 
ευθύνη δεν αναγνωρίζεται έναντι τρίτων για το σύνολο ή 
μέρος της παρούσας έκθεσης εκτίμησης. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εμπιστευτικότητα 



Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Ακινήτου, στο Καλαμάκι του Δ. Αλίμου, Φεβρουάριος 2019 
 

3 
 

 
Δημοσίευση Απαγορεύεται η με κάθε μηχανικό, ηλεκτρονικό ή άλλο 

μέσο αντιγραφή, αναπαραγωγή ή ανατύπωση του 
παρόντος, η μετάφραση, διασκευή ή τροποποίηση 
αυτού, η θέση σε κυκλοφορία του πρωτοτύπου ή 
αντιτύπων του και γενικά η με οποιαδήποτε τρόπο 
δημοσίευση του, ολόκληρου ή τμημάτων του, χωρίς την 
έγγραφη άδεια του δημιουργού του. 
(Ν. 2121/1993 περί πνευματικής ιδιοκτησίας) 
 

 
Με εκτίμηση, 

Νικόλαος Αθανασιάδης 
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, REV 
Πιστοποιημένος Εκτιμητής (Α.Μ. Υπουργείου Οικονομικών 96) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pc
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2.   ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ 
 
Δηλώνουμε ότι η εν λόγω μελέτη είναι για χρήση μόνον προς την πλευρά προς την οποία 
απευθύνεται και καμία ευθύνη δεν αναγνωρίζουμε προς τρίτα μέρη για το σύνολο ή τμήμα αυτής, 
ούτε ακόμα αναφορά, έκδοση ή δημοσίευση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση μου σχετικά 
με την μορφή και το μέσο στο οποίο θα εμφανισθεί. 
 
Υποθέσαμε, για τους σκοπούς της εκτίμησης μας, ότι όλες οι πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν 
είναι πλήρεις και ακριβείς ως προς τα ουσιώδη στοιχεία τους και δεν έχουμε προβεί σε ανεξάρτητη 
επιβεβαίωση των πληροφοριών αυτών. Ενδεχόμενη υποβολή νέων στοιχείων είναι δυνατόν να 
μεταβάλλει τις προκύπτουσες αξίες.  
 
Οι προκύπτουσες αξίες ισχύουν για τον κρίσιμο χρόνο της μελέτης σύμφωνα με την ορισθείσα 
Βάση Εκτίμησης (Basis of Valuation). 
 
Στην παρούσα  δεν εφαρμόστηκαν ελεγκτικές διαδικασίες για τον εντολέα της μελέτης σε κανένα 
από τα στοιχεία που της παρασχέθηκαν, αφού κάτι τέτοιο ήταν εκτός του αντικειμένου εργασιών 
της και δεν έχουμε προβεί σε έλεγχο των τίτλων. Κατά συνέπεια, η Έκθεση δεν αποτελεί 
πιστοποιητικό ή αναφορά για την πληρότητα των στοιχείων που της παρασχέθηκαν. Ως εκ τούτου, 
δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά με την ακρίβεια ή/και την πληρότητα των στοιχείων επί των 
οποίων βασίστηκε η παρούσα εκτίμηση. 
 
Η παρούσα έκθεση δεν αποτελεί μελέτη εκτίμησης της επιχείρησης.  
 
Η μελέτη μας βασίζεται στις οικονομικές συνθήκες και στις συνθήκες αγοράς, όπως υφίστανται και 
μπορούν να εκτιμηθούν κατά την ημερομηνία της παρούσας και δεν εκφράζουμε γνώμη για το αν οι 
συνθήκες αυτές θα συνεχίσουν να υφίστανται ή για το ποια επίδραση θα είχε τυχόν αλλαγή στις 
συνθήκες αυτές στις απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα.  Οι απόψεις που εκφράζονται στην 
παρούσα τελούν επίσης υπό την επιφύλαξη αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με σημαντικούς 
παράγοντες, όπως μελλοντικές εξελίξεις στο νομοθετικό πλαίσιο, μεταβολή των 
χρηματοοικονομικών, οικονομικών και πολιτικών παραμέτρων κ.ο.κ. 
 
Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας για τη χώρα μας η μελέτη εκτίμησης εκπονείται 
με τις επιφυλάξεις που αναφέρονται στις σχετικές παραγράφους των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών 
Προτύπων 2016 (επιπρόσθετα σύμφωνα και με τις εκτιμητικές οδηγίες VPGA 9 του «RICS 
Valuation - Professional Standards, January 2014»).  
 
Η μελέτη μας φέρει συγκεκριμένη ημερομηνία.  Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για επικαιροποίηση 
της Έκθεσης χωρίς προηγουμένως να μας δοθεί σχετική εντολή για επικαιροποίηση από τον 
Εντολέα μας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Ακινήτου, στο Καλαμάκι του Δ. Αλίμου, Φεβρουάριος 2019 
 

5 
 

3.   ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
• Φωτοτυπία της από 18.03.1968 ιδιόχειρης διαθήκης του Αμίλκα Αλιβιζάτου. 
• Φωτοτυπία της υπ’ αριθμό 11.434/28.07.1971 δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς της 

συμβολαιογράφου Αθηνών Αναστασίας Παπακωνσταντίνου - Μαλάμη. 
• Φωτοτυπία της υπ’ αριθμό 9116/2002 απόφασης του Εφετείου Αθηνών. 
• Το από Φεβρουαρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα του μηχανικού Νικόλαου Αθανασιάδη. 
• Φωτογραφίες του ακινήτου. 
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4.   ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ – ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
Α. Σύμφωνα με τον εντολέα, το εκτιμώμενο οικόπεδο με το επ’ αυτού κτίσμα ανήκει κατά πλήρη 
κυριότητα στην «Ακαδημία Αθηνών ΝΠΔΔ». Για τις ανάγκες της μελέτης εκτίμησης θεωρούμε με 
τη σειρά μας, ότι το εκτιμώμενο ακίνητο βρίσκεται στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή 
του ανωτέρω Νομικού Προσώπου. 
 
Β. Δε μας γνωστοποιήθηκε η ύπαρξη βαρών στο εκτιμώμενο ακίνητο, ούτε έχουμε προβεί στον 
έλεγχο αυτών, καθότι δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας ανάθεσης. Κατά συνέπεια, για τους 
σκοπούς της μελέτης και σύμφωνα με τα πρότυπα αποτιμάται ελεύθερο οποιωνδήποτε βαρών, 
υποθήκης, προσημείωσης ή δέσμευσης γενικά και υποθέτουμε ότι το ακίνητο έχει πλήρως 
μεταβιβάσιμους τίτλους ιδιοκτησίας. 
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5.   ΑΥΤΟΨΙΑ 
5.1   Περιγραφή αυτοψίας και συμμετεχόντων 

Η αυτοψία στο ακίνητο διενεργήθηκε την Δευτέρα 14.01.2019 από εμένα τον Νικόλαο 
Αθανασιάδη του Σταύρου, Πιστοποιημένο Εκτιμητή R.E.V., Πολιτικό Μηχανικό Ε.Μ.Π. 
Συγκεκριμένα επιθεωρήθηκε ο ακάλυπτος χώρος του οικοπέδου, η περίφραξη και η οριοθέτηση 
του. Το κτίσμα επιθεωρήθηκε εξωτερικά, αλλά δεν κατέστη δυνατόν να επιθεωρηθεί το εσωτερικό 
του, καθώς δεν μας εξασφαλίστηκε πρόσβαση σε αυτό. Η γενική κατάσταση του ακινήτου 
περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω. 

 
 

 
 
 

 

 
Άποψη ακινήτου (από την Λ. Ελευθερίας) 
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6.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
6.1   Θέση του ακινήτου - διοικητική υπαγωγή 

Το εκτιμώμενο ακίνητο βρίσκεται στη θέση «Καλαμάκι» του Δήμου Αλίμου, στη συμβολή της 
λεωφόρου Ελευθερίας με την οδό Ναυαρίνου επί της οποίας φέρει τον αριθμό 1. Διοικητικά ανήκει 
στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής. 
 

Η ευρύτερη περιοχή του ακινήτου, είναι πυκνοδομημένη και διαμορφωμένη από παλαιά. Έχει 
αστικό χαρακτήρα και υψηλό επίπεδο θορύβου και κίνησης. Οι χώροι πράσινου είναι λιγοστοί, ενώ 
η ελεύθερη στάθμευση παρουσιάζει δυσχέρεια. Στην περιοχή οι επαγγελματικές χρήσεις 
αναπτύσσονται γραμμικά επί της λεωφόρου Ελευθερίας και καλύπτουν σχετικά μικρό φάσμα 
δραστηριοτήτων, καθώς στην πλειοψηφία των καταστημάτων στεγάζονται χρήσεις σχετικές με το 
αυτοκίνητο. Η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος απέχει από το εκτιμώμενο 600μ περίπου και 
πλησίον αυτής υπάρχουν χώροι εστίασης καθώς και επαγγελματικοί χώροι σχετικοί με τη ναυτιλία.  
Ο χαρακτήρας που προσδίδουν στην περιοχή οι προαναφερθείσες χρήσεις, κρίνεται τοπικός. Στο 
εσωτερικό οδικό δίκτυο, υπάρχουν διάσπαρτα καταστήματα εξυπηρέτησης καθημερινών αναγκών 
των κατοίκων της περιοχής, αλλά κυρίαρχη χρήση είναι αυτή της κατοικίας. Το κτιριακό απόθεμα 
γενικά  είναι μεγάλης ηλικίας, δομημένο κατά το πανταχόθεν ελεύθερο οικοδομικό σύστημα. 
Υπάρχουν όμως και αρκετά νεότερα κτίρια, επιμελημένης κατασκευής. 

 
Οι υποδομές και οι υπηρεσίες της περιοχής είναι πλήρεις. Τοπόσημα της ευρύτερης περιοχής 

αποτελούν η μαρίνα του Αλίμου και το Συμμαχικό Στρατιωτικό Νεκροταφείο. Στην περιοχή δεν 
διαφαίνεται ιδιαίτερη προοπτική αλλαγής ή ανάπτυξης, καθώς πρόκειται για κορεσμένη και 
διαμορφωμένη περιοχή. 
 
Συντεταγμένες:   φ: 37.919310  ,  λ: 23.707437 
 

     

 
                Χάρτης θέσης ακινήτου                                               Δορυφορική απεικόνιση ακινήτου 
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6.2   Προσβασιμότητα - Προσπελασιμότητα 

Η πρόσβαση στο ακίνητο είναι εύκολη, καθώς βρίσκεται πλησίον του παραλιακού μετώπου 
του Αλίμου και εξυπηρετείται από τους κύριους οδικούς άξονες της λεωφόρου Ποσειδώνος και της 
λεωφόρου Ελευθερίας (προέκταση της λεωφόρου Αμφιθέας). Επιτυγχάνεται δε εκτός από το 
ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο και με λεωφορειακές γραμμές, που καλύπτουν μεγάλο μέρος των 
αναγκών. Πλησιέστερο μέσο σταθερής τροχιάς είναι το Τραμ και συγκεκριμένα η στάση 
«Πικροδάφνη» σε απόσταση 350μ περίπου που αντιστοιχούν σε 4 λεπτά βαδίσματος.  
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7.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
7.1   Περιγραφή οικοπέδου 

Το οικόπεδο είναι άρτιο κατά κανόνα και οικοδομήσιμο και έχει επιφάνεια 1.524,24μ², 
σύμφωνα με το από Φεβρουαρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα μου. 
 

Διαστάσεις/Σχήμα : Το οικόπεδο έχει τραπεζοειδές σχήμα και συνορεύει: 
Νοτιοδυτικά : σε πρόσωπο μήκους 45,74μ με την λεωφόρο 
Ελευθερίας. 
Νοτιοανατολικά : σε πρόσωπο μήκους 30,63μ με την οδό 
Ναυαρίνου. 
Βορειοανατολικά : σε πλευρά μήκους 48,40μ με ιδιοκτησία 
αγνώστων. 
Βορειοδυτικά : σε πλευρά μήκους 34,53μ με ιδιοκτησία 
αγνώστων. 
 

 

                                       
Προσανατολισμός: Κύριος : Δυτικός, στη λεωφόρο Ελευθερίας. 

Δευτερεύων : Νότιος, στην οδό Ναυαρίνου. 
 

Κλίση Εδάφους &  
 

Σύσταση : 

Μέτρια κλίση εδάφους της τάξης του 15% (επί της οδού 
Ναυαρίνου).  
Η σύσταση του εδάφους πιθανολογείται γαιώδης. 
 

Επενδύσεις & Έργα 
Υποδομής: 

Έχουν πραγματοποιηθεί στην περιοχή, όλα τα απαραίτητα 
έργα υποδομής, για την λειτουργία ενός κτιρίου.   
 

Προβολή / Θέση: Το εν λόγω οικόπεδο προσφέρει πολύ καλή προβολή, λόγω 
της πρόσοψης του  επί της λεωφόρου Ελευθερίας και της 
γωνιακής του θέσης. 
 

Δίκτυα Κοινής 
Ωφέλειας: 

Δίκτυο ΔΕΗ – ΕΥΔΑΠ – ΟΤΕ. 
 

 
Συμπέρασμα: 

 
Το εν λόγω οικόπεδο διαθέτει εμβαδόν, άνω του μέσου όρου 
της περιοχής, έχει πολύ καλό σχήμα και σημαντικές 
προσόψεις.  
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7.2   Πολεοδομικό καθεστώς  

Το οικόπεδο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλεως Αλίμου Αττικής. Συγκεκριμένα βρίσκεται εντός 
του Ο.Τ. 22, στο οποίο βάσει του από 07.07.1933 Διατάγματος (ΦΕΚ 188Α/1933) ισχύουν οι 
παρακάτω όροι δόμησης: 

 
Ελάχιστο Εμβαδόν / Πρόσωπο  300τ.μ. / 12μ.  

Συντελεστής Δόμησης 1,40  (ΦΕΚ 376Δ/1978) 

Κάλυψη  40% 

Ύψος Ως ΝΟΚ (Υ=19,50μ.)  

Χρήσεις γης Ως Γ.Π.Σ. (Γενική Κατοικία) 
 

• Πρασιά λεωφόρος Ελευθερίας : 6,00μ. 
• Πρασιά οδός Ναυαρίνου : 4,00μ. 

Παρεκκλίσεις :  προ 12.07.1933 Ε=110μ² / Π=6μ 
   προ ΓΟΚ 1973    Ε=400μ² / Π=15μ 
Σύστημα Π.Ε. προ ΓΟΚ 1985 Κ=40% 
Εγκρίσεις :  Αρχαιολογία 
  Αεροπορία 
  Αρχιτεκτονική για 500μ. από θάλασσα (το εκτιμώμενο απέχει 600μ) 
Απαγορεύονται εσωτερικές οικοδομές. 
 
 
 

       

                   

Απόσπασμα ρυμοτομικού 
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7.3   Κτιριακές εγκαταστάσεις  

Εντός του οικοπέδου υπάρχει παλαιά διώροφη κατοικία, η ανέγερση της οποίας 
χρονολογείται το έτος 1949. Αναλυτικότερα βάσει των στοιχείων που μας διετέθησαν, η στάθμη 
του ισογείου έχει επιφάνεια 92,02μ², ενώ η στάθμη του ορόφου έχει επιφάνεια 82,69μ². Κατά την 
αυτοψία διαπιστώθηκε, ότι η κατοικία έχει παραμείνει κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα και ότι 
όλα τα ανοίγματα της (κουφώματα, εξωστόθυρες, κλπ) έχουν κλειστεί / σφραγιστεί για την 
αποτροπή της εισόδου ατόμων στο εσωτερικό της. Καθώς η πρόσβαση στο εσωτερικό της 
κατοικίας ήταν αδύνατη, θεωρούμε βάσει της εξωτερικής εικόνας της, ως κακή τη γενική 
κατάσταση της. Κατ’ επέκταση βάσει μακροσκοπικού ελέγχου της, η στατική επάρκεια της κρίνεται 
αμφίβολη και το ίδιο ισχύει για τη λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων της.      
 
7.4   Έλεγχος πολεοδομικής νομιμότητας ακινήτου 

Δεν προσκομίστηκαν η οικοδομική άδεια ανέγερσης και τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια 
της κατοικίας. Βάσει όμως της κείμενης νομοθεσίας, με δεδομένο ως χρονολογία κατασκευής της 
το έτος 1949, θεωρούμε την κατοικία νομίμως υφιστάμενη ως κτίσμα προ του έτους 1955. Σε κάθε 
περίπτωση, η παρούσα έκθεση προσδιορίζει την αγοραία αξία του ακινήτου και δεν υποκαθιστά 
την απαραίτητη βεβαίωση μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαίρετων κατασκευών και εγκατάστασης 
αυθαίρετης χρήσης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017. 
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8.   ΒΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ /  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 
8.1  Βάση εκτίμησης - Παραδοχές 

Ορισμός : Αγοραία Αξία ορίζεται «το αποτιμηθέν ποσό στο οποίο πρέπει να ανταλλάσσεται ένα 
πάγιο στοιχείο κατά την ημερομηνία εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου αγοραστή και ενός 
πρόθυμου πωλητή, σε συνήθη συναλλακτική κίνηση, μετά από εύλογο χρόνο προώθησης, όπου 
κάθε πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς εξαναγκασμό».  

Αγοραία Αξία (market value). 

 
Σχόλια : Αγοραία Αξία είναι η πιο πιθανή τιμή που μπορεί να επιτευχθεί στην αγορά και στο 
πλαίσιο αυτό, μπορεί να διαφέρει από την τελική συμφωνηθείσα τιμή. Εναλλακτικά, η αγοραία αξία 
είναι η πραγματική τιμή ισορροπίας ενός ακινήτου, όταν αυτό είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης 
σε μια αγορά με πλήρη διαφάνεια και τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων πληροφοριών σε όλα τα 
συναλλασσόμενα μέρη. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η αγοραία αξία είναι έγκυρη είναι οι 
εξής: 
α) Και τα δύο μέρη (αγοραστής και πωλητής) είναι καλοπροαίρετα και πρόθυμα να καταλήξουν σε 
συμφωνία.  
β) Και τα δύο μέρη είναι ευλόγως ενημερωμένα και να ενεργούν για ίδιο συμφέρον.  
γ) Το ακίνητο διατίθεται προς πώληση στην αγορά για ένα εύλογο χρονικό διάστημα.  
δ) Και τα δύο μέρη είναι άσχετα μεταξύ τους, το καθένα ενεργεί ανεξάρτητα   
ε) Ο αγοραστής δεν έχει ειδικό ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ακίνητο.  
στ) Η καταβολή γίνεται σε «τοις μετρητοίς» ή με οποιαδήποτε άλλη οικονομική διευθέτηση που 
μπορεί να θεωρηθεί ως «μετρητά».  
 
8.2   Εφαρμοζόμενες μέθοδοι εκτίμησης 

Για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του ακινήτου θα εφαρμοσθούν οι αρμόζουσες μέθοδοι 
και πρακτικές, όπως αυτές καθορίζονται από τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS) της 
ΤEGoVA (The European Group of Valuers Associations). 

Σύμφωνα με αυτά, για τον τύπο του υπό μελέτη ακινήτου, οι αποδεκτές μέθοδοι εκτίμησης, με 
βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, την κρίση του εκτιμητή και ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
ακινήτου, είναι οι κάτωθι : 
 

• Συγκριτική Μέθοδος (Comparative Method) 
• Υπολειμματική Μέθοδος (Residual Method) 

Αναλυτικότερα,  
 

Είναι η επικρατέστερη μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας 
ακινήτων και θεωρείται η πιο άμεση προσέγγιση για τον προσδιορισμό της αξίας. Η μέθοδος 
υπολογίζει την αγοραία αξία ακινήτου, είτε με την ανάλυση πραγματικών τιμών συναλλαγών 
πώλησης ακινήτων με ιδιότητες παρόμοιες με το υπό εκτίμηση ακίνητο, σε ανάλογη θέση, είτε με 
την ανάλυση ζητούμενων τιμών, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρμογών. Ήτοι 
γίνεται έρευνα της κτηματαγοράς σε συνεργασία με μεσίτες και κατασκευαστές ή συναφή 
επαγγέλματα (συμβολαιογράφους, λογιστές, κλπ) και συλλογή στοιχείων είτε από πραγματικές 
πρόσφατες μεταβιβάσεις παρόμοιων ακινήτων στην περιοχή του εξεταζόμενου, είτε από 
ζητούμενες τιμές, οι οποίες αναλύονται και προσαρμόζονται. Τα στοιχεία που συλλέγονται, μετά 
την ολοκλήρωση των απαραίτητων προσαρμογών, συγκρίνονται με το εκτιμώμενο. Με βάση αυτή 
τη μέθοδο ο εκτιμητής προσεγγίζει την αγοραία αξία του ακινήτου μέσω σύγκρισης παραγόντων 
που επηρεάζουν με καθοριστικό τρόπο την αξία του ακινήτου. Κατ’ αυτό τον τρόπο συγκρίνονται 
αξίες που αποδίδονται σε διάφορα ακίνητα, προκειμένου να προσεγγισθεί η αξία που θα πρέπει 
να δοθεί στο προς εκτίμηση ακίνητο. Σημαντικό ρόλο κατά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου 
παίζει η εμπειρία του εκτιμητή στην ορθή σύγκριση των στοιχείων και την απόδοση της σωστής 
αξίας στο εκτιμώμενο ακίνητο. Προσοχή χρειάζεται σε περιοχές ή είδη ακινήτων με χαμηλή 

A. Μέθοδος Συγκριτικών Στοιχείων (Comparative Method) 
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εμπορευσιμότητα. Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα των συγκριτικών 
στοιχείων και στην αξιοπιστία των πηγών απ’ όπου αυτά αντλούνται. 
 

Ανακεφαλαιώνοντας, η μέθοδος αυτή αποτελεί μια δομημένη προσέγγιση για τη συλλογή 
συγκεκριμένων πληροφοριών σχετικά με ακίνητα με παρόμοια χαρακτηριστικά, στοχεύοντας σε 
συγκριτική ανάλυσή τους και στην πολλαπλή συσχέτιση τους με το υπό μελέτη ακίνητο. 
  
Τα στάδια για την εφαρμογή της μεθόδου είναι τα εξής : 

• Αναγνώριση των ειδικών χαρακτηριστικών του ακινήτου που επηρεάζουν την αξία, όπως η 
περιοχή, η θέση, η προβολή, η ποιότητα κατασκευής και άλλα.  

• Εντοπισμός προσφάτως πωληθέντων παρόμοιων ακινήτων ή ζητούμενων τιμών. 
• Αναγωγή των συγκριτικών στοιχείων στο εκτιμώμενο. 
• Προσδιορισμός της αγοραίας αξίας του ακινήτου. 

 

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για την αποτίμηση ακινήτων που διαθέτουν δυνατότητα 
ανάπτυξης και που η σημερινή εκμετάλλευση τους δεν ανταποκρίνεται στη μέγιστη και βέλτιστη 
χρήση τους. Η πλέον συνηθισμένη περίπτωση εφαρμογής της Υπολειμματικής Μεθόδου είναι για 
τον προσδιορισμό της αγοραίας αξίας οικοπέδου, όταν βρίσκεται σε περιοχή που δεν υπάρχουν 
συγκριτικά στοιχεία πώλησης κενής γης, ή όταν τα συγκριτικά στοιχεία που είναι διαθέσιμα έχουν 
μεγάλο εύρος αιτούμενων τιμών (ανάλογα με την ενδεικνυόμενη χρήση), ή χρησιμοποιείται 
παράλληλα με την Συγκριτική Μέθοδο για ασφαλέστερη προσέγγιση της αγοραίας αξίας της γης. 

Β. Υπολειμματική Μέθοδος (Residual Method) 

 
Τα στάδια για την εφαρμογή της μεθόδου είναι τα εξής : 
1. Επιλογή βέλτιστης αξιοποίησης και ανάλυσης του σεναρίου. 
2. Υπολογισμός αξίας ανάπτυξης (βάσει των στοιχείων της κτηματαγοράς). 
3. Υπολογισμός κόστους κατασκευής – ανάπτυξης. 
4. Υπολογισμός άλλων παράπλευρων εξόδων που αφορούν στην επένδυση και θα συμμετάσχουν 
στο συνολικό κόστος αυτής. 
5. Υπολογισμός του προβλεπόμενου κέρδους του επενδυτή. 
6. Υπολογισμός της απομένουσας αξίας του εκτιμώμενου (κενής γης, διατηρητέου, ημιτελούς, κ.α.) 
7. Υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας (συνυπολογίζοντας risk free + risk premium). 
 

Επισημαίνεται ότι από την αυτοψία και την έρευνα αγοράς στην περιοχή του ακινήτου, 
διαπιστώθηκε ότι η εμπορική δραστηριότητα που αναπτύσσεται γραμμικά επί της λεωφόρου 
Ελευθερίας, δεν είναι οργανωμένη ως αγορά. Τα ισόγεια καταστήματα που περιλαμβάνει, 
καλύπτουν περιορισμένο φάσμα αναγκών, τοπικού ενδιαφέροντος ως επί το πλείστον. Όσον 
αφορά την αγορά γραφείων, κρίνεται περιορισμένη καθώς στην περιοχή του ακινήτου δεν υπάρχει 
ιδιαίτερη υποδομή. Βάσει δε της εικόνας της ευρύτερης περιοχής, σε συνδυασμό με την δυσμενή 
οικονομική συγκυρία της χώρας, δεν διαφαίνεται στο εγγύς μέλλον, ιδιαίτερη προοπτική αλλαγής 
του χαρακτήρα της περιοχής, στην οποία κυριαρχεί η οικιστική χρήση.       

Βάσει των ανωτέρω διαπιστώσεων και συμπερασμάτων, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση του 
ακινήτου επί της λεωφόρου Ελευθερίας, θεωρούμε ως βέλτιστο σενάριο αξιοποίησης του 
οικοπέδου, την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος, με συνδυασμό της χρήσης καταστήματος με 
αυτή της κατοικίας. 

Αναλυτικότερα, βάσει της μεθόδου Υπολειμματικής Αξίας, υπολογίζεται η αγοραία αξία του 
ακινήτου που θα προκύψει μετά την ανέγερση του κτιριακού συγκροτήματος, σύμφωνα με το 
σενάριο αξιοποίησης. Στη συνέχεια υπολογίζονται όλα τα έξοδα για την ανέγερση του 
συγκροτήματος, σύμφωνα με αυτό το σενάριο. Η διαφορά της τελικής αξίας του ακινήτου με το 
κόστος κατασκευής αυτού, εκπεφρασμένο σε παρούσα αξία, αντιπροσωπεύει την αγοραία αξία 
του εκτιμώμενου οικοπέδου.  
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9.   ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 
Η ανάλυση SWOT διεξήχθη για να αξιολογηθούν τα πλεονεκτήματα, αδυναμίες, ευκαιρίες και 
απειλές που αφορούν στο συγκεκριμένο ακίνητο και προσδιορίζει τους εσωτερικούς και 
εξωτερικούς παράγοντες που είναι είτε ευνοϊκοί, είτε δυσμενείς, για την επίτευξη του στόχου.  
 
 
 
STRENGTHS (πλεονεκτήματα) 
 
1. Χωροθέτηση επί του βασικού οδικού άξονα της 

λεωφόρου Ελευθερίας (προέκταση λεωφόρου 
Αμφιθέας). Υψηλή προβολή. 

2. Γωνιακή θέση. 
3. Καλό σχήμα και αναλογία διαστάσεων. 
4. Εύκολη πρόσβαση, ικανοποιητική εξυπηρέτηση 

από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. 
5. Απόσταση 600μ από το παραλιακό μέτωπο.  
6. Περιοχή με πλήρη υποδομή. 

 

 
WEAKNESSES (αδυναμίες) 
 
1. Το τμήμα της λεωφόρου Ελευθερίας, στο 

οποίο χωροθετείται το ακίνητο, δεν 
παρουσιάζει σημαντική εμπορική 
δραστηριότητα. 

2. Υψηλό επίπεδο θορύβου και κίνησης.  
 

 
OPPORTUNITIES (ευκαιρίες) 
 
1. Σε πιθανή μεταβολή του οικονομικού κλίματος, η 

θέση του ακινήτου επί της λεωφόρου Ελευθερίας, 
θα αποτελούσε τον βασικό παράγοντα 
προσέλκυσης επενδυτών. 

 
THREATS (απειλές) 
 
1. Συνέχιση της οικονομικής ύφεσης και της 

γενικευμένης  μακροοικονομικής αβεβαιότητας. 
2. Συνέχιση της επιβολής κεφαλαιακών ελέγχων. 
3. Υψηλή φορολογία. 
4. Έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος. 
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10.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 
Σε γενικές γραμμές, η ζήτηση στην αγορά ακινήτων χαρακτηρίζεται χαμηλή, λόγω της 

περιορισμένης διαθεσιμότητας της χρηματοδότησης, την επιβολή των κεφαλαιακών ελέγχων 
(capital controls) και την γενικότερη αβεβαιότητα που επικρατεί μεταξύ των πιθανών αγοραστών. 
Η αγορά παρουσίασε σημάδια σταθεροποίησης, δεδομένων όμως του υψηλού ποσοστού των 
ακινήτων προς διάθεση και της τάσης πολλών ιδιοκτητών να προσφέρουν τα  ακίνητά τους σε 
πολύ χαμηλές τιμές.  

Η απορρόφηση των ακινήτων παραμένει σε αρνητικό έδαφος, σύμφωνα με τους ειδικούς της 
αγοράς και σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα, η ζήτηση αναμένεται σταθερή το 2019. 
 
10.1   Η αγορά ακινήτων στην περιοχή 

Η παρούσα έκθεση αποσκοπεί στον προσδιορισμό της αγοράς και των αξιών που επικρατούν 
την τρέχουσα περίοδο στην ευρύτερη περιοχή του ακινήτου, καθώς και την καταγραφή της 
συνολικής κατάστασης και του είδους των υφιστάμενων ακινήτων.  

 
Το εκτιμώμενο ακίνητο βρίσκεται στο Δήμο Αλίμου, ο οποίος ως νότιο προάστιο των Αθηνών, 

έχει πλεονεκτική θέση σε σχέση με τη θάλασσα και εύκολη πρόσβαση σε αυτή. Επίσης οι 
συντελεστές δόμησης είναι χαμηλοί και διαπιστώνεται επάρκεια κοινόχρηστων χώρων. Το κτιριακό 
απόθεμα είναι μέσης και μικρής ηλικίας.  

Ειδικότερα βρίσκεται στη θέση «Καλαμάκι», όπισθεν του Συμμαχικού Στρατιωτικού 
Νεκροταφείου, στην περιοχή εκατέρωθεν της λεωφόρου Ελευθερίας. Συγκεκριμένα, βρίσκεται στη 
συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίας με την οδό Ναυαρίνου, σε απόσταση 600μ περίπου από την 
παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος. Η εγγύς του εκτιμώμενου ακινήτου περιοχή, είναι 
διαμορφωμένη από παλαιά και σήμερα δεν διαφαίνεται ιδιαίτερη προοπτική αλλαγής του 
χαρακτήρα της. Επισημαίνεται ότι στην περιοχή κυριαρχεί η χρήση κατοικίας και ότι οι 
περιορισμένες επαγγελματικές χρήσεις της, αναπτύσσονται γραμμικά επί της λεωφόρου 
Ελευθερίας. Επ’ αυτού σημειώνεται, ότι τα κτίρια επί της λεωφόρου δεν είναι αποκλειστικά 
επαγγελματικά, καθώς τα περισσότερα εξ αυτών έχουν καταστήματα στο ισόγειο και κατοικίες 
(διαμερίσματα) στους ορόφους. Όσον αφορά τους χώρους γραφείων είναι σχετικά λίγοι και 
διάσπαρτοι. Το φάσμα των δραστηριοτήτων που καλύπτουν οι επαγγελματικοί χώροι της 
περιοχής είναι περιορισμένο (εκθέσεις και σχετικά με το αυτοκίνητο καταστήματα, καταστήματα 
εξυπηρέτησης σκαφών, εστίαση, κλπ). Ο χαρακτήρας που προσδίδουν στην περιοχή οι 
επαγγελματικές χρήσεις της, κρίνεται τοπικός.  

Στο εσωτερικό - της λεωφόρου Ελευθερίας - οδικό δίκτυο, κυριαρχεί η οικιστική χρήση. Οι 
καθημερινές ανάγκες των κατοίκων εξυπηρετούνται από διάσπαρτα καταστήματα στα ισόγεια 
πολυκατοικιών. Τα ελεύθερα αδόμητα οικόπεδα είναι λιγοστά. Υπάρχουν επίσης αρκετά παλαιά 
χαμηλά κτίσματα, στη θέση των οποίων δύνανται να ανεγερθούν νέες κατασκευές, που θα 
αξιοποιούν πλήρως το Συντελεστή Δόμησης τους. 

 
Η δυσμενής οικονομική κατάσταση που έχει επηρεάσει την Ελλάδα, τα τελευταία οχτώ και 

πλέον χρόνια, έχει κάνει εμφανή τα σημάδια της και στην υπό εξέταση περιοχή, καθώς σήμερα 
υπάρχει σημαντική προσφορά ακινήτων, σε τιμές αισθητά μειωμένες, σε σχέση με το προ κρίσης 
παρελθόν. Η ευρύτερη περιοχή, κατά το τελευταίο έτος, παρουσίασε σταθεροποιητικές έως 
ελαφρώς ανοδικές τάσεις όσον αφορά τις αξίες, ενώ παράλληλα αυξήθηκε ελαφρώς ο όγκος των 
συναλλαγών, καθώς και η ζήτηση.  

Σε κάθε περίπτωση όμως επισημαίνεται ότι ο αριθμός των πράξεων είναι περιορισμένος, 
ιδιαίτερα για τα οικόπεδα, καθώς η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας, η 
μακροοικονομική αβεβαιότητα και η υψηλή φορολόγηση, οδήγησε στον περιορισμό της 
οικοδομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα πρακτικά να μην υπάρχουν νέες κατασκευές και τα 
οικόπεδα να παραμένουν ασκεπή επί μακρόν. Παράλληλα, οι ζητούμενες τιμές από τους 
ιδιοκτήτες έχουν μειωθεί σημαντικά κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, παρουσιάζουν όμως 
μεγάλη ανομοιομορφία, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και σε 
ασυμφωνία με την όποια ζήτηση, ενώ σε άλλες παρουσιάζουν διόρθωση.  

Από την έρευνα προέκυψε μεγάλη διακύμανση των ζητούμενων αξιών για τα ασκεπή 
οικόπεδα με ΣΔ=1,40, με το εύρος της να κυμαίνεται από 1.000€/μ² (min) έως 1.800€/μ² (max), 



Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Ακινήτου, στο Καλαμάκι του Δ. Αλίμου, Φεβρουάριος 2019 
 

17 
 

αναλόγως πάντα τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά έκαστης ιδιοκτησίας, όπως η θέση, το μέγεθος, το 
σχήμα, το πρόσωπο, κ.λπ. Σύμφωνα με τους παράγοντες της κτηματαγοράς ως ρεαλιστικές 
θεωρούνται οι τιμές που τείνουν προς το κάτω όριο. Οι ζητούμενες αξίες για τα νεόδμητα 
διαμερίσματα, κυμαίνονται από 2.800€/μ² έως 3.300€/μ², αναλόγως τη θέση, την επιφάνεια, τον 
όροφο, την γενική κατάσταση, την ποιότητα κατασκευής και αναλόγως πάντα τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του κάθε διαμερίσματος.  

Σημειώνεται όμως ότι παρά τα σημερινά χαμηλά επίπεδα τιμών, οι αρχικά ζητούμενες τιμές 
επιδέχονται περαιτέρω διαπραγμάτευσης, έως και 20% για τα διαμερίσματα και ακόμη 
περισσότερο για τα οικόπεδα. 

 
10.2   Συγκριτικά στοιχεία στην περιοχή του ακινήτου 

Τα στοιχεία που παραθέτω κατωτέρω προέκυψαν κατά την πρόσφατη έρευνα μου, η οποία 
πραγματοποιήθηκε από την επιτόπου επίσκεψή μου στην περιοχή, αλλά και από την επικοινωνία 
μου με παράγοντες της κτηματαγοράς που δραστηριοποιούνται στην περιοχή. Υπενθυμίζεται ότι 
στην ευρύτερη περιοχή τα προσφερόμενα οικόπεδα είναι λίγα, ενώ υπάρχει πληθώρα 
προσφερόμενων επαγγελματικών και κυρίως κατοικιών προς μίσθωση και πώληση, με μεγάλο 
εύρος στις ζητούμενες αξίες. Τα κατωτέρω αναφερόμενα θεωρούνται τα πιο αντιπροσωπευτικά 
διότι παρουσιάζουν σημαντικά χαρακτηριστικά ανάλογα με τα εκτιμώμενα. Ως σημαντικά 
χαρακτηριστικά θεωρούνται η θέση και η εμπορικότητα αυτής, το μέγεθος, κ.λπ. 
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Οικόπεδα προς πώληση  

Συγκριτικά Στοιχεία  Πηγές 

α/α Εμβαδόν 
(m²) Δήμος Θέση  Πολεοδομικό 

Καθεστώς  
Όροι 

Δόμησης ΣΔ  Επιπλέον Πληροφορίες 
Ζητούμενη Αξία  

/ 
Αγοραπωλησία 

Ζητούμενη Αξία  
/ Τιμή 

Αγοραπωλησίας 
 € / m² Πηγή  

Ημερομηνία 
εύρεσης 

συγκριτικού 

1 975,00 Αλίμου Καλαμάκι Εντός σχεδίου 

Ε=300μ² 
Π=12μ, 

ΣΚ=40%, 
ΣΔ=1,40 

1,40 

Εντός σχεδίου, γωνιακό, άρτιο, 
οικοδομήσιμο, με άδεια οικοδομής, 

περίφραξη, θέα θάλασσα, περιφραγμένο, 
επίπεδο, κατάλληλο για αντιπαροχή. 

Ζητούμενη Αξία 1.750.000,00 € 1.794,87 € 

Μεσιτικό Remax 
Property Investment, 

κωδ. 1164-27111,  τηλ. 
2106896940 

14.01.2019 

2 965,00 Αλίμου Καλαμάκι Εντός σχεδίου 

Ε=300μ² 
Π=12μ, 

ΣΚ=40%, 
ΣΔ=1,40 

1,40 
Εντός σχεδίου, γωνιακό, (32 x 33) και για 

αντιπαροχή, πλησίον αγοράς και 
παραλιακής, με παλαιό ισόγειο κτίσμα. 

Ζητούμενη Αξία 1.600.000,00 € 1.658,03 € 
Μεσιτικό Plasis Real 
Estate, κωδ. 25622,  

τηλ. 2109601909 
14.01.2019 

3 928,00 Αλίμου Αμπελάκια Εντός σχεδίου 

Ε=300μ² 
Π=12μ, 

ΣΚ=40%, 
ΣΔ=1,40 

1,40 

ΑΛΙΜΟΣ Αμπελάκια, γωνιακό οικόπεδο 928 
τ.μ., εντός σχεδίου, σ.δ. 1,4, προσόψεις 

45Χ17 μ., τιμή 1.100.000 ευρώ (TAF 2212). 
TAF REAL ESTATE , κιν.:6976113579 

Ζητούμενη Αξία 1.100.000,00 € 1.185,34 € 
Μεσιτικό ΤAF Real 

Estate, κωδ. 2212,  τηλ. 
6976113579 

14.01.2019 

4 400,00 Αλίμου Καλαμάκι Εντός σχεδίου 

Ε=300μ² 
Π=12μ, 

ΣΚ=40%, 
ΣΔ=1,40 

1,40 

Eντός σχεδίου, Πρόσοψη 15m, Βάθος 27m, 
με κτίσμα , οικοδομήσιμο, περιφραγμένο, 

θέα θάλασσα από το κτίσμα, 100μ από την 
παραλία. 

Ζητούμενη Αξία 650.000,00 € 1.625,00 € 
Μεσιτικό Rokanas Real 
Estate, κωδ. 580676,  

τηλ. 2109614336 
14.01.2019 

5 825,00 Αλίμου Καλαμάκι Εντός σχεδίου 

Ε=300μ² 
Π=12μ, 

ΣΚ=40%, 
ΣΔ=1,40 

1,40 Εντός σχεδίου, επίπεδο, πρόσοψη 20μ, 
άρτιο, οικοδομήσιμο. Ζητούμενη Αξία 840.000,00 € 1.018,18 € 

Μεσιτικό Umbrella 
Brokers, κωδ. 111339,  

τηλ. 2108015986 
14.01.2019 

6 629,00 Αλίμου Καλαμάκι Εντός σχεδίου 

Ε=300μ² 
Π=12μ, 

ΣΚ=40%, 
ΣΔ=1,40 

1,40 
Εντός σχεδίου, (19μx33μ), πλησίον 

θαλάσσης, κατάλληλο και για επαγγελματική 
χρήση, επί της Καλαμακίου. 

Ζητούμενη Αξία 650.000,00 € 1.033,39 € Μεσιτικό Real Estate,  
τηλ. 6980348191 14.01.2019 

7 600,00 Αλίμου Καλαμάκι Εντός σχεδίου 

Ε=300μ² 
Π=12μ, 

ΣΚ=40%, 
ΣΔ=1,40 

1,40 

Εντός σχεδίου, πρόσοψη 18μ, άρτιο, 
οικοδομήσιμο, περίφραξη, 300 μ. από 

θάλασσα, θέα θάλασσα, με κτίσμα, 
περιφραγμένο, επίπεδο, πωλείται ή δίδεται 

αντιπαροχή. 

Ζητούμενη Αξία 1.100.000,00 € 1.833,33 € 
Μεσιτικό Level Realty, 

κωδ. 276448,  τηλ. 
2109924555 

14.01.2019 

8 560,00 Αλίμου Καλαμάκι Εντός σχεδίου 

Ε=300μ² 
Π=12μ, 

ΣΚ=40%, 
ΣΔ=1,40 

1,40 

Εντός σχεδίου, γωνιακό, κτίζει πυλωτή και 5 
ορόφους, με διαστάσεις (36,5μΧ14,5μ), με 

κτίσμα ,θέα θάλασσα, πλησίον τραμ, 
εξαιρετικό σημείο προβολής, πλησίον 
συγκοινωνιών και αγοράς, πλησίον 

παραλίας, ιδανικό για ανέγερση 
πολυκατοικίας ή επαγγελματικού ακινήτου. 

Ζητούμενη Αξία 750.000,00 € 1.339,29 € 
Μεσιτικό HomeNet Real 

Estate, κωδ. 28125,  
τηλ. 6987383359 

14.01.2019 

9 1.360,00 Αλίμου Καλαμάκι Εντός σχεδίου 

Ε=300μ² 
Π=12μ, 

ΣΚ=40%, 
ΣΔ=1,40 

1,40 

Εντός σχεδίου, οικοδομήσιμο, 
περιφραγμένο, γωνιακό, επίπεδο, Γενική 

Κατοικία, καλή θέα, κοντά σε κεντρική 
αγορά, παραλία, τραμ, συγκοινωνίες. 

Ζητούμενη Αξία 2.000.000,00 € 1.470,59 € 
Μεσιτικό Yellow 

Property, κωδ. 11947,  
τηλ. 6942849001 

14.01.2019 

 
 
 



Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Ακινήτου, στο Καλαμάκι του Δ. Αλίμου, Φεβρουάριος 2019 

19 
 

Διαμερίσματα προς πώληση 

Συγκριτικά Στοιχεία  Πηγές 

α/α Εμβαδόν 
(m²) Όροφος Ποιότητα 

κατασκευής Δήμος Θέση  Έτος 
Κατασκευής  Επιπλέον Πληροφορίες Ζητούμενη 

Αξία / Αξία 
Ζητούμενη 
Αξία  / Αξία  € / m² Πηγή  

Ημερομηνία 
εύρεσης 

συγκριτικού 

1 98,00 2 Πολύ καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 

Προσόψεως, διαμπερές, 3 υ/δ, κατασκευή '18, μπάνιο, wc, αυτόνομη 
θέρμανση, φυσικό αέριο, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, πάρκιν, αποθήκη, 

καταπληκτικό διαμέρισμα με άριστη διαρρύθμιση. Βρίσκεται κοντά στην 
παραλία - αγορά. Διαθέτει ατομικό λέβητα αερίου, θερμοδιακοπτόμενα 

αλουμίνια, θερμοθώρακα και minimal αισθητική.  

Ζητούμενη 
Αξία 280.000,00 € 2.857,14 € 

Μεσιτικό 
Ανθρώπων Στέγη,  
τηλ. 2109311767 

14.01.2019 

2 111,00 2 Πολύ καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 
Προσόψεως, διαμπερές, 3 υ/δ, κατασκευή '18, 2 μπάνια, αυτόνομη 

θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, 
απεριόριστη θέα, πάρκιν, αποθήκη, ενεργ. κλ. Α. 

Ζητούμενη 
Αξία 320.000,00 € 2.882,88 € 

Μεσιτικό Αsty Real 
Estate, κωδ. 
693169,  τηλ. 
2103008807 

14.01.2019 

3 103,00 2 Πολύ καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Διαμπερές, 3 υ/δ, κατασκευή '18, μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό 
αέριο, πόρτα ασφαλείας, πάρκιν, αποθήκη. 

Ζητούμενη 
Αξία 300.000,00 € 2.912,62 € 

Μεσιτικό Golden 
Home, κωδ. 
194129,  τηλ. 
2111041100 

14.01.2019 

4 90,00 2 Πολύ καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 

Προσόψεως, 2 υ/δ, κατασκευή '18, wc, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, 
τζάκι, πόρτα ασφαλείας, ηλιακός, πάρκιν, αποθήκη, θέρμανση Αυτόνομη - 

Αερίου, θέα σε θάλασσα, κουφώματα αλουμινίου, πόρτα ασφαλείας με 
τρίαινα, πάρκινγκ, αποθήκη 8 τ.μ., τζάκι, συναγερμό, διπλά τζάμια, ηλιακό 
θερμοσίφωνα. Σε πολύ ήσυχο σημείο πολύ κοντά σε παραλία και στάση 

του τραμ. Παράδοση Σεπτέμβριο ΄19. 

Ζητούμενη 
Αξία 270.000,00 € 3.000,00 € 

Μεσιτικό Ηooli 
Home Real Estate, 
κωδ. 64435,  τηλ. 

2155604017 

14.01.2019 

5 94,00 2 Πολύ καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 

Νεόδμητο, 2ου, 3 υ/δ, κατασκευή '18, αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, 
υπόγειο πάρκινγκ, wc, τζάκι, ξεχωριστή κουζίνα, μεγάλες βεράντες, θέα 

θάλασσα, θερμοπρόσοψη,ατομικός λέβητας φυσικού αερίου, 
προεγκατάσταση συναγερμού, σίτες,ενεργειακά αλουμίνια με 

θερμοδιακοπή. Είναι γωνιακό ,διαμπερές, σε ήσυχη περιοχή, φωτεινό, 
πολυτελές, προσόψεως, βιοκλιματική κατασκευή, minimal  αισθητικής, 

πλησίον τραμ, σε εξαιρετικό σημείο, πλησίον συγκοινωνιών και αγοράς, 
πλησίον παραλίας, πλησίον σχολείων. 

Ζητούμενη 
Αξία 280.000,00 € 2.978,72 € 

Μεσιτικό HomeNet 
Real Estate, κωδ. 

592411, τηλ. 
6987383359 

14.01.2019 

6 109,00 2 Πολύ καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 

Γωνιακό, προσόψεως, διαμπερές, 3 υ/δ, κατασκευή '18, μπάνιο, wc, 
αυτόνομη θέρμανση, φυσικό αέριο, κλιματισμός, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, 
ηλιακός, τέντες, πάρκιν, αποθήκη, κήπος, δάπεδα: Πατώματα + Πλακάκια, 
κουφώματα: Θερμοδιακοπτόμενα, χαρακτηριστικά: Ασανσέρ, Συναγερμός, 

Θυροτηλεόραση, Δορυφορική, Internet, Διπλά Τζάμια, Σίτες, Βεράντες, 
Πολυτελές, Φωτεινό, Boiler, Γκαζόν, Αυτ/το Πότισμα, Δέντρα, ατομική 

θέρμανση με φυσικό αέριο, κοντά σε: Παραλία, τράμ, Αγορά ,συγκοινωνίες, 
Σχολεία, απόσταση από: Θάλασσα(m): 350. 

Ζητούμενη 
Αξία 325.000,00 € 2.981,65 € 

Μεσιτικό Level 
Realty, κωδ. 
703419, τηλ. 
2109924555 

14.01.2019 

7 118,00 2 Πολύ καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 

Προσόψεως, 3 υ/δ, κατασκευή '18, μπάνιο, wc, πάρκιν, αποθήκη, σε 
εξαιρετική θέση πολύ κοντά στην παραλία, υπερπολυτελές με θέα θάλασσα 
. Το διαμέρισμα διαθέτει 3 υπνοδωμάτια, κουζίνα, σαλόνι μπάνιο, w.c. και 

ενεργειακό τζάκι. Είναι κατασκευασμένο με τον Νέο Κανονισμό 
Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων. Μαζί με το διαμέρισμα διατίθεται κλειστή 

θέση γκαράζ και αποθήκη στο υπόγειο.  

Ζητούμενη 
Αξία 380.000,00 € 3.220,34 € 

Μεσιτικό Remax 
Plus, κωδ. 712024, 
τηλ. 2109851222 

14.01.2019 

8 105,00 2 Πολύ καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Νεόδμητο, μοντέρνο, θέα θάλασσα, ξύλινα πατώματα, τζάκι, ενιαία κουζίνα, 
αυτονομία, γκαράζ και αποθήκη. 

Ζητούμενη 
Αξία 350.000,00 € 3.333,33 € 

Μεσιτικό Φ. 
Κωνσταντοπούλου, 
κωδ. 6026885, τηλ. 

2109813056 

14.01.2019 
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11.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 
Για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας (Market Value) του εκτιμώμενου ακινήτου, θα 

χρησιμοποιήσουμε τη Συγκριτική Μέθοδο (Comparative Method) και την υπολειμματική Μέθοδο 
(Residual Method). Η τελική αξία θα προκύψει με τη στάθμιση των δύο μεθόδων, λαμβάνοντας 
υπόψη κατάλληλους συντελεστές βαρύτητας.  

Επισημαίνεται ότι λόγω της παλαιότητας, της κακής κατάστασης και της αδυναμίας 
αξιοποίησης του Συντελεστή Δόμησης, θεωρούμε το υφιστάμενο κτίσμα κατεδαφιστέο.  

 
11.1   Υπολογισμός Αγοραίας Αξίας Οικοπέδου  

Α. Υπολειμματική Μέθοδος (Residual Method). 
Κατά την έρευνα μας στην περιοχή του ακινήτου, διαπιστώθηκε η περιορισμένη ανάπτυξη 

επαγγελματικών χώρων, καθώς και το μικρό φάσμα υπηρεσιών που εξυπηρετούν. Ως 
συνεπακόλουθο αναφέρεται ο κορεσμός της τοπικής αγοράς, καθώς και το ισχνό ενδιαφέρον για 
νέες αναπτύξεις. Αντιθέτως, τα πρόσφατα έργα ανάπλασης του παράκτιου τμήματος της Αττικής, 
που ήδη υλοποιούνται (όπως η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου) είτε οδεύουν προς υλοποίηση 
(όπως η ανάπλαση της πρώην έκτασης του αεροδρομίου στο Ελληνικό), έχουν τονώσει την αγορά 
κατοικίας της περιοχής, η οποία μετά τη σταθεροποίηση των προηγούμενων ετών, παρουσιάζει 
μικρή άνοδο, τόσο σε αξίες, όσο και σε όγκο συναλλαγών. Επίσης διαπιστώθηκε ότι οι αξίες των 
καταστημάτων και των γραφείων στην περιοχή (συμπεριλαμβανομένων και των μισθωμάτων) 
υπολείπονται των αντίστοιχων αξιών των νεόδμητων κατοικιών. Λαμβάνοντας δε υπόψη, ότι 
απαγορεύονται στην περιοχή οι εσωτερικές οικοδομές, επιλέγεται ως βέλτιστο σενάριο 
αξιοποίησης, η ανάπτυξη σύγχρονης πολυκατοικίας.    
 
Σενάριο Αξιοποίησης : 
Θεωρούμε ως βέλτιστη αξιοποίηση του οικοπέδου, την ανέγερση σύγχρονης πολυκατοικίας, 
αποτελούμενης από υπόγειο, ισόγειο-πυλωτή και πέντε (5) πάνω από το ισόγειο ορόφους με 
χρήση κατοικίας διαμερίσματα. 
 
Οπότε έχουμε :   
Επιτρεπόμενη Δόμηση : 1.524,24μ² * 1,40 = 2.133,94μ² 
Επιτρεπόμενη Κάλυψη : 1.524,24μ² * 0,40 = 609,67μ² 
 
Θεωρούμε ότι θα υλοποιηθεί κάλυψη 451,79μ² λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεωτικές πρασιές επί 
της λεωφόρου Ελευθερίας πλάτους 6,00μ και επί της οδού Ναυαρίνου, πλάτους 4,00μ. Η 
δυνατότητα δόμησης θα εξαντληθεί, με την κατασκευή των πέντε (5) πάνω από το ισόγειο-πυλωτή 
ορόφων. Έκαστος όροφος θα περιλαμβάνει τέσσερα (4) διαμερίσματα. Όσον αφορά το υπόγειο, 
προκειμένου να δημιουργηθούν θέσεις στάθμευσης και αποθήκες, θα γίνει επέκταση του εκτός 
περιγράμματος, έως το 50% του υποχρεωτικού ακάλυπτου. Ο απαιτούμενος από τη νομοθεσία 
(ΦΕΚ 76Α/2004) αριθμός θέσεων στάθμευσης (μία θέση ανά 100μ²) ανέρχεται σε 22. Θα 
κατασκευαστούν 20 ανοιχτές θέσεις, ως παρακολουθήματα των διαμερισμάτων και 20 κλειστές 
θέσεις στο υπόγειο, ως ανεξάρτητες ιδιοκτησίες προς εκμετάλλευση.  
 
Αναλυτικότερα θα κατασκευαστούν : 
Στάθμη υπογείου : Επιφανείας 800,00μ², η οποία θα περιλαμβάνει κλιμακοστάσιο 25,00μ², 
λοιπούς κοινόχρηστους χώρους (μηχανοστάσιο, κ.λπ.), είκοσι (20) θέσεις στάθμευσης και είκοσι 
(20) αποθήκες των 10,00μ² έκαστη. 
Στάθμη ισογείου-πυλωτής : Επιφανείας 40,00μ², η οποία θα περιλαμβάνει την κεντρική είσοδο 
της πολυκατοικίας με το κλιμακοστάσιο και τον ελεύθερο χώρο της πυλωτής. 
Στάθμη Α’ ορόφου : Επιφανείας 451,79μ², η οποία θα περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο επιφανείας 
25,00μ² και τέσσερα (4) διαμερίσματα επιφανείας 106,70μ² έκαστο. Η προσμετρώμενη επιφάνεια 
στον συντελεστή δόμησης ανέρχεται σε 426,80μ². 
Στάθμη Β’ ορόφου : Επιφανείας 451,79μ², η οποία θα περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο επιφανείας 
25,00μ² και τέσσερα (4) διαμερίσματα επιφανείας 106,70μ² έκαστο. Η προσμετρώμενη επιφάνεια 
στον συντελεστή δόμησης ανέρχεται σε 426,80μ². 
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Στάθμη Γ’ ορόφου : Επιφανείας 451,79μ², η οποία θα περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο επιφανείας 
25,00μ² και τέσσερα (4) διαμερίσματα επιφανείας 106,70μ² έκαστο. Η προσμετρώμενη επιφάνεια 
στον συντελεστή δόμησης ανέρχεται σε 426,80μ². 
Στάθμη Δ’ ορόφου : Επιφανείας 451,79μ², η οποία θα περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο επιφανείας 
25,00μ² και τέσσερα (4) διαμερίσματα επιφανείας 106,70μ² έκαστο. Η προσμετρώμενη επιφάνεια 
στον συντελεστή δόμησης ανέρχεται σε 426,80μ². 
Στάθμη Ε’ ορόφου : Επιφανείας 451,79μ², η οποία θα περιλαμβάνει το κλιμακοστάσιο επιφανείας 
25,00μ² και τέσσερα (4) διαμερίσματα επιφανείας 106,70μ² έκαστο. Η προσμετρώμενη επιφάνεια 
στον συντελεστή δόμησης ανέρχεται σε 426,80μ². 
 

Για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας της ανάπτυξης (Market Value) βάσει του ανωτέρω 
σεναρίου, θα χρησιμοποιήσουμε τη Συγκριτική Μέθοδο (Comparative Method). 

Υπολογισμός Αγοραίας Αξίας Ανάπτυξης : 

 
1. Συγκριτική Μέθοδος (Comparative Method) 

Βάσει της μεθόδου Συγκριτικών Στοιχείων προσεγγίζουμε την αγοραία αξία του εκτιμώμενου 
ακινήτου, προσαρμόζοντας μέσω κατάλληλων συντελεστών, τα συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων 
διαμερισμάτων στην περιοχή, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του εκτιμώμενου, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη, τα στοιχεία της τρέχουσας αγοράς ακινήτων.  
 
Οι αναγωγές στα συγκριτικά στοιχεία θα πραγματοποιηθούν ως προς τυπικό νεόδμητο διαμέρισμα 
του δευτέρου (Β’) ορόφου της εκτιμώμενης πολυκατοικίας, επιφανείας 106,70μ², πολύ καλής 
ποιότητας κατασκευής, με θέση στάθμευσης και αποθήκη, ως εξής: 
 

Εμβαδόν: 
 
 
 
 

Επίπεδο: 
 
 

     Παλαιότητα: 
 
 

Ποιότητα 
κατασκευής:  

 
 

Από τα συγκριτικά στοιχεία και από πληροφορίες μεσιτών προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερο το γραφείο ανάλογα μειώνεται και η τιμή του 
ανά τετραγωνικό μέτρο. Επομένως: 
• Προσαυξάνουμε / Απομειώνουμε την τιμή μονάδας 1% ανά 10μ² επιφανείας. 
 
Το εκτιμώμενο είναι δευτέρου (Β’) ορόφου  
• Προσαυξάνουμε / Απομειώνουμε την τιμή μονάδας 3% ανά όροφο. 

  
Το εκτιμώμενο είναι θεωρητικά κατασκευή του 2018-2019. 
• Προσαυξάνουμε / Απομειώνουμε την τιμή μονάδας 1,00% ανά έτος. 
 
Το εκτιμώμενο θα είναι πολύ καλής ποιότητας κατασκευή. 
•  Προσαυξάνουμε / Απομειώνουμε την τιμή μονάδας έως 20% αναλόγως την 

ποιότητα κατασκευής των συγκριτικών. 
 

Θέση: 
 
 

Θέα: 
 

• Προσαυξάνουμε / Απομειώνουμε την τιμή μονάδας έως 20% ανάλογα με τη 
θέση και την εμπορικότητα που προσδίδει.  

 
Το εκτιμώμενο δεν θα διαθέτει θέα. 
• Προσαυξάνουμε την τιμή μονάδας έως 10% για τα συγκριτικά που διαθέτουν 

θέα. 
 

Ζητούμενη τιμή: Λόγω της απόκλισης της ζητούμενης τιμής από την τελική συμφωνηθείσα αξία, 
μειώνουμε τις τιμές μονάδας των συγκριτικών στοιχείων έως 20%. 
 

 
 

Βάσει των ανωτέρω η αγοραία αξία ανά μονάδα επιφάνειας, υπολογίζεται στον παρακάτω 
πίνακα : 
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Διαμερίσματα προς πώληση 

Συγκριτικά Στοιχεία  Αναγωγές  ως προς: 
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1 98,00 2 Πολύ 
καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Ζητούμενη 

Αξία 
         

280.000,00 €  
        

2.857,14 €  1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80                 
2.265,83 €  

2 111,00 2 Πολύ 
καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Ζητούμενη 

Αξία 
         

320.000,00 €  
        

2.882,88 €  1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,80 2.084,60 € 

3 103,00 2 Πολύ 
καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Ζητούμενη 

Αξία 
         

300.000,00 €  
        

2.912,62 €  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 2.321,48 € 

4 90,00 2 Πολύ 
καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Ζητούμενη 

Αξία 
         

270.000,00 €  
        

3.000,00 €  1,00 0,98 1,00 1,00 0,90 1,00 0,80 2.123,93 € 

5 94,00 2 Πολύ 
καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Ζητούμενη 

Αξία 
         

280.000,00 €  
        

2.978,72 €  1,00 0,99 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 2.352,71 € 

6 109,00 2 Πολύ 
καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Ζητούμενη 

Αξία 
         

325.000,00 €  
        

2.981,65 €  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80                 
2.390,81 €  

7 118,00 2 Πολύ 
καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Ζητούμενη 

Αξία 
         

380.000,00 €  
        

3.220,34 €  1,00 1,01 1,00 1,00 0,90 1,00 0,80                 
2.344,84 €  

8 105,00 2 Πολύ 
καλή Αλίμου Καλαμάκι 2018 Ζητούμενη 

Αξία 
         

350.000,00 €  
        

3.333,33 €  1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 1,00 0,80                 
2.395,92 €  

Μέσος Όρος 2.285,02 € 
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Η Αγοραία Αξία της εκτιμώμενης ανάπτυξης υπολογίζεται : 
 

Υπολογισμός Αγοραίας Αξίας Ανάπτυξης (Comparative method) 

Στάθμη Χρήση Επιφάνεια (m²) Αξία / m² (€/m²) Αξία (€) Στρογγυλοποίηση 

Α' όροφος Διαμερίσματα 426,80 2.216,46 € 945.987,09 € 946.000,00 € 

Β' όροφος  Διαμερίσματα 426,80 2.285,02 € 975.244,42 € 975.000,00 € 

Γ' όροφος  Διαμερίσματα 426,80 2.353,57 € 1.004.501,75 € 1.005.000,00 € 

Δ' όροφος Διαμερίσματα 426,80 2.424,17 € 1.034.636,81 € 1.035.000,00 € 

Ε' όροφος  Διαμερίσματα 426,80 2.621,74 € 1.118.959,71 € 1.119.000,00 € 

Μερικό Σύνολο      5.080.000,00 € 

  

Στάθμη Χρήση Θέσεις (τεμ) Αξία / τεμ Αξία (€) Στρογγυλοποίηση 

Υπόγειο Θέση 
στάθμευσης 20,00 4.000,00 € 80.000,00 € 80.000,00 € 

Μερικό Σύνολο      80.000,00 € 

  

Αξία Ανάπτυξης 5.160.000,00 € 

 
 Για τον υπολογισμό της αγοραίας αξίας των διαμερισμάτων, έγινε αναγωγή στην τιμή μονάδας 3% ανά όροφο. 
 Στον τελευταίο όροφο έγινε προσαύξηση 5% στην τιμή μονάδας, λόγω θέας. 

 

 
Υπολογισμός Αγοραίας Αξίας Οικοπέδου : 

Κατωτέρω εφαρμόζεται η υπολειμματική μέθοδος, υπολογίζοντας το κατασκευαστικό κόστος της 
ανάπτυξης, τις επαγγελματικές αμοιβές (5% επί του κατασκευαστικού κόστους), τα απρόβλεπτα (3% 
επί του κατασκευαστικού κόστους), τα έξοδα μεσιτείας, το κόστος της μεταβίβασης, κλπ. Ειδικότερα 
θεωρούμε ότι η ανάπτυξη θα ολοκληρωθεί σε δύο έτη, με ίδια κεφάλαια και με προσδοκώμενο μεικτό 
κέρδος 15% επί της αγοραίας αξίας της ανάπτυξης. Ο συντελεστής προεξόφλησης λαμβάνεται ίσος 
με 8,5%, λαμβάνοντας υπ’ όψη τα δεκαετή ομόλογα, τον ΔΤΚ Δεκ. 2018 (0,71) και το risk premium. 
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Υπολειμματική (Residual Method) 
Επιφάνεια οικοπέδου (m2) 1.524,24 

ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Όπως προκύπτει ανωτέρω   

Αξία (Gross 
Development Value)             5.160.000,00 € 
                

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
Κόστος ανέγερσης 

Επίπεδο Επιφάνεια 
(m²)         € / m²  Κόστος (€) 

Υπόγειο 800,00         400,00  € 320.000,00 € 

Ισόγειο 40,00         600,00  € 24.000,00 € 

Ανωδομή 2.258,95         1.000,00 € 2.258.950,00 € 
Σύνολο 3.098,95         839,95 € 2.602.950,00 € 
                

  Κόστος κατεδάφισης             

Κατεδάφιση             10.000,00 € 
Σύνολο              10.000,00 € 
                

% του 
κόστους 

ανέγερσης 
Επαγγελματικές 
Αμοιβές              
Μηχανικοί, 
συμβολαιογράφος, κ.λπ 5,00%           130.647,50 € 
                

% του 
κόστους 

ανέγερσης Απρόβλεπτα             
  3,00%           78.088,50 € 
            € / m²    

  ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ          910,53 € 2.821.686,00 € 
                

% της 
αγοραίας 

αξίας 
Μεσιτικά, Προώθηση, 
Διαφήμιση             

Αμοιβές 1,00%           51.600,00 € 
Total              51.600,00 € 
            € / m²    
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ           927,18 € 2.873.286,00 € 
                

% της 
αγοραίας 

αξίας 
ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ             

  15,00%           774.000,00 € 
                

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     3.647.286,00 € 
                

  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ           1.512.714,00 € 
  (i%)         (n)   
ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΞΙΑ P.V. of 
Euro 1 at (n) Years @ 
(i%) 

8,50% 
        

2,00 
1.284.982,90 € 
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Έξοδα μεταβίβασης 

Φόρος 3,00%           38.549,49 € 
Total Acquisition Costs             38.549,49 € 

                

Αγοραία Αξία 
Οικοπέδου   

1.246.433,42 € 

Στρογγυλοποίηση 
  

1.250.000,00 € 

 
 
 
B. Συγκριτική Μέθοδος (Comparative Method) 

Όπως έχει προαναφερθεί, θεωρούμε το υφιστάμενο κτίσμα κατεδαφιστέο και ως αγοραία αξία του 
ακινήτου, υπολογίζουμε την αγοραία αξία του οικοπέδου ως ασκεπές, απομειωμένη κατά το κόστος 
κατεδάφισης. 

Βάσει της μεθόδου Συγκριτικών Στοιχείων προσεγγίζουμε την αγοραία αξία του εκτιμώμενου 
οικοπέδου, προσαρμόζοντας μέσω κατάλληλων συντελεστών, τα συγκριτικά στοιχεία πωλήσεων 
οικοπέδων στην περιοχή, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του εκτιμώμενου, 
λαμβάνοντας επίσης υπόψη, τα στοιχεία της τρέχουσας αγοράς ακινήτων.  
 
Οι αναγωγές στα συγκριτικά στοιχεία θα πραγματοποιηθούν ως προς το εκτιμώμενο γωνιακό 
οικόπεδο, επιφανείας 1.524,24μ², καλής θέσης και προβολής, ως εξής: 
 

Εμβαδόν: 
 
 
 
 
 

Θέση: 
 
 
 

Τοποθεσία: 
 
 
 

Απόσταση από 
τη θάλασσα: 

 
 

Από τα συγκριτικά στοιχεία και από πληροφορίες μεσιτών προκύπτει το 
συμπέρασμα ότι όσο μεγαλύτερο το οικόπεδο ανάλογα μειώνεται και η τιμή του 
ανά τετραγωνικό μέτρο. Επομένως: 
• Προσαυξάνουμε / Απομειώνουμε την τιμή μονάδας 5% ανά 300μ² 

επιφανείας. 
 
Το εκτιμώμενο έχει γωνιακή θέση εντός του οικοδομικού τετραγώνου. 
• Προσαυξάνουμε την τιμή μονάδας κατά 10% για τα συγκριτικά με 

ενδιάμεση θέση. 
 
Το εκτιμώμενο βρίσκεται στο Καλαμάκι του Δ. Αλίμου. 
•  Προσαυξάνουμε / Απομειώνουμε την τιμή μονάδας έως 20% αναλόγως 

την τοποθεσία των συγκριτικών. 
 

Το εκτιμώμενο βρίσκεται σε απόσταση 600μ. από τη θάλασσα. 
• Προσαυξάνουμε / Απομειώνουμε την τιμή μονάδας έως 20% αναλόγως με 

την απόσταση από τη θάλασσα των συγκριτικών. 

Ζητούμενη τιμή Λόγω της απόκλισης της ζητούμενης τιμής από την τελική συμφωνηθείσα αξία, 
μειώνουμε τις τιμές μονάδας των συγκριτικών στοιχείων έως 25%. 
 

 
 
Βάσει των ανωτέρω η αγοραία αξία ανά μονάδα επιφάνειας, υπολογίζεται στον παρακάτω πίνακα : 
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Οικόπεδα προς πώληση  
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1 975,00 Καλαμάκι 1,40 
Εντός σχεδίου, γωνιακό, άρτιο, οικοδομήσιμο, με άδεια 
οικοδομής, περίφραξη, θέα θάλασσα, περιφραγμένο, 

επίπεδο, κατάλληλο για αντιπαροχή. 
Ζητούμενη Αξία 1.750.000,00 € 1.794,87 € 1.282,05 € 0,91 1,00 1,00 1,00 0,75 873,52 € 

2 965,00 Καλαμάκι 1,40 Εντός σχεδίου, γωνιακό, (32 x 33) και για αντιπαροχή, 
πλησίον αγοράς και παραλιακής, με παλαιό ισόγειο κτίσμα. Ζητούμενη Αξία 1.600.000,00 € 1.658,03 € 1.184,31 € 0,91 1,00 1,00 1,00 0,75 805,44 € 

3 928,00 Αμπελάκια 1,40 ΑΛΙΜΟΣ Αμπελάκια, γωνιακό οικόπεδο 928 τ.μ., εντός 
σχεδίου, σ.δ. 1,4, προσόψεις (45Χ17μ). Ζητούμενη Αξία 1.100.000,00 € 1.185,34 € 846,67 € 0,90 1,00 1,10 1,00 0,75 629,09 € 

4 400,00 Καλαμάκι 1,40 
Eντός σχεδίου, Πρόσοψη 15m, Βάθος 27m, με κτίσμα , 

οικοδομήσιμο, περιφραγμένο, θέα θάλασσα από το κτίσμα, 
100μ από την παραλία. 

Ζητούμενη Αξία 650.000,00 € 1.625,00 € 1.160,71 € 0,81 1,10 1,00 0,80 0,75 622,53 € 

5 825,00 Καλαμάκι 1,40 Εντός σχεδίου, επίπεδο, πρόσοψη 20μ, άρτιο, 
οικοδομήσιμο. Ζητούμενη Αξία 840.000,00 € 1.018,18 € 727,27 € 0,88 1,10 1,00 1,00 0,75 530,08 € 

6 629,00 Καλαμάκι 1,40 Εντός σχεδίου, (19μx33μ), πλησίον θαλάσσης, κατάλληλο 
και για επαγγελματική χρήση, επί της Καλαμακίου. Ζητούμενη Αξία 650.000,00 € 1.033,39 € 738,13 € 0,85 1,10 1,00 1,00 0,75 518,10 € 

7 600,00 Καλαμάκι 1,40 
Εντός σχεδίου, πρόσοψη 18μ, άρτιο, οικοδομήσιμο, 

περίφραξη, 300 μ. από θάλασσα, θέα θάλασσα, με κτίσμα, 
περιφραγμένο, επίπεδο, πωλείται ή δίδεται αντιπαροχή. 

Ζητούμενη Αξία 1.100.000,00 € 1.833,33 € 1.309,52 € 0,85 1,10 1,00 0,90 0,75 822,55 € 

8 560,00 Καλαμάκι 1,40 

Εντός σχεδίου, γωνιακό, κτίζει πυλωτή και 5 ορόφους, με 
διαστάσεις (36,5μΧ14,5μ), με κτίσμα ,θέα θάλασσα, 
πλησίον τραμ, εξαιρετικό σημείο προβολής, πλησίον 

συγκοινωνιών και αγοράς, πλησίον παραλίας, ιδανικό για 
ανέγερση πολυκατοικίας ή επαγγελματικού ακινήτου. 

Ζητούμενη Αξία 750.000,00 € 1.339,29 € 956,63 € 0,84 1,00 1,00 1,00 0,75 602,17 € 

9 1.360,00 Καλαμάκι 1,40 
Εντός σχεδίου, οικοδομήσιμο, περιφραγμένο, γωνιακό, 
επίπεδο, Γενική Κατοικία, καλή θέα, κοντά σε κεντρική 

αγορά, παραλία, τραμ, συγκοινωνίες. 
Ζητούμενη Αξία 2.000.000,00 € 1.470,59 € 1.050,42 € 0,97 1,00 1,00 1,00 0,75 766,25 € 

Μέσος Όρος 685,53 € 

Συντελεστής Δόμησης Οικοπέδου  1,40 

Τιμή Μονάδας Οικοπέδου  959,74 € 
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Η Αγοραία Αξία του εκτιμώμενου οικοπέδου υπολογίζεται : 
 

Υπολογισμός Αγοραίας Αξίας Οικοπέδου (Comparative method) 

Περιγραφή Επιφάνεια 
(μ²) 

Αγοραία Αξία ανά μ² 
(€/μ²)  Αγοραία Αξία (€) Στρογγυλοποίηση     

(€) 

Οικόπεδο 1.524,24 959,74 € 1.462.874,10 € 1.470.000,00 € 

  Κόστος Κατεδάφισης    -10.000,00 € 

Σύνολο    1.460.000,00 € 
 
 
Γ. Στάθμιση Μεθόδων 
Όπως προαναφέρθηκε, η αγορά παρουσιάζει στασιμότητα πράξεων αγοραπωλησίας και η έρευνα 
καταγράφει μόνο ζητούμενες αξίες, οι οποίες συχνά παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Κατά συνέπεια οι 
αναγωγές των ζητούμενων αξιών σε αγοραίες αξίες, ενέχουν μεγαλύτερο ποσοστό αβεβαιότητας και 
χρειάζεται συχνή επικαιροποίηση τους. Κατόπιν αυτού, βάσει του είδους του ακινήτου και της έρευνας 
αγοράς, λαμβάνουμε συντελεστή βαρύτητας ίσο με 40% για την Υπολειμματική Μέθοδο και αντίστοιχα 
60% για την Συγκριτική Μέθοδο. Οπότε : 
 

Στάθμιση Αξιών 

Μεθοδολογία Αξία (€) Συντελεστής 
Βαρύτητας (%) 

Σταθμισμένη Αξία 
(€) 

Στρογγυλοποίηση     
(€) 

Υπολειμματική 1.250.000,00 € 40% 500.000,00 € 500.000 € 

Συγκριτική 1.460.000,00 € 60% 876.000,00 € 876.000 € 

Σύνολο    1.376.000 € 

Σύνολο (στρογγύλευση)     1.400.000 € 

 
 
 
 
Ανακεφαλαιώνοντας έχουμε :  
 

 
Αγοραία Αξία Ακινήτου (πλήρης κυριότητα) 

1.400.000 € 
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12.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ 
Κατά την δόμηση ενός οικοπέδου με το σύστημα της αντιπαροχής, ο οικοπεδούχος προσφέρει ως 
κεφάλαιο την αξία της γης και ο κατασκευαστής προσφέρει το κεφάλαιο, την τεχνογνωσία της 
κατασκευής και την γνώση της λειτουργίας της αγοράς. Στις προηγούμενες παραγράφους που 
υπολογίσαμε την αξία της κενής γης με την υπολειμματική μέθοδο, δεν αναφέρθηκε πουθενά η έννοια 
της αντιπαροχής, αφού το ποσοστό της αντιπαροχής είναι αποτέλεσμα της μεθόδου και όχι γνωστό εκ 
των προτέρων μέγεθος. 
 
Το ποσοστό της αντιπαροχής εξάγεται από τον τύπο : α = Α.Γ. / Α.Α. 
 
όπου  
α : είναι το ποσοστό της αντιπαροχής στο οικόπεδο σε δεκαδική μορφή 
Α.Γ. : είναι η Αξία της Γης, ήτοι η Υπολειμματική Αξία στους υπολογισμούς μας. 
Α.Α. : είναι η Αξία της Ανάπτυξης, ήτοι η αξία του τελικού έργου. 

 
 

Υπολειμματική (Residual Method) 
Επιφάνεια οικοπέδου (m2) 1.524,24 

ΑΓΟΡΑΙΑ ΑΞΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Όπως προκύπτει ανωτέρω   

Αξία Ανάπτυξης (Gross 
Development Value)             5.160.000,00 € 
                

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

Όπως προκύπτει ανωτέρω    

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ           

 
2.873.286,00 € 

                
% της 

αγοραίας 
αξίας 

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟ 
ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ             
  15,00%           774.000,00 € 
                

  
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΟΣΤΟΥΣ & ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ     3.647.286,00 € 
                

  ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ           1.512.714,00 € 
 
Οπότε,  

Ποσοστό αντιπαροχής (α) = 1.512.714€ / 5.160.000€ ~ 0,30, ήτοι (30%) 
 

Ποσοστό Αντιπαροχής : 30% 
  

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός ότι το ανωτέρω ποσοστό είναι οικονομικό 
μέγεθος. Δηλαδή πρέπει να περιέλθουν στην κατοχή του οικοπεδούχου, ιδιοκτησίες 
συνολικής αξίας ίσης με το 30% της αξίας ανάπτυξης. Το άθροισμα των εξ αδιαιρέτου 
ποσοστών συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου των εν λόγω ιδιοκτησιών (ήτοι το άθροισμα των 
χιλιοστών τους βάσει της πράξης σύστασης), θα αποτελέσει το αντικείμενο παρακράτησης 
από τον οικοπεδούχο στο εργολαβικό συμβόλαιο και συνήθως είναι μεγαλύτερο από το 
ποσοστό που υπολογίστηκε ανωτέρω.       
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13.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ 
Σύμφωνα με την εντολή, υπολογίζουμε την αντικειμενική αξία της πλήρους κυριότητας του οικοπέδου, 
θεωρώντας το υφιστάμενο κτίσμα κατεδαφιστέο. Οπότε προκύπτει : 
 
 

Αντικειμενική Αξία : 1.288.958€   
(Ένα Εκατομμύριο Διακόσιες Ογδόντα Οχτώ Χιλιάδες Εννιακόσια Πενήντα Οχτώ Ευρώ)  

 
 

Αναλυτικά : 
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14.   ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ  
1. Η παρούσα είναι αυστηρά εμπιστευτική και έχει προετοιμαστεί αποκλειστικά για εσωτερική 

πληροφόρηση του εντολέα. 
2. Δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, επεξεργασθεί, αντιγραφεί ή αλλοιωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο 

από τα πρόσωπα, στα οποία αποστέλλεται, ή να δοθεί, ανακοινωθεί ή γνωστοποιηθεί σε 
οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του εκτιμητή. Η 
παρούσα εκτίμηση πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο συνολικά και δεν επιτρέπεται η χρήση 
τμημάτων της χωρίς την πλήρη έκθεση. Όλα τα συμπεράσματα και οι απόψεις που αφορούν 
την ανάλυση και παρατίθενται στην έκθεση, συντάχθηκαν από τον εκτιμητή του οποίου η 
υπογραφή εμφανίζεται στην έκθεση εκτίμησης. Καμία αλλαγή οιουδήποτε στοιχείου στην έκθεση 
δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί παρά μόνο από τον εκτιμητή, και ο εκτιμητής δεν θα φέρει 
καμία ευθύνη αν πραγματοποιηθεί οιαδήποτε τέτοια μη εξουσιοδοτημένη αλλαγή.  

3. Το υλικό που περιλαμβάνεται στην παρούσα έχει καθαρά πληροφοριακό σκοπό. Η παρούσα σε 
καμία περίπτωση δεν συνιστά επενδυτική συμβουλή ή / και πρόταση ούτε προσφορά για 
συμμετοχή σε οποιαδήποτε συναλλαγή.  

4. Η Αγοραία Αξία που υπολογίζεται με την παρούσα, ισχύει με την αυστηρή παραδοχή, ότι δεν 
υπάρχουν στην εκτιμώμενη ιδιοκτησία αυθαίρετες κατασκευές, ούτε έχουν εγκατασταθεί 
αυθαίρετες χρήσεις. Επισημαίνεται ότι σε αντίθετη περίπτωση, η Αγοραία Αξία απομειώνεται 
κατά το κόστος έγκαιρης ρύθμισης των αυθαιρεσιών βάσει του ισχύοντα σήμερα Ν.4495/2017. 

5. Στην παρούσα έκθεση, δεν μας διατέθηκαν ιδιωτικά συμφωνητικά μισθώσεων, οπότε για τον 
υπολογισμό της Αγοραίας Αξίας, έγινε η ειδική παραδοχή ότι το εκτιμώμενο ακίνητο είναι 
ελεύθερο μισθωτικών δεσμεύσεων.  

6. Στην παρούσα έκθεση, έγινε η ειδική παραδοχή ότι το εκτιμώμενο ακίνητο είναι ελεύθερο από 
υποθήκες, περιοριστικά μέτρα, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση ή δέσμευση.  

7. Στην παρούσα έκθεση περιλαμβάνονται στοιχεία που αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο και στο 
ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου, όπως αυτά μας γνωστοποιήθηκαν από τον πελάτη, τον 
οποίο και αφορά η πλήρης ανάλυση των εν λόγω στοιχείων. Εκτός και εάν αναφέρεται 
διαφορετικά και δεδομένης της απουσίας άλλων στοιχείων, υποθέτουμε ότι:  
- το ακίνητο δεν επηρεάζεται από τρέχουσες ή ενδεχόμενες μελλοντικές πολεοδομικές 

ρυθμίσεις,  
- δεν υπάρχουν δεσμεύσεις που προκύπτουν από άλλες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες, όπως 

Δασαρχείο, Αρχαιολογία, Περιφέρεια Αττικής, κλπ. 
8. Δεν έχουμε διεξαγάγει περιβαλλοντική μελέτη, ούτε εδαφολογικές, γεωλογικές ή άλλες δοκιμές ή 

μελέτες για να διακριβώσουμε την κατάσταση του χώρου ή άλλη περιβαλλοντική κατάσταση των 
ακινήτων. Εκτός και αν διαφορετικά δηλώνεται στην παρούσα έκθεση, ο εκτιμητής δεν 
παρατήρησε την ύπαρξη επικίνδυνων υλικών, τα οποία μπορεί να υπάρχουν ή να μην 
υπάρχουν στο ακίνητο. Ο εκτιμητής δεν έχει γνώση της ύπαρξης τέτοιων υλικών επί ή εντός του 
ακινήτου. Ωστόσο, ο εκτιμητής  δεν είναι αρμόδιος  να ανιχνεύσει τέτοιες ουσίες. Η παρουσία 
ουσιών όπως αμίαντος, μόλυβδος, μολυσμένα υπόγεια ύδατα ή άλλα δυνητικά επικίνδυνα υλικά 
μπορεί να επηρεάσουν την αξία του ακινήτου. Η εκτίμηση της αξίας στοιχειοθετείται στην 
παραδοχή ότι δεν υπάρχουν τέτοιου είδους υλικά επί ή εντός του ακινήτου που θα μπορούσαν 
να προκαλέσουν απώλεια της αξίας. Δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για οιαδήποτε 
παρόμοια κατάσταση, ή για οιαδήποτε εμπειρογνωμοσύνη ή γνώση εφαρμοσμένης μηχανικής 
που απαιτείται για τον εντοπισμό τους. Συνιστάται στον πελάτη, αν το επιθυμεί, να εξασφαλίσει 
τις υπηρεσίες ενός ειδικού σε αυτόν τον τομέα.  

9. Ο εκτιμητής εφαρμόζει πρότυπες μεθόδους εκτίμησης επί των πληροφοριών που προέρχονται 
από τον χρήστη και από έρευνες. Η εκτιμηθείσα αξία υπόκειται στις ίδιες πιθανότητες 
διακύμανσης που είναι συνήθεις για τις εκτιμήσεις γενικά. Η εκτιμηθείσα αξία που αναφέρεται 
στην παρούσα αποτελεί μόνον εκτίμηση, εκπονημένη με τη χρήση τυποποιημένων μέσων, και 
σκοπός της δεν είναι να εγγυηθεί ότι η πώληση του ακινήτου θα αποφέρει την αναφερόμενη 
τιμή.  

10. Τα σχεδιαγράμματα και οι χάρτες της παρούσας έκθεσης περιλαμβάνονται για να βοηθήσουν 
τον αναγνώστη να σχηματίσει νοερή εικόνα του ακινήτου και δεν είναι κατ’ ανάγκη σε κλίμακα. 
Φωτογραφίες, αν υπάρχουν, περιλαμβάνονται για τον ίδιο σκοπό και δεν επιδιώκουν να 
παρουσιάσουν το ακίνητο σε άλλη από την πραγματική του κατάσταση κατά την ημερομηνία της 



Εκτίμηση Αγοραίας Αξίας Ακινήτου, στο Καλαμάκι του Δ. Αλίμου, Φεβρουάριος 2019 
 

33 
 

φωτογράφησης. Κανένα από τα τεκμήρια δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί, να αναπαραχθεί ή να 
χρησιμοποιηθεί χωριστά από την παρούσα έκθεση.  
 

Δήλωση ευθύνης 

Ο εκτιμητής δηλώνει ότι η εργασία που επιτελέστηκε σε αυτό το έργο ανταποκρίνεται στα 
αναγνωρισμένα επαγγελματικά πρότυπα και ότι διαθέτει όλα τα απαιτούμενα επαγγελματικά 
προσόντα. 
 
 
 
 
 
   Ο συντάξας 
 
Νικόλαος Αθανασιάδης 
Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, REV 
Πιστοποιημένος Εκτιμητής (Α.Μ. Υπουργείου Οικονομικών 96) 
 
    
  
 
 
  

pc
REV με υπογραφή
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15.   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
Α. Φωτογραφίες ακινήτου  

 

 

Από οδό Ναυαρίνου (ΝΑ & ΒΑ όριο) 

 
 

Από οδό Ναυαρίνου (ΝΑ όριο) 
 

 
 

Διώροφο κτίσμα 

 
 

Από Λ. Ελευθερίας (ΒΔ όριο) 
 

 
 

Οικόπεδο 

 
 

Οικόπεδο 
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