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Αξιότιμη κυρία Αντωνοπούλου,  

 
 
 
ΘΕΜΑ:  ΕΠΑΝΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΕΠ’ΑΥΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ- 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ – ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 
 
Η μελέτη εκτίμησης που ακολουθεί έχει συνταχθεί έπειτα από εντολή σας στις 11-09-2020 και αφορά 

την εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας (Market Value) αγροτεμάχιου συνολικής επιφάνειας 10.839,00 τ.μ. 

εντός του οποίου υφίσταται ισόγειο κατάστημα – υπεραγορά τροφίμων, ήτοι 4.139,00 τ.μ. κυρίων 

χώρων και 129,00 τ.μ. βοηθητικών χώρων, το οποίο βρίσκεται στο Άργος και επί της Ε.Ο. Κορίνθου - 

Άργους, στον Δήμο Άργους - Μυκηνών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, όπως αυτή διαμορφώνεται 

την ημερομηνία της μελέτης αυτής.  
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Για την εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας του εν λόγω ακινήτου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

Κεφαλαιοποίησης Εισοδήματος (Income Method)- Προεξόφλησης Μελλοντικών Ταμειακών Ροών 

(Discoynted Cashflows Approach) σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται από το Βασιλικό Ινστιτούτο 

Ορκωτών Εκτιμητών της Μεγάλης Βρετανίας (RICS). Βάσει οδηγιών σας προσδιορίζεται η αξία του 

εκτιμώμενου ακινήτου με τη Μέθοδο Υπολειμματικού Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated 

Replacement Cost Method). 

 

Η Αγοραία Αξία του υπό μελέτη ακινήτου, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία μελέτης 

είναι: €1.720.000,00 

 

 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

 

 

Κωνσταντίνος Κετίπης  Άννα Βλασοπούλου, MEng | MSc | MRICS 

Co-Founder | Managing Partner Chartered Valuation Surveyor 

IDMON P.C. Property Advisors & Technical Experts Board Member RICS in Greece 

IDMON P.C. Property Advisors & Technical Experts 
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ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Στοιχεία Εντολής 

 
 

Εντολή Ανάθεσης Βάσει της από 11-09-2020 εντολής εκτίμησης Αγοραίας 

Αξίας Υπεραγοράς τροφίμων στο  Άργος και επί της Ε.Ο. 

Κορίνθου - Άργους. 

 

Εντολέας      ΑΤΕ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.  

Οδηγίες / Αντικείμενο            Ο προσδιορισμός της Αγοραίας Αξίας ακινήτου  

  

Ημερομηνία Αυτοψίας  Δεν έγινε αυτοψία 

Σκοπός Εκτίμησης  Η εκτίμηση εκπονείται για ενημέρωση του πελάτη 

 

Βάση Εκτίμησης  Ως βάση της εκτίμησης ορίζεται η Αγοραία Αξία (Market 

Value) σύμφωνα με το πρότυπο VPS 4.4 Red Book RICS 

Valuation – Professional Standards Ιούλιο 2017 

Τύπος ακινήτου  Αγροτεμάχιο μετά του επ’ αυτού ισόγειου καταστήματος 

Διεύθυνση Ακινήτου Επί της Ε.Ο. Κορίνθου - Άργους 

Σύντομη Περιγραφή Ακινήτου  Αγροτεμάχιο επιφάνειας 10.839,00 τ.μ. εντός του οποίου 

υφίσταται ισόγειο κατάστημα – υπεραγορά τροφίμων, 

ήτοι 4.139,00 τ.μ. κυρίων χώρων και 129,00 τ.μ. 

βοηθητικών χώρων  
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Γενικοί Όροι – Παραδοχές   

 

Εκτιμητικά Πρότυπα Η εκτίμηση έχει πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις αρχές των 

εκτιμητικών προτύπων που έχουν θεσπιστεί από το Royal 

Institution of Chartered Surveyors (Valuation Standards and UK, 

Red Book July 2017 Edition). Το RICS είναι ο μοναδικός 

παγκόσμιος αναγνωρισμένος φορέας που πιστοποιεί εκτιμητές 

για να ασκούν τα καθήκοντά τους εφαρμόζοντας τα Διεθνή 

Εκτιμητικά Πρότυπα.  

 

Αντικρουόμενα Συμφέροντα  

(conflicts of interest):    

Βεβαιώνουμε ότι δεν υπάρχει κανένα προσωπικό-εταιρικό 

ενδιαφέρον – κίνητρο καθώς και αντικρουόμενα συμφέροντα 

(conflicts of interest) για την εκτίμηση του προαναφερθέντος 

ακινήτου. 

 

Δημοσίευση Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να δημοσιευτεί 

ολόκληρο ή μέρος των περιεχομένων της παραπάνω μελέτης 

σε οποιοδήποτε έντυπο δημοσίευσης (εφημερίδα, 

περιοδικό, άρθρο κτλ) χωρίς την προηγούμενη γραπτή 

έγκρισή μας. 

 

Κανόνες Εχεμύθειας –  

  Εμπιστευτικότητας  Ο υπογράφων την εκτίμηση προστατεύει τον εμπιστευτικό 

χαρακτήρα των πληροφοριών που του διαβιβάζονται με 

εχεμύθεια. Η μελέτη αυτή έχει συνταχθεί για την αποκλειστική 

χρήση από το πρόσωπο στο οποίο απευθύνεται. Καμία 

αρμοδιότητα δεν εκχωρείται σε άλλο φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο για ολόκληρο ή μέρος των περιεχομένων αυτής της 

μελέτης. 
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Παραδοχές  Για την εκτίμηση του εν λόγω ακινήτου έχουν γίνει οι παρακάτω 

παραδοχές: 

❖ Κατά δήλωση των ιδιοκτητών το ακίνητο ανταποκρίνεται 

στις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας. 

❖ Εμβαδομέτρηση του ακινήτου, καθώς και διερεύνηση του 

καθεστώτος της ιδιοκτησίας του δεν πραγματοποιήθηκαν 

στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης από τον εκτιμητή. Οι 

επιφάνειες που αναγράφονται στην παρούσα έκθεση 

βασίζονται στα έγγραφα που μας παρασχέθηκαν και 

παρουσιάζονται σε σχετική παράγραφο. 

❖ Κατά δήλωση των ιδιοκτητών τα στοιχεία και οι 

πληροφορίες που μας παρασχέθηκαν είναι ακριβείς και 

ανταποκρίνονται στην πραγματική κατάσταση του 

ακινήτου.  

❖ Ο υπολογισμός της αξίας έγινε με βάση συγκεκριμένες 

οδηγίες και κανόνες που έχουν θεσπισθεί από το Royal 

Institution of Chartered Surveyors σχετικά με την εκτίμηση 

ακινήτων στην Ευρώπη. 

❖ Τα αποτελέσματα και συμπεράσματα της έκθεσής μας 

βασίζονται στις πληροφορίες που είχαμε στη διάθεση μας 

και αφορούν τις συνθήκες της αγοράς κατά την 

ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης, τον 

ανταγωνισμό και τις μελλοντικές εξελίξεις του κλάδου 

στην Ελλάδα. 

❖ Αν και θεωρούμε αξιόπιστα τα στοιχεία και τις 

πληροφορίες που μας δόθηκαν από τον πελάτη, ο 

εκτιμητής δεν προχώρησε στον έλεγχο και την εξέταση των 

πληροφοριών αυτών. Επομένως δεν είμαστε σε θέση να 

γνωμοδοτήσουμε  ή να πιστοποιήσουμε την ακρίβειά 

τους. 
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❖ Πληροφορίες που παραχωρήθηκαν από  τρίτους, στις 

οποίες έχουν γίνει αναφορές στην εκτίμησή μας, 

θεωρούνται αξιόπιστες. Καμία όμως εγγύηση δεν δίδεται 

για την ακρίβεια αυτών των στοιχείων. 

❖ Δεν έχουμε αναλάβει περιβαλλοντική μελέτη και 

υποθέτουμε ότι ουδεμία μόλυνση έχει το έδαφος του 

ακινήτου. Επίσης δεν έχει διεξαχθεί έρευνα για την 

περασμένη ή τωρινή χρήση του εδάφους ή των γειτονικών 

εδαφών και επομένως έχουμε θεωρήσει ότι ουδεμία 

μόλυνση ή άλλη μη συνήθης κατάσταση του υπεδάφους 

(λόγω πυρκαγιάς) υπάρχει. 

❖ Τονίζεται ότι η παρούσα έκθεση συντάσσεται σε περίοδο 

πρωτοφανών συνθηκών λόγω της επιδημίας COVID-19 οι 

ακριβείς συνέπειες της οποίας, είναι άγνωστες επί του 

παρόντος. Οι διεθνείς και εθνικές αποφάσεις μεταβάλλουν 

τις συνθήκες της αγοράς επιβάλλοντας συνεπακόλουθα 

περιορισμούς στην ολοκλήρωση αγοραπωλησιών και κατά 

συνέπεια στην εκπόνηση μελετών εκτίμησης. Δεδομένης της 

ειδικής αυτής συγκυρίας, η έκθεση θα εκπονηθεί με τις 

επιφυλάξεις που προσδιορίζονται στην εκτιμητική οδηγία 

VPGA 10 του RICS Valuation – Global Standards 2020.   

 

Δήλωση Αξιοπιστίας  Ο εκτιμητής δηλώνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες 

εκπονήθηκαν σύμφωνα με τα διεθνή αναγνωρισμένα 

επαγγελματικά πρότυπα, καθώς και ότι τα πορίσματα 

εκπονήθηκαν από εξειδικευμένο προσωπικό. Η παρούσα 

έκθεση εκτίμησης υπόκειται, στις απαιτήσεις του κώδικα 

επαγγελματικής δεοντολογίας και στα πρότυπα των 

εκτιμητικών οργανισμών και ενώσεων που είμαστε μέλη. 

Ενεργήσαμε ως ανεξάρτητος σύμβουλος. Η αμοιβή μας δεν 

σχετίζεται με κανένα τρόπο και δεν συνδέεται με τα πορίσματα 

μας επί της αξίας.  
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1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  
 

1.1 Πηγή Άντλησης Δεδομένων 

 

Η παρούσα εκτίμηση βασίσθηκε στα παρακάτω έγγραφα: 

1. Συμβόλαιο αγοραπωλησίας αγροτεμαχίου με ισόγειο κατάστημα με αριθμό 469 και 

ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 1999.  

2. Ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου 

3. Οικοδομική Άδεια με αριθμό 78/1974 της Πολεοδομίας Ναυπλίου 

4. Διάγραμμα Κάλυψης τακτοποίησης με Ν.4178/2013 του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ 

Ατσαλάκη – Μάιος 2014 

5. Κάτοψη ισογείου τακτοποίησης με Ν.4178/2013 του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Ατσαλάκη 

– Μάιος 2014 

6. Κάτοψη παταριού τακτοποίησης με Ν.4178/2013 του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Ατσαλάκη 

– Μάιος 2014 

7. Κάτοψη δώματος τακτοποίησης με Ν.4178/2013 του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Ατσαλάκη 

– Μάιος 2014 

8. Τοπογραφικό διάγραμμα τακτοποίησης με Ν.4178/2013 του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ 

Ατσαλάκη – Μάιος 2014 

 

1.2 Αυτοψία  

 

Δεν πραγματοποιήθηκε εκ νέου αυτοψία στο ακίνητο.  Η προηγούμενη αυτοψία ήταν στις 10-03-

2020. 

 

1.3 Περιγραφή Τοποθεσίας  

 

Το υπό εκτίμηση ακίνητο βρίσκεται στο Άργος και επί της Ε.Ο. Κορίνθου - Άργους, στον Δήμο Άργους 

- Μυκηνών, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. 
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Το Άργος είναι πόλη της Πελοποννήσου που ανήκει στο Νομό Αργολίδας. Θεωρείται η αρχαιότερη 

πόλη στην Ηπειρωτική Ευρώπη λόγω της ύπαρξης πολλών αρχαιολογικών μνημείων. Είναι η 

μεγαλύτερη πόλη του νομού με πληθυσμό 22.209 κατοίκους (απογραφή 2011). Αποτελεί κέντρο των 

εμπορικών και βιομηχανικών δραστηριοτήτων του νομού. 

 

Οι GIS συντεταγμένες του υπό εκτίμηση ακινήτου έχουν ως εξής: 

• Γεωγραφικό Πλάτος: 37.656279 

• Γεωγραφικό Μήκος: 22.727847 

(σύμφωνα με το πρόγραμμα Googlemaps)  

 

Περιγραφή Δήμου: Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών είναι Δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου, που 

συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Άργους, 

Κουτσοποδίου, Λέρνας, Λυρκείας, Μυκηναίων, Νέας Κίου και των κοινοτήτων Αλέας και 

Αχλαδοκάμπου. Έδρα του δήμου είναι το Άργος.  
 
Τα όρια του δήμου αντιστοιχούν στα όρια της παλαιότερης Επαρχίας Άργους με πληθυσμό 42.022 

κατοίκους (απογραφή 2011). 

 

Περιγραφή θέσης ακινήτου: Το εκτιμώμενο χωροθετείται στο Δήμο Άργους - Μυκηνών και επί της 

Ε.Ο. Κορίνθου - Άργους. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου βρίσκεται η πόλη του Άργους και κατά μήκος 

της Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους  εντοπίζονται εκθεσιακοί χώροι, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, ελάχιστες 

κατοικίες και καλλιέργειες. 

 

Περιγραφή οδού ακινήτου: Το ακίνητο βρίσκεται επί της Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους σε απόσταση ενός 

χιλιομέτρου από την πόλη του Άργους. 

 

 
Προσβασιμότητα 

Οδικώς: Η περιοχή είναι προσβάσιμη από Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους. 

Μέσα Μαζικής Μεταφοράς: Η περιοχή εξυπηρετείται από το ΚΤΕΛ Αργολίδας  
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Ενδεικτικοί χρήστες στην περιοχή 

− Υπεραγορές, καταστήματα 

− Βενζινάδικα 

− Εκθεσιακοί χώροι, βιοτεχνικές εγκαταστάσεις  

− Κατοικίες, καλλιέργειες 
 
Ενδεικτικός Χάρτης της Περιοχής με τη θέση του ακινήτου: 

 

 

1.4 Δίκτυα και Παροχές 

 

Το ακίνητο εξυπηρετείται από όλα τα διαθέσιμα βασικά δίκτυα κοινής ωφέλειας και παρέχονται 

μέσω κεντρικών συστημάτων κλιματισμού και εξαερισμού. 

 

1.5 Περιβαλλοντικά Θέματα 

 

Δεν πραγματοποιήθηκε έρευνα επί του ακινήτου ή των όμορων ιδιοκτησιών προκειμένου να 

διαπιστωθεί εάν υπάρχει πιθανότητα ρύπανσης ή άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως προβλέπουν 

απαραιτήτως τα εκτιμητικά πρότυπα κατά RICS, και ως εκ τούτου λαμβάνεται ως δεδομένο πως δεν 

ισχύει τίποτα από τα παραπάνω. 
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1.6 Ταύτιση ακινήτου 

 

Νομικός έλεγχος 

Δεν διενεργήθηκε από την εταιρεία μας νομικός έλεγχος στο ακίνητο. 

 

Τεχνικός έλεγχος 

Δεν διενεργήθηκε πολεοδομικός έλεγχος. Η εκτίμηση βασίζεται στις πληροφορίες του εντολέα. 

 

 

1.7 Περιγραφή Ακινήτου 

 

Περιγραφή Αγροτεμαχίου  
 
Σύμφωνα με το ενυπόγραφο τοπογραφικό διάγραμμα που μας προσκομίστηκε με ημερομηνία Μάιος 

2014, του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Ατσαλάκη, το εν λόγω αγροτεμάχιο  έχει επιφάνεια 10.919,34  

τ.μ. και σύμφωνα με το συμβόλαιο αγοραπωλησίας (με αριθμό 469 και ημερομηνία 30 Νοεμβρίου 

1999) και το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης επαγγελματικής μίσθωσης ακινήτου έχει 

επιφάνεια 10.839,00 τ.μ. Το αγροτεμάχιο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως, εκτός οικισμού, εντός 

Ζ.Ο.Ε. (3), εκτός Γ.Π.Σ., εκτός Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π., είναι άρτιο και οικοδομήσιμο, δεν εμπίπτει στις διατάξεις 

του 1337/83 περί εισφορών σε γη και χρήμα. Για την περιοχή λειτουργεί κτηματολογικό γραφείο και 

το εκτιμώμενο έχει λάβει ΚΑΕΚ 020091602035 

 

Το εκτιμώμενο αγροτεμάχιο έχει σχήμα παραλληλόγραμμο και είναι επίπεδο χωρίς υψομετρικές 

διαφορές καθώς περιβάλλον χώρος είναι ασφαλτοστρωμένος και διαμορφωμένος ώστε να 

εξυπηρετεί ως υπαίθριος χώρος στάθμευσης.  

 

Περιγραφή Ακινήτου 

 

Εντός του αγροτεμαχίου υφίσταται ισόγειο κατάστημα εμβαδού 4.139,00 τ.μ. κυρίων χώρων και 

129,00 τ.μ. βοηθητικών χώρων σύμφωνα με το ιδιωτικό συμφωνητικό τροποποίησης επαγγελματικής 

μίσθωσης ακινήτου. 
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Σύμφωνα με το Διάγραμμα Κάλυψης τακτοποίησης με Ν.4178/2013 του Πολιτικού Μηχανικού 

Μιχαήλ Ατσαλάκη – Μάιος 2014 βάσει της με αριθμό 78/1974 Οικοδομική Άδεια Πολεοδομίας 

Ναυπλίου ανεγέρθηκε ισόγειο κατάστημα επιφάνειας 4.097,52 τ.μ. Πλέον των εγκεκριμένων τις 

Οικοδομικής Άδειας ανεγέρθηκε αυθαίρετα αντλιοστάσιο επιφάνειας 25,01 τ.μ., πατάρι επιφάνειας 

128,69 τ.μ. με βοηθητική χρήση και πατάρι επιφάνειας 41,20 τ.μ. με κύρια χρήση. Η συνολική δόμηση 

του παταριού ανέρχεται σε 169,89 τ.μ.  

 

Για τις ανάγκες της εκτίμησης θεωρούμε ότι οι αυθαιρεσίες έχουν τακτοποιηθεί και έχουν εκπονηθεί 

όλες οι απαιτούμενες μελέτες ώστε το ακίνητο να δύναται να λάβει βεβαίωση μηχανικού του 

Ν.4495/2017 σε ενδεχόμενη δικαιοπραξία.  

 

Το ισόγειο επιφάνειας 4.097,52 τ.μ. αποτελεί τον κύριο χώρο του καταστήματος και απαρτίζεται από 

ενιαίο χώρο πωλήσεων και ταμείων, χώρους W.C., θάλαμο κρεάτων, τυριών, αλλαντικών, 

φρουτολαχανικών, ιχθυοπωλείων, αποθήκη Ξηρών, παρασκευαστήριο, αποδυτήρια 

(ανδρών/γυναικών), χώρο IBM, προσωπικού, διακοσμήτριας, διευθυντή, χώρο φούρνου και στόφας, 

κατάψυξη, συντήρηση  APLS, πίνακες Μ/Τ, Η/Ζ, δεξαμενή καυσίμων, λεβητοστάσιο, κομπρεσέρ -

ψυχροστάσιο. Οι χώροι στον χώρο του καταστήματος έχουν δάπεδα επιστρωμένα με κεραμικά 

πλακίδια ενώ στους βοηθητικούς χώρους βιομηχανικό δάπεδο.  Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών 

ινών και μεταλλικό πλέγμα με αναρτημένα σώματα φθορισμού.  Στους χώρους των W.C. οι τοίχοι 

διαμορφώνονται με κεραμικά πλακίδια. Οι χώροι διαθέτουν εξαερισμό και κλιματισμό όπου αυτός 

απαιτείται. 

 

Εξωτερικά το κτίριο είναι επιχρισμένο και χρωματισμένο, ενώ η κύρια όψη έχει επενδυθεί με 

μεταλλικά πάνελ, προβάλλοντας την εταιρική εικόνα του μισθωτή. Έμπροσθεν του κτιρίου, στον 

ακάλυπτο του γηπέδου υπάρχει διαμόρφωση με διαγράμμιση όπου μπορούν να παρκάρουν 

αυτοκίνητα. 

Το πατάρι συνολικής  επιφάνειας 169,89 τ.μ. φιλοξενεί αίθουσα συνεδριάσεων επιφάνειας 41,20 τ.μ. 

και βοηθητικού χώρους επιφάνειας 128,69 τ.μ. και καταλαμβάνει τμήμα στο πίσω τμήμα του κτιρίου. 

Η πρόσβαση σε αυτό πραγματοποιείται μέσω σκάλας εντός του κτίσματος.   

 

Τέλος, το τελευταίο χρονικό διάστημα δημιουργήθηκε χώρος τραπεζοκαθισμάτων εντός του 

καταστήματος καθώς και παιδότοπος.    
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Πολεοδομική Νομοθεσία 

 

Σύμφωνα με το ενυπόγραφο τοπογραφικό διάγραμμα που μας προσκομίστηκε με ημερομηνία Μάιος 

, του Πολιτικού Μηχανικού Μιχαήλ Ατσαλάκη.  

− Π.Δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ 270Δ’) 

− Ν. 3212/31.12.2003 (ΦΕΚ 308 Α’) 

− Π.Δ. 3.6.1999 (ΦΕΚ Δ’/8.6.99) Ζ.Ο.Ε. 3 

α. Αρτιότητα: 4.000 τ.μ. 

β. Χρήση: Βιομηχανικές & Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις χαμηλής – μέσης  όχλησης. 

 

Για γήπεδα με πρόσωπο σε Διεθνείς, Εθνικές, Επαρχιακές, Δημοτικές και Κοινοτικές οδούς, σε 

εγκαταλειμμένα τμήματα αυτών και σε σιδηροδρομικές γραμμές απαιτούνται: 

• Ελάχιστο πρόσωπο 45 μ. 

• Ελάχιστο Βάθος 50μ.  

• Ελάχιστο εμβαδόν 4.000 τ.μ. 

• Κάλυψη: 10% 

• Δόμηση: 0.2 (Μεγ. 200 τ.μ. για κατοικία) 

• Αποστάσεις από όρια: 15.00μ. 

• Μέγιστο ύψος: 4.00 μ. για ισόγεια οικοδομή | 7.50 μ. για διώροφη οικοδομή | (+1.20 μ. για 

στέγη)  

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία το υπό εκτίμηση ακίνητο είναι  άρτιο και  οικοδομήσιμο.   
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2. ΠΟΡΕΙΑ ΚΤΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ  

Μικρό καλάθι κρατούν οι αναλυτές της αγοράς όσον αφορά την εικόνα που θα καταγραφεί στα έσοδα 

των αλυσίδων σούπερ μάρκετ στη νέα δεκαετία, με τις εκτιμήσεις για τη νέα χρονιά να κάνουν λόγο 

για μειωμένες ταχύτητες στους τζίρους, εξέλιξη που μεταφράζεται σε ρυθμό αύξησης της τάξεως του 

1,5%. 

Με γνώμονα ότι η επίδοση το 2019 υπολογίζεται ότι θα περιλαμβάνει αύξηση εσόδων στα επίπεδα 

του 2,5%, μειούμενη σε σχέση με το 2,7% που καταγράφηκε το 2018, ενδεχόμενη επιβεβαίωση των 

προβλέψεων των αναλυτών προμηνύει ότι το 2020 θα αποτελέσει ακόμα μια έντονη χρονιά, σε όρους 

ανταγωνισμού για τον κλάδο. 

Οι αισιόδοξες φωνές, ωστόσο, δεν παραλείπουν να επισημάνουν ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο 

που αφορά τη διαφαινόμενη διατήρηση της τάσης ενίσχυσης της πραγματικής κατανάλωσης, δηλαδή 

η όποια αύξηση στα έσοδα να αντιστοιχεί σε ενισχυμένους όγκους πωλήσεων. 

Σύμφωνα με κλαδική έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία «Στόχασις Σύμβουλοι Επιχειρήσεων 

Α.Ε.» και παρουσίασε η «Καθημερινή της Κυριακής», το συνολικό μέγεθος της αγοράς των αλυσίδων 

σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε το 2019 σε 12,36 δισ. ευρώ από 11,98 δισ. ευρώ το 2018, 

επιστρέφοντας για πρώτη φορά στα επίπεδα του 2010, χρονιά κατά την οποία είχε εκδηλωθεί μεν η 

κρίση, αλλά ακόμη οι συνέπειές της δεν ήταν τόσο έντονες στον συγκεκριμένο κλάδο.  

Μεσοπρόθεσμα, προβλέπεται ότι το συνολικό μέγεθος της αγοράς των αλυσίδων σούπερ μάρκετ θα 

διαμορφωθεί σε 13,69 δισ. ευρώ το 2022, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 3,5% τη χρονική περίοδο 

2020-2022. 

Η αύξηση του τζίρου, δεν σημαίνει αντίστοιχη άνοδο της κερδοφορίας. Τα περιθώρια κέρδους στον 

κλάδο, τα οποία ούτως ή άλλως ποτέ δεν κινούνταν σε ιδιαιτέρως υψηλά επίπεδα παραμένουν πολύ 

χαμηλά. Το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε σε μόλις 0,75% το 2018, του λειτουργικού 

κέρδους σε 1,56%, ενώ το περιθώριο μεικτού κέρδους στο 22,79%. 

Η δραματική μείωση των εισοδημάτων, της καταναλωτικής ζήτησης και η πτώση του πληθωρισμού, 

που προκάλεσαν μεγάλες αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά των νοικοκυριών (μείωση 

αγορών, στροφή σε χαμηλές τιμές και προσφορές), άσκησαν και συνεχίζουν να ασκούν πολύ ισχυρή 

πίεση στα περιθώρια κέρδους των σούπερ μάρκετ, χωρίς να έχει βρεθεί, μέχρι στιγμής, ένα 

αποτελεσματικό «αντίδοτο» από τις αλυσίδες. 
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Επιπλέον, όπως επισημαίνει η υπεύθυνη των κλαδικών μελετών της «Στόχασις», Κατερίνα Ματσούκα, 

τα συνολικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) του κλάδου σταθεροποιήθηκαν σε 

χαμηλότερα επίπεδα τη διετία 2017-2018 σε σχέση με το 2016. Οι τιμές του δείκτη κάλυψης 

χρηματοοικονομικών δαπανών την ίδια περίοδο επανήλθαν στα επίπεδα του 2014 (το 2018 ήταν 1,89, 

το 2017 1,86 και το 2014 1,85) και δείχνουν, όπως αναφέρουν οι συγγραφείς της μελέτης, ότι ο κλάδος 

παραμένει ευπρόσβλητος σε πιθανές μεταβολές του οικονομικού περιβάλλοντος. 

(Πηγή ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 28.12.2019) 

3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ  
 

3.1 Γενικά 

 

Σύμφωνα με τα εκτιμητικά πρότυπα του RICS (Valuation Standards Global & UK July 2017 edition), η 

Αγοραία Αξία ενός ακινήτου ορίζεται ως: 

 

Το αποτιμηθέν ποσό στο οποίο πρέπει να ανταλλάσσεται ένα ακίνητο κατά την ημέρα της εκτίμησης 

μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός πρόθυμου αγοραστή μετά από ένα λογικό χρόνο διαδικασίας 

αγοραπωλησίας σε μια συναλλαγή σε συνήθη συναλλακτική κίνηση, όπου κάθε πλευρά ενεργεί με 

γνώση, σύνεση και χωρίς πίεση.» (VPS 4.4, RED Book, Ιούνιος 2017)  

 

Η Αγοραία Αξία πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως η αποτιμηθείσα αξία παγίου στοιχείου χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το κόστος πώλησης ή αγοράς και χωρίς το συνυπολογισμό οποιωνδήποτε σχετικών 

φόρων και λοιπών εξόδων.  

 

Η επιλογή της μεθόδου για την εκτίμηση της Αγοραίας Αξίας των ακινήτων γίνεται με βάση τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους, όπως για παράδειγμα τη παρούσα χρήση τους, τις κατασκευαστικές τους 

ιδιαιτερότητες, το περιβάλλον αγοράς κλπ. Οι διεθνώς αναγνωρισμένες μέθοδοι εκτίμησης ακινήτων 

είναι αυτές των Συγκριτικών Στοιχείων (Comparative), της Εισοδηματικής Κεφαλαιοποίησης (Income 

Capitalization) ή Επενδυτικής μεθόδου, της Υπολειμματικής Αξίας (Residual) και του Απαξιωμένου 

Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost).  
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3.2 Μεθοδολογία 

 

Για την εκτίμηση της αγοραίας αξίας του εν λόγω ακινήτου χρησιμοποιήθηκε η Μέθοδος 

Εισοδηματικής Κεφαλαιοποίησης (Income Capitalization), σύμφωνα με τα πρότυπα που ορίζονται 

από το Βασιλικό Ινστιτούτο Ορκωτών Εκτιμητών της Μεγάλης Βρετανίας (RICS).  

 

 

Μέθοδος Εισοδήματος (Income Method)- Προεξόφληση Μελλοντικών Ταμειακών Ροών (Discoynted 

Cashflows Approach) 

 

Η μέθοδος χρησιμοποιείται για την εκτίμηση επενδυτικών ακινήτων, ήτοι ακίνητα τα οποία παράγουν 

εισόδημα. Η ανάλυση της προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών ενός ακινήτου χρησιμοποιείται 

για τον προσδιορισμό της Αγοραίας Αξίας με βάση τις  μελλοντικές του ροές εισοδήματος. Η διαφάνεια 

της εν λόγω προσέγγισης την καθιστά ως πιο αξιόπιστη από τις παραδοσιακές τεχνικές, καθώς 

καταδεικνύει την ετήσια ανάπτυξη και όλες τις μη ανακτήσιμες δαπάνες (λειτουργικές δαπάνες, έξοδα 

κενού ακινήτου, έξοδα ανακαινίσεων, έξοδα συντήρησης κ.λπ.), προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο 

μια ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με την τρέχουσα αξία του ακινήτου. Η Αγοραία Αξία του εκτιμώμενου 

ακινήτου, υπολογίζεται μέσω της προεξόφλησης του μελλοντικού εισοδήματος το οποίο θα προκύπτει 

καθ’ όλη την περίοδο διακράτησης του ακινήτου.  

 

Το ετήσιο μελλοντικό εισόδημα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη τους όρους μίσθωσης του ακινήτου 

(ενοίκιο, ετήσιες προσαρμογές, περίοδο μίσθωσης κ.α.) και τις τάσεις της αγοράς (αγοραίο ενοίκιο, 

αγοραία ανάπτυξη ενοικίου), που ακολουθείται από τις κατάλληλες προσαρμογές και παραδοχές. 

Αναλυτικότερα, η εύλογη αξία του ακινήτου υπολογίζεται αφαιρώντας την τρέχουσα αξία των εξόδων 

(λειτουργικές δαπάνες, δαπάνες συντήρησης, έξοδα κενού ακινήτου κ.λπ.) από την τρέχουσα αξία των 

χρηματοροών τις οποίες θα λάμβανε ένας επενδυτής κατά τη διάρκεια της περιόδου διακράτησης (π.χ. 

5 με 10 χρόνια). 

 

Το επιτόκιο προεξόφλησης αποτελείται από δύο κύριους παράγοντες, το επιτόκιο επένδυσης 

μηδενικού ρίσκου και το επιπλέον επιτόκιο κινδύνου. Συχνά ως αναφορά επένδυσης μηδενικού ρίσκου 

θεωρείται η απόδοση ενός 10ετούς κρατικού ομολόγου, καθώς σε συνθήκες ομαλού 

χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος δύναται να παράγει ασφαλή ροή εισοδήματος. Το επιπλέον 

επιτόκιο κινδύνου αντιπροσωπεύει το ρίσκο της αγοράς ακινήτων, το ρίσκο της συγκεκριμένης 

κατηγορίας των ακινήτων, το ρίσκο της τοποθεσίας, το ρίσκο της φερεγγυότητας του μισθωτή και το 
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ρίσκο το οποίο σχετίζεται με την κατασκευή του ακινήτου. Η εν λόγω προσέγγιση είναι ακριβέστερη 

άλλων μεθόδων εκτίμησης, όταν δεν υπάρχουν ενδείξεις ποσοστών κεφαλαιοποίησης από πωλήσεις 

ή επενδύσεις, εφόσον είναι δυνατόν να υπολογιστεί το ποσοστό απόδοσης – στόχος που θα πρέπει να 

λάβει ένας επενδυτής για την επένδυσή του.  

 

 

Η εφαρμογή της βασίζεται στην προεξόφληση των ταμειακών ροών οι οποίες προκύπτουν από τις 

μισθώσεις επί του εκτιμώμενου ακινήτου. Η αξία του ακινήτου ορίζεται ως η παρούσα αξία των 

αναμενόμενων ταμειακών ροών και του αναμενόμενου  ποσού πώλησης κατά το τέλος της περιόδου 

κυριότητας. Το προεξοφλητικό επιτόκιο στην εν λόγω μέθοδο λαμβάνει υπόψη τόσο ποιοτικά (ηλικία, 

ποιότητα κατασκευής ακινήτου, ποιότητα μισθωτή κ.α.) όσο και ποσοτικά χαρακτηριστικά (τρέχον 

ενοίκιο, συχνότητα αναθεώρησης ενοικίου κ.α.) τα οποία επηρεάζουν την τελική αξία του υπό 

εκτίμηση ακινήτου. 

 

Η παραπάνω προσέγγιση  δύναται να είναι ιδιαίτερα ακριβής εφόσον γίνονται οι κατάλληλες 

παραδοχές και αναλύονται προσεκτικά τα εισαγόμενα δεδομένα, τα οποία θα πρέπει να βασίζονται 

σε ιστορικές τάσεις, σε τρέχουσες αγοραίες συνθήκες και σε μελλοντικές προβλέψεις. 

 

Για τους σκοπούς της παρούσας εκτίμησης δύναται να χρησιμοποιηθεί καθώς μας έχει παρασχεθεί 

μισθωτήριο συμβόλαια εκμίσθωσης του εκτιμώμενου ακινήτου. Στις περιπτώσεις όπου παρατηρείται 

ενοίκιο ανώτερο από αυτό της αγοράς η εφαρμογή προεξόφλησης μελλοντικών ταμειακών ροών 

αποκαλύπτει τα βασικά χαρακτηριστικά κινδύνου, συνεπώς θεωρείται καταλληλότερη από την άμεση 

κεφαλαιοποίηση εισοδήματος. 

 

Η αγοραία αξία (V) προκύπτει από την παρακάτω εξίσωση:  

 

                                                                     

όπου: CFt = Καθαρές ταμειακές ροές σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο  

           r = Προεξοφλητικό επιτόκιο  
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3.3 Στοιχεία κτηματαγοράς 

 

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται τα κάτωθι Συγκριτικά Στοιχεία Μίσθωσης.  

Α/Α Θέση Περιγραφή Ακινήτου 
Συνολική 

Επιφάνεια 
Μίσθωμα 
(€/μήνα) 

Μίσθωμα 
(€/τμ/μήνα) 

Πηγή 

 

1 
Mini Hyper στην 

Καλαμάτα 
Συνολική επιφάνεια 4.549 τμ 4,549.00 28,000.00 6.16 

IDMON Property 
Advisors & Technical 

Experts 

 

2 Mini Hyper στην Καβάλα Συνολική επιφάνεια 3750 τμ 3,750.00 27,000.00 7.20 
IDMON Property 

Advisors & Technical 
Experts 

 

3 
Mini Hyper στην 
Αλεξανδρούπολη 

Συνολική επιφάνεια 5.670 τμ 5,670.00 28,000.00 4.94 
IDMON Property 

Advisors & Technical 
Experts 

 

4 Super Market στη Λάρισα Συνολική επιφάνεια 2150 τμ 2,150.00 17,000.00 7.91 
IDMON Property 

Advisors & Technical 
Experts 

 

5 Super Market στο Βόλο Συνολική επιφάνεια 2400 τμ 2,400.00 10,500.00 4.38 
IDMON Property 

Advisors & Technical 
Experts 

 

 

 
 

 

3.4 Υπολογισμός αγοραίας μισθωτικής αξίας ακινήτου  

 

Αναγωγές 

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που παρατίθενται στην παραπάνω παράγραφο έχουν γίνει οι 

ακόλουθες αναγωγές για κάθε ένα συγκριτικό στοιχείο.   

 

 

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjouaOA2YfeAhVGqaQKHSq1CecQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kinneygreen.com/aboutus/rics/&psig=AOvVaw06T717WxCB7kIpOlCxTUT1&ust=1539667079138878


                                                                                                                    

 

 

 

 
 

 

   Εκτίμηση Υπεραγοράς Τροφίμων στο Άργος | 18 
 

Α/Α Θέση Περιγραφή Ακινήτου 
Συνολική 

Επιφάνεια 
Μίσθωμα 
(€/μήνα) 

Μίσθωμα 
(€/τμ/μήνα) 

Αναγωγές 

Τιμή μονάδος μετά 
τις αναγωγές Επιφάνεια Θέση  Εμπορικότητα 

1 Mini Hyper στην Καλαμάτα Συνολική επιφάνεια 4.549 τμ 4,549.00 28,000.00 6.16 1.00 0.75 0.80 3.69 

2 Mini Hyper στην Καβάλα Συνολική επιφάνεια 3750 τμ 3,750.00 27,000.00 7.20 1.00 0.75 0.80 4.32 

3 
Mini Hyper στην 
Αλεξανδρούπολη 

Συνολική επιφάνεια 5.670 τμ 5,670.00 28,000.00 4.94 1.15 0.85 0.85 4.10 

4 Super Market στη Λάρισα Συνολική επιφάνεια 2150 τμ 2,150.00 17,000.00 7.91 0.75 0.75 0.80 3.56 

5 Super Market στο Βόλο Συνολική επιφάνεια 2400 τμ 2,400.00 10,500.00 4.38 0.80 0.80 0.80 2.24 

Αγοραία  Μισθωτική Αξία 3.50€/τμ/μήνα 
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Βάσει των πιο πάνω στοιχείων, προκύπτει το εξής εύρος αξιών: 

Σε ακίνητα με υφιστάμενη χρήση υπεραγορών τροφίμων σε επαρχιακές περιοχές και κατόπιν των 

ανάλογων αναγωγών όπως επιφάνεια, εμπορικότητα, θέση η ενοικίαση τους κυμαίνεται μεταξύ 

€32,24/τμ/μήνα - €4,32/τμ/μήνα.   

 

Αναγωγές 

Παρακάτω αναλύονται οι αναγωγές στις οποίες προβήκαμε στην εν λόγω τεχνική έκθεση όπως 

επιφάνεια, εμπορικότητα, θέση. 

Είναι επίσης απαραίτητο να αναφέρουμε ότι όλες οι επιφάνειες των κτιρίων έχουν μετατραπεί σε 

ανηγμένη επιφάνεια ισογείου το οποίο σημαίνει ότι οι επιφάνειες των υπογείων καθώς και των 

ορόφων με τους κατάλληλους συντελεστές έχουν εκφραστεί σε επιφάνειες ισογείου.  Οι συντελεστές 

που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αναγωγή των χώρων έχουν ως εξής: 20% της επιφάνειας του 

υπογείου σε ισόγειο, 30% του παταριού σε ισόγειο, 50% της επιφάνειας του Α ορόφου σε ισόγειο και 

40% της επιφάνειας του Β ορόφου σε ισόγειο. 

Επιφάνεια: εν γένει ισχύει ότι ακίνητα μεγαλύτερου μεγέθους είναι πιο δύσκολα εμπορεύσιμα στην 

αγορά.  Με αυτό το σκεπτικό, τα συγκριτικά στοιχεία λαμβάνουν συντελεστή αναγωγή μεγαλύτερο 

της μονάδας όταν αυτά έχουν αρκετά μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με το υπό εκτίμηση. 

Θέση Ακινήτου: τα συγκριτικά στοιχεία λαμβάνουν συντελεστή αναγωγής μεγαλύτερο της μονάδας 

όταν δεν είναι ισάξιας θέσης ακινήτου σε σχέση με το υπό εκτίμηση. 

Εμπορικότητα: τα συγκριτικά στοιχεία λαμβάνουν συντελεστή αναγωγής μεγαλύτερο της μονάδας 

όταν δεν είναι ισάξιας εμπορικότητας ακίνητο σε σχέση με το υπό εκτίμηση. 

 

Υπολογισμοί 

Με βάση τις παραπάνω αναγωγές προκύπτει ότι η τιμή μίσθωσης ανέρχεται σε €3,50/τμ/μήνα για 

ισόγεια επιφάνεια. 
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Πίνακας υπολογισμού αγοραίου μισθώματος (ERV) 

 

Mini Hyper 
Επιφάνεια 

(τμ) 
Μίσθωμα 

(€/τμ/μήνα) 
Μίσθωμα 
(€/μήνα) 

Ισόγειο 4097.5 3.50 14341.25 

Ημιώροφος 169.9 1.05 178.395 

Σύνολο     14,519.65 

Στρογγυλοποιμένα     14,520.00 
 

Σύμφωνα με την μέθοδο Συγκριτικών Στοιχείων η Αγοραία Μισθωτική Αξία του εκτιμώμενου ακινήτου 

ανέρχεται μετά την στρογγυλοποίηση σε €14,500/μήνα. Το τρέχον μίσθωμα μηνιαίο μίσθωμα 

αντιστοιχεί σε €10.700/μήνα συνεπώς σε χαμηλότερα επίπεδα από της αγοράς. 

 

3.5 Υπολογισμός αγοραίας αξίας ακινήτου  

 

Στοιχεία μίσθωσης και παραδοχές μεθόδου προεξοφλημένων ταμειακών ροών: 

 

Μισθωτής είναι η ανώνυμη εμπορική εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ 

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ». 

Διάρκεια μίσθωσης : 1/7/2018  έως τις 31/1/2027 

 

Το μηνιαίο μίσθωμα:        1/2/2020 - 31/1/2021 10.700€ 

                                       1/2/2021 - 31/1/2027 +ΔΤΚ 

Χαρτόσημο/Φ.Π.Α.: Νόμιμο Φ.Π.Α. που βαρύνει τη μισθώτρια εταιρία 

 

Η εκτιμητική περίοδος από την οποία προκύπτουν οι προβλεπόμενες χρηματορροές ορίζεται από τον 

τύπο της επένδυσης. Στην περίπτωσή μας, χρησιμοποιήθηκε μια περίοδος 10 ετών. 
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Για τους σκοπούς της παρούσας εκτίμησης έχει υπολογιστεί η αγοραία αξία του ακινήτου 

λαμβάνοντας βάσει της Μεθόδου Εισοδήματος, ενώ ενδεικτικά αναφέρεται και η αξία του 

υπολογισμένη με την μέθοδο Υπολειμματικού Κόστους Αντικατάστασης. 

 

Η αξία μεταπώλησης στο τέλος της επένδυσης (μετά το 10ο έτος) υπολογίζεται με την 

κεφαλαιοποίηση του αγοραίου μισθώματος (ERV) με τις απαιτούμενες αναπροσαρμογές του, με 

συντελεστή - απόδοση εξόδου 8,75% ενώ για όλη την δεκαετία χρησιμοποιήθηκε συντελεστής 

προεξόφλησης 10.50%. 

 

Ακολουθεί πίνακας υπολογισμών:  
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Βάσει των παραπάνω η Αγοραία Αξία του ακινήτου ανέρχεται κατόπιν στρογγυλοποίησης σε: 

Ένα Εκατομμύριο Επτακόσιες Είκοσι Χιλιάδες Ευρώ €1.720.000,00 

 

 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

Χρονική Περίοδος 0.58 1.58 2.58 3.58 4.58 5.58 6.58 7.58 8.58 9.58 10.58 11.58

Έτη
1-10-2020 /

31-1-2021

1-2-2021/

 31-1-2022

1-2-2022/

31-1-2023

1-2-2023/

31-1-2024

1-2-2024/

31-1-2025

1-2-2025/

31-1-2026

1-2-2026/

31-1-2027

1-2-2027/

31-12-2027

1-2-2026/

31-1-2027

1-2-2027/

31-1-2028

1-2-2028/

31-1-2029

1-2-2028/

31-1-2029

Έσοδα από συμφωνημένα

μισθώματα
42,800.00 130,698.36 128,400.00 132,815.67 134,196.96 136,693.02 139,153.49 / / / / /

Αγοραίο Μίσθωμα 56,888.00 177,080.11 179,736.31 182,432.36 185,716.14 189,059.03 192,462.09 195,926.41 199,453.09 203,043.24 206,698.02 206,698.02

Αξία Ακινήτου 2,362,263.10

Συντελεστής Προεξόφλησης 0.94 0.85 0.77 0.70 0.63 0.57 0.52 0.47 0.42 0.38 0.35

Προεξοφλημένες Ταμειακές Ροές 40,392 111,624.04 99,240.82 92,899.28 84,946.10 78,304.16 72,139.03 91,919.34 84,682.26 78,014.96 893,273.87

Αγοραία Αξία Supermarket 1,727,435.71
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4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (DRC) 
 

4.1 Μεθοδολογία 

 

Στις περιπτώσεις ακινήτων ειδικού σκοπού, τα οποία πωλούνται σπάνια, αν πωληθούν, εκτός και αν 

συμπεριλαμβάνονται σε επιχείρηση ή νομικό πρόσωπο, και για τα οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

συγκριτικά στοιχεία αγοραπωλησιών στην ελεύθερη αγορά, εφαρμόζεται η Μέθοδος Υπολειμματικού 

Κόστους Αντικατάστασης. Αυτή η μέθοδος λαμβάνει υπόψη την αγοραία αξία του οικοπέδου και το 

κόστος αποκατάστασης του κτιρίου, κατόπιν υπολογισμού των απαραίτητων αποσβέσεων.  

 

Ειδικότερα, η Μέθοδος Υπολειμματικού Κόστους Αντικατάστασης ορίζεται ως ακολούθως: 

 

• Εκτίμηση της αγοραίας αξίας του οικοπέδου, εφόσον η γη δεν έχει υποστεί ανάπτυξη, με την 

χρήση της Μεθόδου Συγκριτικών Στοιχείων – όπως αυτή περιγράφεται στο πεδίο 

«Μεθοδολογία Εκτίμησης» της μελέτης εκτίμησης 

 

• Υπολογισμός του κόστους κατασκευής νέου κτιρίου, της ίδιας επιφάνειας και των ίδιων 

κατασκευαστικών προδιαγραφών με το υπό εκτίμηση ακίνητο, συμπεριλαμβάνοντας όλες τις 

απαραίτητες αμοιβές και κόστη για τις δαπάνες για την διαμόρφωση των κατάλληλων 

υποδομών 

 

• Εφαρμογή του κατάλληλου ποσοστού απόσβεσης στο κόστος κατασκευής ανάλογα με τη 

χρήση, την ηλικία τον βαθμό συντήρησης και την συνολική απαξίωση την οποία έχει δεχθεί εν 

συγκρίσει με ένα αντίστοιχο νεόδμητο κτίριο 

 

• Το σύνολο των ανωτέρω παραγόντων, δηλαδή της αγοραίας αξίας του σκέλους της γης και του 

αποσβεσμένου κόστους αποκατάστασης των κτιρίων αντικατοπτρίζει την κεφαλαιακή αξία του 

ακινήτου 
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4.2 Στοιχεία κτηματαγοράς 

 
Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσιάζονται τα κάτωθι Συγκριτικά για ομοειδή 

αγροτεμάχια στην ευρύτερη περιοχή Άργους 

 
 

 

4.3 Αναγωγές 

Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία που παρατίθενται στην παραπάνω παράγραφο έχουν γίνει οι 

ακόλουθες αναγωγές για κάθε ένα συγκριτικό στοιχείο.   

Βάσει των παρακάτω  στοιχείων, προκύπτει το εξής εύρος αξιών: 

Ομοειδή αγροτεμάχια, με παρόμοιες δυνατότητες αξιοποίησης στην ευρύτερη περιοχή του Άργους 

και κατόπιν των ανάλογων αναγωγών όπως επιφάνεια, εμπορικότητα, θέση, πρόσοψη καθώς και 

απόκλιση μεταξύ ζητούμενης και τελικής συμφωνηθείσας η αγοραία αξία τους κυμαίνεται μεταξύ 

€27/τμ - €33/τμ.   

 

Α/
Α 

Περιγραφή 
Επιφάνεια 

(m2) 
Ζητούμενη 

τιμή (€) 

Ζητούμενη 
τιμή 

μονάδας 
(€/τμ) 

Περιγραφή Πηγή 

1 Αγροτεμάχιο 8,565.00 250,000 29.19 
Περιοχή Ερμιόνης κατάλληλο για 

επαγγελματική χρήση, άρτιο και οικοδομήσιμο 
RE/MAX New 

Deal 

2 Αγροτεμάχιο 9,000.00 250,000 27.78 

Περιφερειακό δρόμο Ναυπλίου - Μυκηνών, 
πωλείται επενδυτικό οικόπεδο - αγροτεμάχιο 9 

στρεμμάτων με πρόσοψη 170 μέτρα επί του 
δημοσίου δρόμου. Παίρνει άδεια 

κυκλοφοριακής σύνδεσης 

RE/MAX New 
Deal 

3 Αγροτεμάχιο 11,600.00 370,000 31.90 

ΕΡΜΙΟΝΗΣ - Πόρτο Χέλι , περιοχή Βερβερόντα, 
Οικοπεδο 11.600 τ.μ., Πρόσοψη οικοπέδου 138 
μέτρα, Άσφαλτος πλάτους 8 μέτρων, κατάλληλο 

για επαγγελματική χρήση 

Real Invest 

4 Αγροτεμάχιο 10,000.00 290,000 29.00 
Περιοχή Ερμιόνης κατάλληλο για 

επαγγελματική χρήση, άρτιο και οικοδομήσιμο 
BIG ESTATE 
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Α/Α Θέση Περιγραφή Ακινήτου 
Συνολική 

Επιφάνεια 
(m2) 

Ζητούμενο τιμή 
(€) 

Ζητούμενο τιμή 
μονάδας (€/τμ) 

Αναγωγές 
Τιμή μονάδος 

μετά τις 
αναγωγές 

(€/τμ) Διαπραγμάτευση Επιφάνεια Θέση  Εμπορικότητα Πρόσοψη 

1 Ερμιόνη Αγροτεμάχιο 8,565.00 250.000 34.26 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 27.41 

2 
Περιφερειακό δρόμο 
Ναυπλίου - Μυκηνών 

Αγροτεμάχιο 9,000.00 250.000 36.00 0.80 1.00 1.00 1.00 1.00 28.80 

3 Βερβερόντα (Ερμιόνη) Αγροτεμάχιο 11,600.00 370.000 31.35 0.80 1.00 1.10 1.10 1.00 30.35 

4 Ερμιόνη Αγροτεμάχιο 10,000.00 290.000 34.48 0.80 1.00 1.10 1.10 1.00 33.38 

Αγοραία Αξία 30 €/τμ/μήνα 
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Αναγωγές 

Παρακάτω αναλύονται οι αναγωγές στις οποίες προβήκαμε στην εν λόγω τεχνική έκθεση όπως 

επιφάνεια, εμπορικότητα, πρόσοψη, θέση, καθώς και λόγω διαπραγμάτευσης της ζητούμενης τιμής. 

Διαπραγμάτευση: ο συντελεστής αναγωγής που επιλέγεται προσδιορίζει την απόκλιση της 

ζητούμενης τιμής (asking price) σε σχέση με την τελική συμφωνηθείσα αξία.  

Επιφάνεια: εν γένει ισχύει ότι ακίνητα μεγαλύτερου μεγέθους είναι πιο δύσκολα εμπορεύσιμα στην 

αγορά.  Με αυτό το σκεπτικό, τα συγκριτικά στοιχεία λαμβάνουν συντελεστή αναγωγή μεγαλύτερο 

της μονάδας όταν αυτά έχουν αρκετά μεγαλύτερη επιφάνεια σε σχέση με το υπό εκτίμηση. 

Θέση Ακινήτου: τα συγκριτικά στοιχεία λαμβάνουν συντελεστή αναγωγής μεγαλύτερο της μονάδας 

όταν δεν είναι ισάξιας θέσης ακινήτου σε σχέση με το υπό εκτίμηση. 

Εμπορικότητα: τα συγκριτικά στοιχεία λαμβάνουν συντελεστή αναγωγής μεγαλύτερο της μονάδας 

όταν δεν είναι ισάξιας εμπορικότητας ακίνητο σε σχέση με το υπό εκτίμηση. 

Πρόσοψη: τα συγκριτικά στοιχεία λαμβάνουν συντελεστή αναγωγής μεγαλύτερο της μονάδας όταν 

δεν είναι ισάξιας προβολής σε σχέση με το υπό εκτίμηση. 

 

Υπολογισμοί 

Με βάση τις παραπάνω αναγωγές προκύπτει ότι η  αγοραία αξία του αγροτεμαχίου ανέρχεται σε 

€30/τμ.  

Το μικτό κόστος αντικατάστασης, λαμβάνοντας υπόψιν το τύπο του κτιρίου και την ποιότητα 

κατασκευής, για το χώρο του ισογείου υπολογίζεται σε 600€/τ.μ. και για το χώρο του παταριού 

200€/τ.μ..  

Η μέση ανά έτος παλαίωση  για τη χρήση του εκτιμώμενου έχει ληφθεί 2%. Η ηλικία του κτίσματος 

βάσει αδείας είναι τα 44 έτη, ο βαθμός συντήρησης όμως είναι πάρα πολύ καλός και πιθανολογείται 

κατόπιν της αυτοψίας ότι έχει προηγηθεί ανακαίνιση για την οποία δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία. 

Κατόπιν των παραπάνω για τον υπολογισμό του ποσοστού απόσβεσης στο κόστος κατασκευής 

λαμβάνεται ως ηλικίας του κτίσματος τα 25 έτη. 
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Μέθοδος Υπολειμματικού Κόστους Αντικατάστασης 

 
 
 
Βάσει των παραπάνω η αγοραία αξία του ακινήτου ανέρχεται  κατόπιν στρογγυλοποίησης σε: 

Ένα Εκατομμύριο Εξακόσιες Εβδομήντα Χιλιάδες Ευρώ €1.670.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(€/m²) (€)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 4,097.5 τ.μ. 600 € / τ.μ. 2,458,512 € / τ.μ. 0.60 362.08 1,480,000 €

ΠΑΤΑΡΙ - ΓΡΑΦΕΙΑ 41.2 τ.μ. 200 € / τ.μ. 8,240 € / τ.μ. 0.60 120.69 5,000 €

ΠΑΤΑΡΙ - ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 128.7 τ.μ. 200 € / τ.μ. 25,738 € / τ.μ. 0.60 120.69 15,500 €

ΣΥΝΟΛΟ 4,267.4 τ.μ. 1,500,500 €

ΓΗΠΕΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 30 € / τ.μ. 330,000 €        

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ κατ' αποκοπή 20,000 €

10%

10,839.00 τ.μ.

ΚΟΣΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΟΡΑΙΑΣ ΑΞΙΑΣ 1,665,000 €

Μειωτικός Συντελεστής λόγω περιορισμένης ζήτησης

Κόστος

ΓΗΠΕΔΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 

Κόστος Νεόδμητου

(€)
ΥΠΕΡΑΓΟΡΑ Επιφάνειες (τ.μ.)

Κόστος Νεόδμητου

(€/m²)

Συντελεστής 

Παλαιότητας
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Παράρτημα Α | Βάσεις Εκτίμησης  

  (Basis of Valuation) 
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Γενικοί Βασικοί Όροι Έκθεσης Εκτίμησης  

Η IDMON ΙΚΕ για την παροχή των εκτιμητικών/συμβουλευτικών υπηρεσιών που παρείχε διέπεται από 

τις ακόλουθες υποθέσεις, περιοριστικούς όρους και προδιαγραφές:  

Για τον υπολογισμό της Αξίας των υπό εκτίμηση παγίων στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν τα εκτιμητικά 

πρότυπα του Βρετανικού Ινστιτούτου Εμπειρογνωμόνων (RICS Valuation - Professional Standards, 

January 2017 τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα της TEGοVA Τhe European Group of Valuers’ 

Associations - EVS 2016, 8th edition) και τα Διεθνή Εκτιμητικά Πρότυπα της IVSC (International 

Valuation Standards Committee, 2017).  

 

Βάσεις Εκτίμησης  

Αγοραία Αξία (Market Value) είναι «το αποτιμηθέν ποσό στο οποίο πρέπει να ανταλλάσσεται ένα 

ακίνητο κατά την ημέρα της εκτίμησης μεταξύ ενός πρόθυμου πωλητή και ενός πρόθυμου αγοραστή 

μετά από ένα λογικό χρόνο διαδικασίας αγοραπωλησίας σε μια συναλλαγή σε συνήθη συναλλακτική 

κίνηση, όπου κάθε πλευρά ενεργεί με γνώση, σύνεση και χωρίς πίεση.» (ΕΕΠ 1, Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά 

Πρότυπα 2016, 8η Έκδοση)  

Η Αγοραία Αξία πρέπει να γίνεται αντιληπτή ως η αποτιμηθείσα αξία παγίου στοιχείου χωρίς να 

λαμβάνεται υπόψη το κόστος πώλησης ή αγοράς και χωρίς το συνυπολογισμό οποιωνδήποτε 

σχετικών φόρων και λοιπών εξόδων.  

Εύλογη Αξία (Fair Value) (Γενικός Ορισμός) είναι «η τιμή η οποία θα μπορούσε να εισπραχθεί για την 

πώληση ενός ακινήτου ή την πληρωμή για τη μεταβίβαση μιας υποχρέωσης μεταξύ καλά 

ενημερωμένων και πρόθυμων μερών, στα πλαίσια μιας ομαλής συναλλαγής, τα οποία αποφασίζουν 

σύμφωνα με τους αντίστοιχους σκοπούς τους.» (ΕΕΠ 2 – Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 2016, 8η 

Έκδοση)  

Εύλογη Αξία (Για λογιστικούς σκοπούς) είναι «η τιμή που μπορεί να εισπραχθεί για την πώληση ενός 

παγίου στοιχείου ή για την μεταβίβαση μιας υποχρέωσης στα πλαίσια μιας ομαλής συναλλαγής 

μεταξύ πρόθυμων μερών κατά τον κρίσιμο χρόνο.» (International Accounting Standards Board (IASB), 

International Financial Reporting Standards (IFRS) 13, Par.1)  

Ειδική Αξία (Special Value) είναι «η άποψη της αξίας η οποία ενσωματώνει τα χαρακτηριστικά τα 

οποία έχουν ιδιαίτερη αξία για έναν Ειδικό Αγοραστή.» (ΕΕΠ 2 – Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 

2016, 8η Έκδοση)  
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Ο Ειδικός Αγοραστής (special purchaser) είναι ένας αγοραστής ο οποίος δύναται να μεγιστοποιήσει 

την χρησιμότητα ενός ακινήτου, σε σύγκριση με άλλους συμμετέχοντες στην αγορά, και του οποίου 

η άποψη για την τιμή ισούται με την ειδική αξία. (ΕΕΠ 2 – Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 2016, 8η 

Έκδοση)  

Συνεργιστική Αξία ή Αξία Συγχώνευσης (Synergistic Value or Marriage Value) ορίζεται ως «ένα 

επιπρόσθετο στοιχείο της αξίας που δημιουργείται από το συνδυασμό δύο ή περισσοτέρων παγίων 

στοιχείων ή άλλων μορφών παγίων όπου η συνδυασμένη αξία τους είναι μεγαλύτερη από το 

άθροισμα των επιμέρους αξιών τους.» (IVSC 2013, p. 8)  

Επενδυτική Αξία ή Αξία Επένδυσης (Investment Value or Worth) ορίζεται «η αξία ενός παγίου 

στοιχείου για τον ιδιοκτήτη ή έναν δυνητικό ιδιοκτήτη, για συγκεκριμένη επένδυση ή σκοπούς 

λειτουργίας.» (RICS Valuation - Professional Standards, July 2017, p.8)  

Αξία Ενυπόθηκου Δανεισμού (Mortgage Lending Value) ορίζεται «η αξία του ακινήτου που 

αποτιμάται με συντηρητική αποτίμηση της μελλοντικής εμπορευσιμότητας του ακινήτου, 

λαμβάνοντας υπόψη τα μακροχρόνια διατηρήσιμα χαρακτηριστικά του, τις συνήθειες και τις τοπικές 

συνθήκες της αγοράς, την τρέχουσα χρήση και τις κατάλληλες εναλλακτικές χρήσεις του ακινήτου. Για 

την εκτίμηση της Αξίας Ενυπόθηκου Δανεισμού δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν 

κερδοσκοπικά στοιχεία.» (ΕΕΠ 2 – Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 2016, 8η Έκδοση)  

Η Ασφαλιστέα Αξία (Insurable Value) ενός ακινήτου δηλώνει «το ποσό που αναγράφεται στο 

ασφαλιστήριο συμβόλαιο και αφορά το εν λόγω ακίνητο ως υποχρέωση του ασφαλιστή σε περίπτωση 

που ο ασφαλισμένος υποστεί ζημίες και οικονομικές απώλειες λόγω επέλευσης κινδύνου που ορίζεται 

στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο του εν λόγω ακινήτου». Όταν δοθεί εντολή να εκτιμήσει την 

ασφαλιστέα αξία, ο εκτιμητής πρέπει να προσδιορίσει το ποσό που θα αποτελεί την κατάλληλη 

ασφαλιστική κάλυψη για το εν λόγω ακίνητο. (ΕΕΠ 2 – Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα 2016, 8η 

Έκδοση)  

Το Αποσβεσμένο Κόστος Αντικατάστασης (Depreciated Replacement Cost - DRC) είναι μια 

μεθοδολογία για την προσέγγιση της Αγοραίας Αξίας ελλείψει καλύτερων στοιχείων. Ορίζεται ως «το 

τρέχων κόστος αντικατάστασης ενός υφιστάμενου παγίου στοιχείου με ένα θεωρητικώς σύγχρονο 

αντίστοιχο πάγιο, κάνοντας τις κατάλληλες προσαρμογές για την φυσική, λειτουργική και τεχνολογική 

απαξίωση του.» (RICS Valuation - Professional Standards, January 2014, p.6)  

  

https://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjouaOA2YfeAhVGqaQKHSq1CecQjRx6BAgBEAU&url=https://www.kinneygreen.com/aboutus/rics/&psig=AOvVaw06T717WxCB7kIpOlCxTUT1&ust=1539667079138878


                                                                                                                    

 

 

 

 
 

 

   Εκτίμηση Υπεραγοράς Τροφίμων στο Άργος | 31 
 

Παραπομπές  

•  TEGoVA (2016), European Valuation Standards – EVS 2016, 8th Edition, available at: 

www.tegova.org  

•  RICS (2017), RICS Valuation – Professional Standards – January 2014, available at: 

www.rics.org/standards  

•  IVSC (2013), International Valuation Standards, available at: www.ivsc.org  

 

Κατάσταση Ακινήτων  

Σημειώνουμε ότι κατά τη διάρκεια της πραγματοποιηθείσας αυτοψίας δεν σημειώσαμε καμία ένδειξη 

ότι το εξεταζόμενο ακίνητο ή τα γειτονικά ακίνητα επηρεάζονται ή έχουν επηρεαστεί από διάφορες 

αιτίες, όπως από ρύπανση, φυσική ή χημική (όπως ενδεικτικά αμίαντος, μονωτικός αφρός 

φορμαλδεΰδης, άλλα χημικά ή τοξικά απόβλητα ή οποιοδήποτε άλλο γνωστό ή άγνωστο επικίνδυνο 

υλικό) που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην αξία του/ς. Επίσης για τις περιπτώσεις των 

αδόμητων οικοπέδων δε διαπιστώθηκε τυχόν επιχωμάτωση αυτών με άγνωστα υλικά που πιθανώς 

να επηρεάζει θετικά ή αρνητικά την αξία τους. Εάν, εκ των υστέρων, διαπιστωθεί ότι υπάρχει 

οποιαδήποτε μορφής ρύπανσης στο ακίνητο ή σε οποιαδήποτε γειτονικά εδάφη ή ότι οι 

εγκαταστάσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ή χρησιμοποιούνται με τρόπο που θα μπορούσε να προκαλέσει 

ρύπανση, διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε ανάλογα τις υπολογισθείσες αξίες.   

Τέλος, σημειώνουμε ότι στο ακίνητο δεν πραγματοποιήθηκε επιθεώρηση των αφανών του τμημάτων, 

εκείνων που είναι καλυμμένα, αθέατα ή απροσπέλαστα. Για τα εν λόγω τμήματα δεν μπορούμε να 

εκφέρουμε καμία γνώμη σχετικά με την κατάσταση τους και για τους σκοπούς της μελέτης 

εκτιμήσεως θεωρούμε ότι είναι σε καλή κατάσταση και δε χρήζουν επισκευής. Η παρούσα έκθεση 

δεν πρέπει να ερμηνευτεί ότι επικυρώνει την ακεραιότητα της αρχιτεκτονικής και στατικής 

κατασκευής ή της νομιμότητας του κτιρίου συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με όλους τους 

κρατικούς κανονισμούς όπως πυρκαγιάς, ασφάλειας κτιρίων και αντισεισμικής προστασίας, 

προστασίας του περιβάλλοντος και ενεργειακής επάρκειας κοκ.  

Συστήνουμε στον αναγνώστη της μελέτης μας να αποταθεί σε μηχανικό ανάλογης ειδικότητας ή/και 

περιβαλλοντολόγο για την αξιολόγηση ενδεχόμενων κατασκευαστικών ή περιβαλλοντικών 

προβλημάτων, η ύπαρξη των οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την αξία των 

εκτιμωμένων.  
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Δεν μας ζητήθηκε και δεν πραγματοποιήσαμε εδαφική ανάλυση ή γεωλογική μελέτη, ούτε 

ερευνήθηκε η ύπαρξη στο υπέδαφος νερού, πετρελαίου, αερίου, πολύτιμων μετάλλων ή 

οποιουδήποτε άλλου ορυκτού καθώς και των δικαιωμάτων εξόρυξης ή χρήσης τους, η ύπαρξη των 

οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει σημαντικά την αξία των εκτιμωμένων.  

 

Ληφθέντα Στοιχεία  

Για την εκπόνηση της μελέτης εκτίμησης ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία που αναφέρονται στην 

σχετική παράγραφο. Η IDMON ΙΚΕ δεν εφάρμοσε ελεγκτικές διαδικασίες σε κανένα από τα στοιχεία 

που της παρασχέθηκαν, αφού κάτι τέτοιο ήταν εκτός του αντικειμένου εργασιών της, και κατά 

συνέπεια για τους σκοπούς της μελέτης (εκτός και εάν διαφορετικά διευκρινίζεται) θεωρούμε τα 

υποβληθέντα στοιχεία ακριβή και ορθά.  

Αναφορικά με την Νομική κατάσταση των ακινήτων δεν πραγματοποιήσαμε έλεγχο τίτλων 

ιδιοκτησίας. Θεωρούμε ότι οι δηλώσεις των ιδιοκτητών είναι ακριβείς, τα δικαιώματα επί των παγίων 

στοιχείων είναι ισχυρά και εμπορεύσιμα και ότι δεν υπάρχουν νομικές δυσχέρειες καμίας φύσεως 

που να μην μπορούν να ξεπεραστούν με τις συνήθεις νόμιμες διαδικασίες, εντός εύλογου χρονικού 

διαστήματος εκτός και εάν διαφορετικά αναφέρεται στην έκθεση.  

Τα επιμετρητικά στοιχεία των ακινήτων (εμβαδόν, διαστάσεις κοκ) που αναφέρονται στην έκθεσή μας 

δεν έχουν επαληθευτεί εκτός, και εάν διαφορετικά αναφέρεται, και δεν θα πρέπει να θεωρούνται ως 

ακριβείς επιμετρήσεις των ιδιοκτησιών.  

Για τους σκοπούς της μελέτης, θεωρούμε ότι τα υπό εκτίμηση πάγια στοιχεία συμμορφώνονται 

απόλυτα με τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς και τις χρήσεις γης, και δεν υφίσταται θέμα 

καταπάτησης εκτός και εάν ειδικά αναφέρεται στην έκθεση. 
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Παράρτημα Β | Φωτογραφικό Υλικό  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΓΡΑΦΕΙΑ 

   

 

   

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
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