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1. Εισαγωγικές σημειώσεις - Ανάθεση

Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ μας ανατέθηκε η εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των

υποχρεώσεων του κλάδου «Γενικών Ασφαλίσεων», ο οποίος αποτελεί αυτοτελή λειτουργική, διοικητική και λογιστική εκμετάλλευση. Ο

ανωτέρω κλάδος ανήκει στην εταιρεία «ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ» (εφεξής «Διασπώμενη» ή «Εταιρεία») και εισφέρεται στην εταιρεία «ΟΡΙΖΩΝ

1964» (εφεξής «Επωφελούμενη»), με βάση τις διατάξεις των νόμων Ν.4172/2013, Ν.4601/2019 και του Ν.4548/2018.

Κατά την μερική διάσπαση της Εταιρείας συντελείται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην Επωφελούμενη με την εισφορά των περιουσιακών

και υποχρεώσεων του κλάδου «Γενικών Ασφαλίσεων» προς αυτή και ως εκ τούτου η έκθεσή μας συντάσσεται κατά εφαρμογή των

διατάξεων του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 καθώς και της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

➢ Δηλώσεις – περιορισμοί χρήσης

Η παρούσα Έκθεση έχει ως αντικείμενο την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Διασπώμενης στο

πλαίσιο της μερικής διάσπασης με σκοπό την εισφορά αυτών στην εταιρεία ΟΡΙΖΩΝ 1964, όπως παρουσιάζεται στις ενότητες 5 και 6 της

Έκθεσης.

Στο πλαίσιο της ανάθεσης εκτελέσαμε τις διαδικασίες που κρίναμε κατάλληλες προκειμένου να εξακριβώσουμε την αξία της εισφοράς σε

είδος για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Επωφελούμενης εταιρείας.
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Εισαγωγικές σημειώσεις - Ανάθεση

➢ Δηλώσεις – περιορισμοί χρήσης (συνέχεια)

Η εκτέλεση του έργου μας, δεν αποτελεί έλεγχο ή επισκόπηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, που αφορούν τακτικούς

ελέγχους ή τα Διεθνή Πρότυπα Ανάθεσης Εργασιών Επισκόπησης και για το λόγο αυτό δεν θα εκφράσουμε οποιαδήποτε διαβεβαίωση

σχετική με τα ανωτέρω πρότυπα. Στην περίπτωση που θα διενεργούσαμε έλεγχο ή επισκόπηση, μπορεί να υποπίπταν στην αντίληψη μας

θέματα, τα οποία θα σας γνωστοποιούσαμε, πέραν αυτών που παραθέτουμε στην Έκθεσή μας. Δεδομένου ότι δεν θα επεκταθούμε σε

έλεγχο της εταιρείας, η Έκθεσή μας αναφέρεται αποκλειστικά στα δεδομένα που θα εξετάσουμε.

Ενεργούντες ως πρόσωπα του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, έχουμε προβεί στη σύνταξη της παρούσας Έκθεσης για κάλυψη

αποκλειστικά των απαιτήσεων των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου, για την εξακρίβωση της αξίας της εισφοράς σε είδος που θα

πραγματοποιηθεί από την Διασπώμενη προς την Επωφελούμενη εταιρεία.

Στην παρούσα Έκθεση εκφράζεται η άποψή μας, σχετικά με την εξακρίβωση της αξίας των εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων και

υποχρεώσεων στο πλαίσιο της μερικής διάσπασης. Οι παραδοχές, η μεθοδολογία, οι περιορισμοί και οι εξαιρέσεις της Έκθεσης

αναφέρονται αναλυτικά στη συνέχεια. Η ανάγνωση των περιεχομένων της παρούσας πρέπει πάντα να διενεργείται στο σύνολό της και

λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα σε αυτή έγγραφα και επισυναπτόμενα. Σε καμία περίπτωση η παρούσα Έκθεση δεν μπορεί να

διασπαστεί σε μέρη ή να διανεμηθεί τμηματικά.

Η Έκθεση αυτή έχει συνταχθεί αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του άρθρου 54 του Ν.4172/2013 καθώς και του άρθρου 17 του Ν.

4548/2018 και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να διανεμηθεί σε οποιονδήποτε για οποιοδήποτε άλλο σκοπό.
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Εισαγωγικές σημειώσεις - Ανάθεση

➢ Ικανότητα – Ανεξαρτησία

Ανήκουμε στα πρόσωπα των διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018 και πληρούμε, από κάθε άποψη, τις τυπικές και ουσιαστικές

προϋποθέσεις για την ανάληψη της συγκεκριμένης εργασίας.

Δεν συντρέχουν λόγοι ανεξαρτησίας ως προς την Εταιρεία, όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4548/2018, σε

συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4449/2017, οι οποίοι θα μπορούσαν να μην επιτρέψουν την ανάληψη της εργασίας

αυτής.

➢ Ημερομηνία αναφοράς της εργασίας μας

Η ημερομηνία αναφοράς της εργασίας μας είναι η 31.12.2021, κατά την οποία συντάχθηκαν από την διοίκηση της Διασπώμενης εταιρείας,

οικονομικές καταστάσεις, για τους σκοπούς της μερικής Διάσπασης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

(ΔΠΧΑ) όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διοίκησης, τα περιουσιακά στοιχεία και οι

υποχρεώσεις της Εταιρείας όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31.12.2021 δεν διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα κονδύλια κατά την

30.06.2022.
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2. Γενικές διαδικασίες - Μεθοδολογία

➢ Βασικά στοιχεία άντλησης πληροφοριών

Η εργασία μας βασίστηκε σε χρηματοοικονομικές πληροφορίες και λοιπά στοιχεία, τα οποία τέθηκαν υπόψη μας από το Διοικητικό 
Συμβούλιο της Εταιρείας, προκειμένου να εκτελέσουμε την εργασία μας και να συντάξουμε την παρούσα Έκθεση. 

Τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη μας και εξετάστηκαν για τους σκοπούς της εργασίας μας είναι τα εξής:

- Το Καταστατικό της Διασπώμενης εταιρείας

- Το ισχύον Καταστατικό της Επωφελούμενης εταιρείας

- Το Διοικητικό Συμβούλιο - Εκπροσώπηση της Εταιρείας

- Το πρακτικό του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας με ημερομηνία 4.07.2022, με το οποίο αποφασίστηκε η μερική διάσπαση και 
εισφορά των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων στην ΟΡΙΖΩΝ 1964

- Ισολογισμός και Ισοζύγιο του διασπώμενου κλάδου της Εταιρείας με ημερομηνία 31.12.2021

- Αναλυτική κατάσταση των αποσπώμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, που θα αποτελέσουν την εισφορά σε είδος της 
Επωφελούμενης εταιρείας

- Τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9)

- Εκθέσεις εκτίμησης των ακινήτων της Διασπώμενης εταιρείας της ανεξάρτητης πιστοποιημένης εκτιμήτριας κ. Σταματίνα Καραπιπέρη,
με ημερομηνία 1 Φεβρουαρίου 2022

- Μητρώο Παγίων της Διασπώμενης εταιρείας την 31.12.2021
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Γενικές διαδικασίες - Μεθοδολογία

➢ Βασικά στοιχεία άντλησης πληροφοριών (συνέχεια)

- Επιστολή διαβεβαιώσεων της διοίκησης

- Πιστοποιητικό βαρών και διεκδικήσεων του αρμόδιου Υποθηκοφυλακείου σχετικά με τα ακίνητα

- Έκθεση Φερεγγυότητας (Απρίλιος 2021)

- Τρόπος υπολογισμού της αποζημίωσης προσωπικού, όπως διαμορφώθηκε την 31.12.2021

- Έκθεση εκτίμησης της εταιρείας ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ ΑΕ καθώς και έκθεση εκτίμησης του ακινήτου της εταιρείας HORIZON 61 REALTY LLC, 

εταιρείες που είναι συνδεδεμένες της Διασπώμενης

- Λοιπές πληροφορίες και λογιστικά στοιχεία που τέθηκαν στη διάθεσή μας

➢ Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν 

Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της εργασίας μας θα ακολουθήσουμε τις παρακάτω διαδικασίες:

1. Εξέταση του από 4.07.2022 πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, σύμφωνα με το οποίο αποφασίστηκε η μερική

διάσπαση.
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Γενικές διαδικασίες - Μεθοδολογία

➢ Γενικές διαδικασίες που εκτελέστηκαν (συνέχεια)

2. Επισκόπηση των εισφερθέντων περιουσιακών στοιχείων και επιβεβαίωση ότι αυτά αποτελούν στοιχεία του Ενεργητικού, τα οποία

μπορούν να τύχουν χρηματικής αποτίμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του Ν. 4172/2013 και της παραγράφου 2 του

άρθρου 17 του Ν. 4548/2018.

3. Επισκόπηση των υποχρεώσεων που αντιστοιχούν στους εισφερόμενους κλάδους.

4. Εξέταση της εργασίας των ειδικών εκτιμητών, που προσλήφθηκαν από την Εταιρεία, για την εκτίμηση περιουσιακών στοιχείων που

απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις ή διεθνή εμπειρία, καθώς και των στοιχείων, των πληροφοριών και των παραδοχών που

χρησιμοποιήθηκαν για τις αποτιμήσεις τους.

5. Εξέταση του νομικού καθεστώτος της Εταιρείας, εστιάζοντας στη μελέτη του καταστατικού και του νομικού τύπου αυτού.
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3. Σύντομο ιστορικό - περιγραφή της μερικής Διάσπασης 

➢ Η Διασπώμενη Εταιρεία

H «ΟΡΙΖΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 258601000, ιδρύθηκε το έτος 1964. Η διάρκεια της 

Εταιρείας ορίστηκε σε ενενήντα εννέα (99) έτη δυνάμενη να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Έχει την έδρα της στην 
Λεωφ. Αμαλίας 26α, Τ.Κ. 10557, Αθήνα.

Σκοπός της Εταιρείας σύμφωνα άρθρο 4 του Καταστατικού της είναι:

i. Η διενέργεια στην ημεδαπή και αλλοδαπή ασφαλίσεων στους κλάδους Πυρός, Μεταφορών (δια ξηράς, θαλάσσης και αέρος), 
Αυτοκινήτων, Ατυχημάτων εν γένει, Ασθενείας, Κλοπής, Αστικής ευθύνης, Κατασκευής έργων, Contractors All Risks, Θραύσεως 
μηχανών, Εμπιστοσύνης, Πιστώσεων, Εγγυήσεων, Χαλάζης καθώς και κάθε άλλη ασφάλιση έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά στο 
Καταστατικό και εν γένει πάσης φύσεως συμπληρωματικών, συναφών ή επακόλουθων των ανωτέρω κλάδων κινδύνων, κατόπιν
παρoχής ειδικής αδείας του Υπουργείου Εμπορίου.

ii. Η ενέργεια πάσης φύσεως και συνδυασμού ασφαλίσεων ζωής και κεφαλοποιήσεως, μετά από προηγούμενη χορήγηση άδειας 
λειτουργίας του κλάδου από το Υπουργείο Εμπορίου.

iii. Η δι’ ίδιον λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων ή και μέσω συνεταιρισμού με τρίτους ασφαλίσεις πάσης φύσεως πλοίων και 
αεροσκαφών, των μηχανών, παραρτημάτων ή παρακολουθημάτων αυτών και σκαφών εν γένει, ασφάλιση υποχρέωσης 
αποζημιώσεως πληρωμάτων για ατυχήματα οποιασδήποτε φύσεως και προέλευσης, ασφάλιση αποζημιώσεως σε περιπτώσεις 
στερήσεως διπλώματος του ειδικευμένου προσωπικού αεροσκαφών (Loss of License), ασφάλιση της ευθύνης μεταφορέως δια πάσης 
φύσεως μεταφοράς προσώπων ή αντικειμένου, ασφάλιση ναύλων ή μισθωμάτων ως συνέπεια ατυχήματος ή επακόλουθων 
πρόσθετων ζημιών (Consequential Losses) και η εν γένει ασφάλιση των πάσης φύσεως συμπληρωματικών, συναφών ή επακόλουθων 
των ανωτέρω αναφερόμενων κινδύνων, ασφάλιση της αστικής ευθύνης όλων των ιδιοκτητών ή διαχειριστών που 
συμπεριλαμβάνονται στους προαναφερόμενους κινδύνους.

iv. Η αντασφάλιση σε όλους τους κλάδους ασφάλισης στην ημεδαπή και στην αλλοδαπή καθώς και η εκχώρηση αντασφαλίσεων.
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Σύντομο ιστορικό - περιγραφή της μερικής Διάσπασης

➢ Η Διασπώμενη Εταιρεία (συνέχεια)

v. Η αντιπροσώπευση, πρακτόρευση, διενέργεια και διεξαγωγή εκκαθαρίσεως ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και του Αγγλικού Αλόϋδ, ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών συνεταιρισμών και η καθ’ οποιονδήποτε 
τρόπο συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, επιδιώκοντας παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς.

vi. Οποιαδήποτε συναφή με τα ανωτέρω πράξη.

➢ Η Επωφελούμενη Εταιρεία

Η «ΟΡΙΖΩΝ 1964 ΑΝΩΝΥΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΜΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΟΡΙΖΩΝ 1964», θα αποκτήσει τα περιουσιακά 
στοιχεία και τις υποχρεώσεις του κλάδου «Γενικών Ασφαλίσεων» της Διασπώμενης με τη συμβολαιογραφική πράξη μερικής διάσπασης. Για
τις διεθνείς συναλλαγές η επωνυμία της αποδίδεται σε ακριβή μετάφραση στην αλλοδαπή γλώσσα ή με λατινικά στοιχεία, στη δε αγγλική 
γλώσσα είναι «HORIZON 1964 NON-LIFE INSURANCE COMPANY S.A.». Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Δήμος Αθηναίων και η διάρκεια της 
εταιρείας θα είναι ενενήντα εννέα (99) έτη από την ημερομηνία καταχώρησης της σύστασής της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), 
δηλαδή λήγει την αντίστοιχη ημερομηνία του έτους 2121. 

Ο σκοπός της επωφελούμενης περιλαμβάνει τα εξής:

i. Διενέργεια στην ημεδαπή και αλλοδαπή ασφαλίσεων και αντασφαλίσεων κατά ζημιών σε όλους τους κλάδους, οι οποίοι ταξινομούνται 
στο άρθρο 4 του ν. 4364/2016, όπως εκάστοτε ισχύει. 

ii. Αντιπροσώπευση, πρακτόρευση και διενέργεια και διεξαγωγή εκκαθαρίσεως ημεδαπών και αλλοδαπών ασφαλιστικών ή 
αντασφαλιστικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών. 
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Σύντομο ιστορικό - περιγραφή της μερικής Διάσπασης

➢ Η Επωφελούμενη Εταιρεία (συνέχεια)

iii. Την καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε άλλες επιχειρήσεις, οι οποίες επιδιώκουν παρεμφερείς προς τους ανωτέρω σκοπούς. 

iv. Διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξης που αφορά δευτερεύουσες εργασίες, παρεπόμενες των κυρίων, ή εργασίες που προκύπτουν 
άμεσα από τις κύριες ασφαλιστικές εργασίες της Εταιρείας. 

➢ Κλάδος Γενικών ασφαλίσεων

Ο κλάδος γενικών ασφαλίσεων που απορροφάται από την Επωφελούμενη εταιρεία περιλαμβάνει τους εξής υπο-κλάδους ασφάλισης:

▪ Ατυχήματα (συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων 
και των επαγγελματικών ασθενειών) 

▪ Ασθένειες

▪ Χερσαία οχήματα (εκτός σιδηροδρομικών)

▪ Σιδηροδρομικά οχήματα

▪ Αεροσκάφη

▪ Πλοία (θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη)

▪ Μεταφερόμενα εμπορεύματα (συμπεριλαμβανομένων των 
εμπορευμάτων, αποσκευών και κάθε άλλου αγαθού) 

▪ Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσης

▪ Λοιπές ζημίες αγαθών

▪ Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα

▪ Αστική ευθύνη από αεροσκάφη

▪ Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη

▪ Γενική αστική ευθύνη

▪ Πιστώσεις

▪ Εγγυήσεις

▪ Νομική προστασία

The Innovative

Partner you need11



4. Ακίνητα της Διασπώμενης

Η Διασπώμενη εταιρεία διαθέτει ακίνητα περιουσιακά στοιχεία την 31.12.2021, τα οποία στη συνέχεια εισφέρονται στην Επωφελούμενη.

Συγκεκριμένα, το ακίνητο επί της οδού Λυκείου 15 είναι διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας καθώς και αποθήκη υπογείου και βρίσκεται εντός του  
2ου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων. Περιήλθε στην κυριότητα της Διασπώμενης, με συμβόλαιο αγοράς υπ’ αριθμό 25168/57 και 
38139/70, των Συμβολαιογράφων Αθηνών Χαριλάου Ν. Βλαβιανού και Νικολάου Κανάβαρη αντίστοιχα.

Το ακίνητο επί της οδού Ρηγίλλης 15 είναι διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας, το οποίο διαθέτει αποθήκη υπογείου και βρίσκεται εντός του 2ου

δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων. Η Διασπώμενη κατέχει τον τίτλο ιδιοκτησίας με το συμβόλαιο υπ’ αριθμό 13430/99, της 
Συμβολαιογράφου Πειραιά Αλεξάνδρας Μίχου Αποστολάτου.

Επιπλέον, η Διασπώμενη κατέχει ακίνητο στην οδό Στρατιωτικού Συνδέσμου 23 και Λυκαβηττού, το οποίο αποτελεί διαμέρισμα 3ου ορόφου 
πολυκατοικίας, εντός του 1ου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων. Το εν λόγω ακίνητο διαθέτει μια αποθήκη δεύτερου (Β) υπογείου και 
χώρο στάθμευσης πρώτου (Α) υπογείου.  Περιήλθε στην κυριότητα της Διασπώμενης με τον συμβολαιογραφικό τίτλο ιδιοκτησίας υπ’ αριθμό 
27568/21, της Συμβολαιογράφου Αθηνών Νικολέττας Γυφτοπούλου Ψύχα. Επισημαίνεται ότι το ακίνητο αυτό πουλήθηκε μεταγενέστερα, και 
συγκεκριμένα στις 20 Ιανουαρίου 2022, με τίμημα την αξία εκτίμησης ίση με 690.000 ευρώ, όπως περιγράφεται παρακάτω. Το τίμημα καταβλήθηκε 
σε μετρητά.

Στα ακίνητα περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης συγκαταλέγεται και το ακίνητο που βρίσκεται επί της οδού Βασιλέως Αλεξάνδρου 28 στην 
περιοχή της Κηφισιάς, εντός του ομώνυμου Δήμου. Το εν λόγω ακίνητο είναι τριώροφο κτίριο κατοικιών επί pilotis και περιήλθε στην ιδιοκτησία της 
Διασπώμενης με το συμβόλαιο υπ’ αριθμό 6789/84.

Η Διασπώμενη κατέχει ακίνητο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας 84, το οποίο είναι διαμέρισμα 3ου και 4ου ορόφου πολυκατοικίας στο οποίο 
ανήκει γκαράζ ημι-υπογείου και έχει το δικαίωμα ανέγερσης υπολοίπου επιφάνειας 4ου ορόφου σε εσοχή και την αποκλειστική χρήση του δώματος. 
Βρίσκεται εντός του 7ου δημοτικού διαμερίσματος του Δήμου Αθηναίων και αγοράστηκε από την Διασπώμενη εταιρεία με το συμβόλαιο υπ’ αριθμό 
10490/17.

Τέλος, η Διασπώμενη έχει στην κατοχή της το ακίνητο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας 26-26Α, που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου 
Αθηναίων. Το ακίνητο αυτό βρίσκεται σε πολυώροφο κτίριο μεικτών χρήσεων με υπόγειο. Τα συμβολαιογραφικά έγγραφα που αντιστοιχούν σε αυτό 
είναι αυτά υπ’ αριθμό 13529/99, 3096/89, 27041/90, 57328/72 και 57319/72.

Στα παραρτήματα Α, Δ και ΣΤ, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Έκθεσης, υπάρχουν περεταίρω πληροφορίες για τα ακίνητα
περιουσιακά στοιχεία της Διασπώμενης. The Innovative

Partner you need12



Τα εισφερόμενα 

περιουσιακά στοιχεία 

αποτιμήθηκαν στο 

συνολικό ποσό των € 

13.278.841. 

Συγκεντρωτικά 

παρουσιάζονται στον 

διπλανό πίνακα και στη 

συνέχεια περιγράφεται η 

φύση τους, η εκτιμητική 

προσέγγιση και η αξία 

αποτίμησης τους 

αναλυτικά.

5. Αποτελέσματα της εκτίμησης των εισφερόμενων στοιχείων 

Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης εισφερόμενων κλάδων

Ποσά σε Ευρώ Επεξήγηση
Αξία βιβλίων - Λογιστική 

Κατάσταση
Εκτίμηση

ΕΙΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 31.12.2021 31.12.2021

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Επενδύσεις σε ακίνητα 6.1 7.185.000 7.175.000

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία 6.2 6.489.801 6.489.801

Συμμετοχές σε θυγατρικές 6.3 4.274.021 4.121.611

Ενσώματα πάγια ιδιοχρησιμοποιούμενα 6.4 3.537.394 3.670.786

Άυλα περιουσιακά στοιχεία 6.5 76.520 76.520

Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού 6.6 62.024 62.024

Απαιτήσεις από ασφαλισμένους 6.7 709.877 709.877

Απαιτήσεις από αντασφαλιστές 6.8 2.579.516 2.579.516

Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων 6.9 534.473 534.473

Λοιπές Απαιτήσεις 6.10 1.104.653 1.104.653

Ταμείο και ταμειακά ισοδύναμα 6.11 5.533.033 5.533.033

Σύνολο Ενεργητικού 32.086.312 32.057.294

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μαθηματικά Αποθέματα και Τεχνικές Προβλέψεις 7.1

Εκκρεμείς αποζημιώσεις Ζημιών 6.727.899 6.727.899

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 3.608.383 3.608.383

10.336.282 10.336.282

Υποχρεώσεις

Υποχρεώσεις προς διαμεσολαβητές 7.2 390.413 390.413

Υποχρεώσεις προς αντασφαλιστές 7.3 1.586.029 1.586.029

Υποχρεώσεις από δικαιώματα χρήσης 7.4 52.483 52.483

Λοιπές υποχρεώσεις 7.5 1.668.174 1.668.174

Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού 7.6 40.590 40.590

Λοιπές προβλέψεις 7.7 224.931 224.931

Τρέχων φόρος εισοδήματος 7.8 335.013 335.013

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 7.9 442.869 442.869

Υποχρεώσεις προς μετόχους 7.10 0 3.701.669

4.740.502 8.442.171

Σύνολο υποχρεώσεων, μαθηματικών αποθεμάτων και τεχνικών 
προβλέψεων

15.076.784 18.778.453

Εισφερόμενη περιουσία: 13.278.841
Αποτέλεσμα εις νέον 7.11 2.849.200 2.849.200

Αποθεματικά 7.12 8.211.757 8.211.757

Νέο εταιρικό κεφάλαιο 5.948.571 2.217.884
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6. Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

➢ 6.1 Επενδύσεις σε ακίνητα

Οι Επενδύσεις σε Ακίνητα περιλαμβάνουν οικόπεδα και κτίρια που κατέχονται από την Εταιρεία για ενοικίαση ή για κεφαλαιουχικό κέρδος και ταξινομούνται ως 
ακίνητα για επένδυση. 

Η έκθεση αποτίμησης ακινήτων της πιστοποιημένης εκτιμήτριας κ. Σταματίνα Καραπιπέρη, επισυνάπτεται στο Παράρτημα A της Παρούσας. Επισημαίνεται ότι 
δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος επί των πάγιων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα τόσο με τα πιστοποιητικά του εκάστοτε αρμόδιου 
Υποθηκοφυλακείου όσο και της επιστολής του αρμόδιου δικηγόρου.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται αναλυτικά τα εν λόγω εισφερόμενα ακίνητα, η εκτιμώμενη αξία των οποίων ανέρχεται σε € 7.175.000:

The Innovative

Partner you need

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΦΑΕΝΕΙΑ (M2) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΛΥΚΕΙΟΥ 15
Διαμέρισμα Α-2 1ος 129,60 545.000 545.000

Αποθήκη 9 Υπόγειο 6,10

ΡΗΓΙΛΛΗΣ 15
Διαμέρισμα Ε-1 5ος 190,00 1.300.000 1.300.000

Αποθήκη Υπόγειο 7,70

ΒΑΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 28

Υπόγειο 39,86

Ισόγειο 22,70

1ος 140,00 340.000 340.000

2ος 140,00 350.000 350.000

3ος 140,00 360.000 360.000

Δώμα 12,00

Λ. ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 84

Γκαράζ Υπόγειο 19,60 50.000 50.000

Διαμέρισμα 3ος 231,00 900.000 900.000

Διαμέρισμα 4ος 19,32

ΑΜΑΛΙΑΣ 26-26Α

Διαμέρισμα Δ-4 2ος 182,55 840.000 840.000

Διαμέρισμα Δ-5 3ος 179,24 870.000 870.000

Διαμέρισμα Δ-8 4ος 182,55 930.000 930.000

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
23*

Διαμέρισμα 32 3ος 149,04 700.000 690.000

Αποθήκη Θ 2ο υπόγειο 6,28

Χώρος στάθμευσης Α 1ο υπόγειο 17,40

Σύνολο 7.185.000   7.175.000   

*Το ακίνητο 
πουλήθηκε τον 

Ιανουάριο 2022 σε 
τιμή ίση με την αξία 
εκτίμησης, δηλαδή € 

690.000.
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

➢ 6.2 Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας συνίσταται από μετοχές και ομόλογα οντοτήτων τόσο του εσωτερικού όσο και του 
εξωτερικού συνολικής εκτιμώμενης αξίας € 6.489.801.

▪ Μετοχές

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία διαθέτει μετοχικούς τίτλους εταιρειών συνολικής λογιστικής αξίας € 1.869.190. Ακολουθεί συνοπτική 
ανάλυση της εκτίμησης αυτών: 

Νομισματική ανάλυση μετοχικού χαρτοφυλακίου την 31.12.2021

Νόμισμα Εκτιμώμενη αξία Ποσοστό

Ποσά σε Ευρώ

EUR 1.390.845   74,41%

GBP 34.309   1,84%

USD 444.036   23,76%

Σύνολο 1.869.190   100,00%

The Innovative

Partner you need

Η προτίμηση της Εταιρείας σε μετοχές ελληνικών 
εταιρειών είναι σχεδόν ίδια με την αντίστοιχη προτίμηση 
για εταιρείες του εξωτερικού, με τις επενδύσεις σε 
εγχώριες επιχειρήσεις να υπερτερούν οριακά.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

50,53% 49,47%
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

Μετοχές (συνέχεια)

Στον διπλανό πίνακα παρατίθεται 
ανάλυση των μετοχών που 
κατέχει η Εταιρεία στο 
επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο 
κατά 31.12.2021.

Επισημαίνεται ότι η αξία 
εκτίμησης των μετοχών 
συμπίπτει με την λογιστική αξία 
αυτών, όπως αυτή εμφανίζεται 
στα βιβλία της Εταιρείας.

Μετοχή Ποσότητα
Εκτιμωμένη αξία 

(σε Ευρώ)
ROYAL DUTCH SHELL PLC CL 'A' 2.900   111.125   

COSTAMARE 12.305   137.434   

ROYAL DUTCH SHELL 6.300   121.653   

ROYAL DUTCH SHELL PLC CL 'A' 200   7.664   

AIRBUS GROUP 1.000   112.360   

ROYAL DUTCH SHELL 1.900   36.689   

ETFS 2X DAILY LONG SILVER 265   1.467   

WORLDCOM INC 20.000   -

LIFEIST WELLNESS 26.000   1.405   

GasLog Partners LP Common Units representing
limited partner

5.000   18.806   

COSTAMARE 7.150   79.858   

TITAN CEMENT  INTERNATIONAL SA 5.000   66.900   

ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 23.461   34.309   

ΝΟΚΙΑ 17.300   96.430   

QUALCOMM INC 100   16.146   

TATA MOTORS LTD 261   7.395   

GENERAL MOTORS CO - ORD SHS 171   8.852   

DXI CAPITAL 200   64   

MOTOR OIL HELLAS 7.500   103.125   

ELVALHALKOR 45.000   83.250   

NOKIA CORP-SPON 9.800   53.820   

VIOHALCO ATHENS STOCK 38.000   174.420   

ADMIE 150.000   362.250   

FRIGOGLASS 30.000   5.280   

EYAPS 3.000   13.950   

DEI 5.000   47.000   

LAMDA DEVELOPMENT 2.000   13.810   

OLTH 2.700   67.770   

TRIERIS 9   68.329   

ETFS 2X DAILY LONG SILVER 3.200   17.629   

Σύνολο 1.869.190   

The Innovative
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

▪ Ομόλογα

Η Εταιρεία διαθέτει τόσο κρατικά όσο και εταιρικά ομόλογα στο χαρτοφυλάκιό της, συνολικού ποσού € 4.620.611. Το 
προαναφερθέν ποσό συμπίπτει με την εκτιμώμενη αξία των χρεογράφων. Ακολουθεί σχετική ανάλυση όπως προέκυψε κατά 
31.12.2021.

Ομολογιακό χαρτοφυλάκιο 31.12.2021

Κουπόνι ομολόγων (Coupon) - μέσος όρος 2,82%

Μέση τροποποιημένη διάρκεια (Mod. Duration) στη χρονιά 3,28

Μέση απόδοση στη λήξη (Yield to Maturity) 1,37%

Πιστοληπτική Διαβάθμιση (Rating) Ομολογιών

Ποσά σε Ευρώ Αξία εκτίμησης

Aaa 1.474.365 

Aa1 54.261   

Aa2 45.073   

Aa3 205.743   

A1 28.349   

A2 197.447   

A3 158.422   

Baa1 166.264   

Baa2 107.720   

Baa3 399.764   

Ba1 47.507   

Ba2 483.355   

Ba3 379.672   

B1 356.646   

NR 516.023   

Σύνολο 4.620.611
The Innovative
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

Ομόλογα (συνέχεια)

Ακολουθεί απεικόνιση της πιστοληπτικής διαβάθμισης των 
ομολογιών κατά 31.12.2021:

Στον διπλανό πίνακα παρατίθεται η νομισματική 
ανάλυση του ομολογιακού χαρτοφυλακίου της 
Εταιρείας, με διακριτές τις επενδύσεις σε εταιρικούς και 
κρατικούς οργανισμούς αντίστοιχα. 

Επισημαίνεται ότι € 71.397 από τα € 372.945 των 
κρατικών ομολόγων σε ευρώ αποτελούν ομόλογα 
ελληνικού δημοσίου (ΟΕΔ).

Οι δεδουλευμένοι τόκοι των ομολόγων ανέρχονται 
συνολικά στο ποσό των € 32.352.

Aaa
32%

Aa1
1%

Aa2
1%

Aa3
4%A1

1%A2
4%A3

3%
Baa1
4%

Baa2
2%

Baa3
9%

Ba1
1%

Ba2
11%

Ba3
8%

B1
8%

NR
11%

The Innovative

Partner you need

Νομισματική ανάλυση ομολογιακού χαρτοφυλακίου

ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 31/12/2021

Νόμισμα Αξία εκτίμησης Ποσοστό

Ποσά σε Ευρώ

EUR 2.048.405   68,46%

GBP 115.941   3,87%

USD 827.893   27,67%

Σύνολο 2.992.239   100,00%

ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ 31/12/2021

AUD 189.802   11,66%

EUR 372.945   22,90%

USD 991.622   60,90%

CAD 74.003   4,54%

Σύνολο 1.628.372   100,00%

Σύνολο ομολογιακού χαρτοφυλακίου 4.620.611   18



Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

Ομόλογα (συνέχεια)

Ακολουθεί απεικόνιση του ομολογιακού χαρτοφυλακίου ανά εταιρεία επένδυσης κατά 31.12.2021:

Ομολογιακό Χαρτοφυλάκιο

Εταιρεία Ποσότητα
Εκτιμώμενη αξία (σε Ευρώ) + 

Δεδ. τόκοι αγοράς
Εταιρεία Ποσότητα

Εκτιμώμενη αξία (σε Ευρώ) + 
Δεδ. τόκοι αγοράς

DEUTSCHE BANK AG 30.000   31.575   SWISSPORT INVESTMENTS 100.000   1.648   

CORP ANDINA DE FOMENTO 28.254   28.349   
EUROPEAN INVESTMENT 
BANK

86.455   89.093   

HEINEKEN 44.146   44.464   
EUROPEAN INVESTMENT 
BANK

64.041   65.995   

THYSSENKRUPP 50.000   50.779   
EURO STABILITY 
MECHANISM

300.000   301.548   

HEINEKEN 83.878   85.673   GENERAL ELEC CAP CORP 35.317   36.127   

WAL MART STORE 44.146   45.073   
EUROPEAN INVESTMENT 
BANK

33.942   34.715   

PETROLEOS MEXICANOS 17.658   18.151   
EUROPEAN INVESTMENT 
BANK

158.926   162.601   

PUBLIC POWER CORP 300.000   310.742   NESTLE FINANCE INTL 113.058   115.940  

COSTAMARE PARTICIPATIONS 
PLC

100.000   100.000   
EUROPEAN INVESTMENT 
BANK

19.454   19.742   

CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC 55.000   55.189   TITAN GLOBAL FINANCE PLC 350.000   357.850   

PPG INDUSTRIES INC 150.000   158.423   JP MORGAN CHASE AND CO 100.000   104.540   

GEKTERNA 72.000   70.861   MOTOR OIL HELLAS SA 150.000   150.156   

LAMDA DEVELOPMENT S.A. 25.000   25.387  TITAN GLOBAL FINANCE PLC 100.000   104.131   

OPAP 11.000   11.135   
EUROPEAN INVESTMENT 
BANK

838.778   800.672   

VEOLIA ENVIRONNEMENT 100.000   107.720   HELLENIC T-BILL 50.000   50.024   

MOTOR OIL HELLAS 9.000   8.919   
PROVINCE BRITISH 
COLUMBIA

52.109   54.261   

PRODEA R.E.I.C. S.A. 10.000   9.805   HELLENIC REBUPLIC 20.000   21.354   

PUBLIC POWER CORP 350.000   356.646   SWISS RE TREASURY 88.292   89.802   

FORD MOTOR 13.244   15.932   BHP BILLITON 88.292   92.907   

ELVALHALKOR 18.000   18.018   BOEING CO 44.146   44.027   

ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 176.585   177.869   NOVAL PROPERTY 15.000   14.880   

ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 176.585   177.869   OED 22.000   19   

Σύνολο 4.620.611   

The Innovative
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία (συνέχεια)

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας των διαθέσιμων προς πώληση χρηματοοικονομικών στοιχείων της Εταιρείας, η συνολική αξία των 
οποίων εκτιμήθηκε σε € 6.489.801 κατά 31.12.2021:

Οι μετοχές και τα ομόλογα της Εταιρείας θα μεταφερθούν αυτούσια στην Επωφελούμενη εταιρεία.

Επενδυτικό χαρτοφυλάκιο

Λογιστική Αξία Εκτιμώμενη αξία

Μετοχές 1.869.190 1.869.190

Ομόλογα 4.620.611   4.620.611

Σύνολο επενδυτικού χαρτοφυλακίου 6.489.801 6.489.801

The Innovative
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➢ 6.3 Συμμετοχές και επενδύσεις σε συνδεδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις

Η Εταιρεία διαθέτει συμμετοχές σε δύο εταιρείες, όπως παρουσιάζεται ακολούθως:

• Η Θυγατρική εταιρεία «HORIZON 61 REALTY LLC» δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση ακινήτου στις ΗΠΑ και ιδρύθηκε το έτος 
2016.

• Η Θυγατρική εταιρεία «ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ ΑΕ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13029/01/Β/86/363 ασχολείται με πρακτορικές ασφαλιστικές εργασίες και 
ιδρύθηκε το έτος 1982. 

Εταιρεία Έδρα
Ποσοστό 

συμμετοχής
Σχέση

Μέθοδος 
ενοποίησης

HORIZON 61 REALTY LLC ΗΠΑ 100% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ ΑΕ ΕΛΛΑΔΑ 100% ΑΜΕΣΗ ΟΛΙΚΗ

ΟΡΙΖΩΝ ΑΕΓΑ

HORIZON 
61 REALTY 

LLC ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ 
ΑΕ

Η συνολική αξία των συμμετοχών που προαναφέρθηκαν αποτιμώνται συνολικά σε
€ 4.121.611. Αναλυτικότερα:

Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

Εταιρεία Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης

HORIZON 61 REALTY LLC 3.685.483   3.531.697   

ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ ΑΕ 588.538 589.914   

Σύνολο 4.274.021 4.121.611   

The Innovative
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

➢ Συμμετοχές και επενδύσεις σε συνδεδεμένες και συμμετοχικού ενδιαφέροντος επιχειρήσεις (συνέχεια)

HORIZON 61 REALTY LLC 

Σύμφωνα με μια συγκριτική ανάλυση της αγοράς των ακινήτων που πραγματοποιήθηκε από το κτηματομεσιτικό γραφείο της Νέας 
Υόρκης “Aliya Global Realty”, η αξία του διαμερίσματος #5C που βρίσκεται επί της οδού 40 East 61st Street και διαχειρίζεται από την 
συνδεδεμένη εταιρεία HORIZON 61 REALTY LLC αποτιμάται σε $ 4.000.000 (ή € 3.531.697, με την ισοτιμία 1,1326 USD/EUR στις 
31.12.2021). Συγκεκριμένα, το μέγεθος του ακινήτου είναι προσεγγιστικά 148,6 𝑚2. Διευκρινίζεται ότι η εταιρεία Horizon 61 Realty 

LLC έχει ως μοναδικό επιχειρηματικό σκοπό την διαχείριση του προαναφερθέντος ακινήτου.

Η εν λόγω έκθεση αποτίμησης του ακινήτου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και επισυνάπτεται στο Παράρτημα Β της 
Έκθεσης.

ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ ΑΕ 

Σύμφωνα με την Μελέτη Αποτίμησης Μετοχικού Κεφαλαίου που πραγματοποιήθηκε από την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε., η αξία του 
μετοχικού κεφαλαίου της ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. την 31.12.2021 είναι ίση με € 589.914. Η εν λόγω εταιρεία έχει ως κύρια δραστηριότητα 
την εκπροσώπηση αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα, ενώ από το 2018 λειτουργεί επιπλέον ως μεσιτική εταιρεία 
ασφαλίσεων με έσοδα από προμήθειες.

Η εν λόγω έκθεση αποτίμησης της εταιρείας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και επισυνάπτεται στο Παράρτημα Γ της 
Έκθεσης.

The Innovative
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

➢ 6.4 Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια – α) Ακίνητα

• Το ιδιοχρησιμοποιούμενο ακίνητο της διασπώμενης που εισφέρεται βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας, οδού Αμαλίας 26-26Α και είναι 

συνολικού εμβαδού τετραγωνικών μέτρων χιλίων έντεκα και έντεκα (1.011,11 τ.μ.) 

• Τα αναλυτικότερα στοιχεία του ακινήτου παρατίθενται ακολούθως:

Τα ποσά που αναφέρονται στην «Αξία Εκτίμησης» προέκυψαν σύμφωνα με την συνημμένη έκθεση εκτίμησης της ανεξάρτητης

πιστοποιημένης εκτιμήτριας κ. Σταματίνα Καραπιπέρη. Η έκθεση εκτίμησης επισυνάπτεται ως Παράρτημα Δ και αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι δεν υφίσταται κανένα εμπράγματο βάρος επί των πάγιων στοιχείων της Εταιρείας, σύμφωνα με τα σχετικά πιστοποιητικά

που εκδόθηκαν από το Υποθηκοφυλακείο Αθηνών.

The Innovative

Partner you need

ΙΔΙΟΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΤΑ
ΑΚΙΝΗΤΟ ΤΜΗΜΑ ΟΡΟΦΟΣ ΕΠΙΦΑΕΝΕΙΑ (M2) ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΑΞΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

ΑΜΑΛΙΑΣ 26-26Α

Αποθήκη γραφείων (V1) Υπόγειο 133,21 100.000 100.000

Κατάστημα (V2) Υπόγειο 86,81

910.000 910.000
Κατάστημα (K2) Ισόγειο 122,25

Κατάστημα (K3) Ημιόροφος 106,77

Είσοδος γραφείων Ισόγειο 21,04

Γραφεία (Δ1+Δ2) 1ος 361,79 1.600.000 1.600.000

Γραφεία (Δ3) 2ος 179,24 825.000 825.000

Σύνολο 3.435.000   3.435.000   
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια (συνέχεια) – β) Λοιπά περιουσιακά στοιχεία

Πρόκειται για μεταφορικά μέσα και εξοπλισμό – κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, έπιπλα γραφείου κτλ. - που είναι 
εγκαταστημένα στα ακίνητα της εταιρείας προκειμένου να καθίστανται λειτουργικά και να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο 
προορίζονται.

Προκειμένου να εκτιμήσουμε την αξία των ανωτέρω, λάβαμε αναλυτική κατάσταση αυτών όπως περιγράφεται στο τηρούμενο
μητρώο παγίων. Ακολούθως, προσδιορίσαμε την ωφέλιμη διάρκεια για κάθε μία από τις κατηγορίες των μεταφορικών μέσων και του
εξοπλισμού αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ισχύοντα στο κλάδο, την γενικότερη κατάστασή του, την οποία επισκοπήσαμε, και την κοινή
πείρα. Λάβαμε υπόψη την αξία αγοράς των δεδομένων παγίων, την οποία επανεκτιμήσαμε σε τρέχουσες άξιες λαμβάνοντας υπόψη
παράγοντες όπως η χρονική και τεχνολογική απαξίωση, οι συνθήκες τις αγοράς, η κατάσταση ανάλογα με την ηλικία τους και την
υπολειπόμενη ωφέλιμη ζωή (Ανάλυση στο Παράρτημα Ε).

Η λογιστική αξία των λοιπών περιουσιακών 
στοιχείων ήταν κατά την 31.12.2021 € 
102.394, ενώ η εκτιμώμενη αξία τους 
προσδιορίστηκε στο ποσό των € 235.786, 
όπως περιγράφεται αναλυτικότερα στον 
διπλανό πίνακα:

The Innovative
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Λοιπά περιουσιακά στοιχεία Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης

Μεταφορικά μέσα

Αξία κτήσεως 404.281   404.281   

Μείον: Αποσβέσεις/Απομειώσεις - 365.235   - 365.235   

Αναπροσαρμογή αξίας - 133.392   

Τελική αξία 39.047   172.439   

Εξοπλισμός

Αξία κτήσεως 918.130   918.130   

Μείον: Αποσβέσεις/Απομειώσεις 854.783   854.783   

Τελική αξία 63.347   63.347   

Σύνολο 102.394   235.786   24



Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια (συνέχεια)

Η συνολική αξία των εισφερόμενων ιδιοχρησιμοποιούμενων ενσώματων παγίων της Εταιρείας (α) + (β) εκτιμήθηκε σε € 3.670.786 
ενώ η λογιστική αξία αυτών ανέρχεται σε € 3.537.394 κατά 31.12.2021. Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας με τα συγκεντρωτικά 
αποτελέσματα.

➢ 6.5 Άυλα περιουσιακά στοιχεία

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός αφορά λογισμικά προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, συνολικής αξίας € 76.520. Προκειμένου 

να εκτιμήσουμε την αξία των εν λόγω προγραμμάτων, λάβαμε αναλυτική κατάσταση όπως περιγράφεται στο τηρούμενο μητρώο 
παγίων. Ακολούθως, προσδιορίσαμε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής καθώς και την αξία αγοράς τους, την οποία απομειώσαμε λόγω της 
χρονικής και τεχνολογική απαξίωσης ανάλογα με την ηλικία του έκαστου λογισμικού.

Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης

Κτίριο επί της οδού Αμαλίας 26-26Α 3.435.000   3.435.000   

Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 102.394   235.786   

Σύνολο 3.537.394 3.670.786

The Innovative
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Άυλα περιουσιακά στοιχεία Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης

Αξία κτήσης 451.812 451.812

Μείον: Αποσβέσεις/Απομείωση χρονικής και τεχνολογικής απαξίωσης 375.292 375.292

Τελική αξία 76.520 76.520 25



Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

➢ 6.6 Δικαιώματα χρήσης στοιχείων ενεργητικού

Τα δικαιώματα αυτά αφορούν σε μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού. Η λογιστική αξία τους ανέρχεται σε €
62.024, ποσό που ταυτίζεται με την αξία εκτίμησης αυτών.

➢ 6.7 Απαιτήσεις από ασφαλισμένους

Οι απαιτήσεις από ασφαλισμένους αφορούν ποσά από τα ασφαλιστήρια συμβόλαια που εκδόθηκαν έως την 31.12.2021 και παραμένουν 
ανείσπρακτα. Το λογιστικό υπόλοιπο του λογαριασμού αυτού είναι € 709.877. Το ποσό αυτό έχει προκύψει έπειτα από την αφαίρεση 

των επισφαλειών. Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις σχηματίζονται εξατομικευμένα για κάθε πελάτη όταν υπάρχουν προφανείς 

ενδείξεις ότι οι απαιτήσεις δεν είναι εισπράξιμες στο σύνολό τους. 

Συμφωνήσαμε το λογιστικό υπόλοιπο των εμπορικών απαιτήσεων μεταξύ του ισολογισμού μετασχηματισμού και του ισοζυγίου πελατών 
την 31η Δεκεμβρίου 2021. Κατόπιν των ανωτέρω η αξία των εισφερόμενων απαιτήσεων από ασφαλισμένους εκτιμώνται στην συνολική 
αξία των € 709.877.

➢ 6.8 Απαιτήσεις από αντασφαλιστές

Οι αντασφαλιστές αναλαμβάνουν μέρος του ασφαλιζόμενου κινδύνου έναντι αντασφαλίστρου, ενώ συμμετέχουν στις αποζημιώσεις και 
στα ασφαλιστικά αποθέματα. Η αξία των εν λόγω απαιτήσεων στα βιβλία της Εταιρείας την 31η Δεκεμβρίου 2021 είναι € 2.579.516. Το 
υπόλοιπο των ανωτέρω απαιτήσεων συμφωνήθηκε μεταξύ του ισολογισμού μετασχηματισμού και του ισοζυγίου την 31η Δεκεμβρίου 
2021. H εκτιμώμενη αξία είναι ίδια με την λογιστική αξία των δεδομένων απαιτήσεων.

The Innovative
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

➢ 6.9 Προμήθειες και άλλα έξοδα παραγωγής επόμενων χρήσεων

Το λογιστικό υπόλοιπο καθώς και η εκτιμώμενη αξία των εισφερόμενων προμηθειών και συναφών εξόδων παραγωγής επόμενων 
χρήσεων κατά 31.12.2021 είναι € 534.473.

➢ 6.10 Λοιπές απαιτήσεις

Η λογιστική καθώς και η εκτιμώμενη αξία των λοιπών απαιτήσεων κατά 31.12.2021 ανέρχεται σε € 1.104.653. Ο συγκεκριμένος 
λογαριασμός αναλύεται στις εξής κατηγορίες απαιτήσεων:

Η λογιστική αξία των λοιπών απαιτήσεων συμπίπτει με την αξία εκτίμησης.
The Innovative
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Λοιπές απαιτήσεις Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης

Λοιποί χρεώστες 68.163 68.163

Προπληρωθέντα έξοδα 560.205 560.205

Προκαταβ. φόρων και λοιπές απαιτήσεις από φόρους 286.752 286.752

Δεδουλευμένοι τόκοι χρεογράφων 32.352 32.352

Λογαριασμοί διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων 34.033 34.033

Εγγυήσεις 27.972 27.972

Πληρωθείσες ζημίες ΣΑΠ 95.176 95.176

Σύνολο 1.104.653 1.104.653
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Ανάλυση εισφερόμενων περιουσιακών στοιχείων

➢ 6.11 Ταμείο – Καταθέσεις Όψεως

Το ύψος του ταμείου της Εταιρείας ανέρχεται σε € 3.573, το οποίο το θεωρούμε εύλογο.

Οι καταθέσεις όψεως του διασπώμενου κλάδου ανέρχονται συνολικά στα € 5.529.460 κατά 31.12.2021, όπως προκύπτει από τα 
αντίστοιχα Extraits των τραπεζών, τα οποία προσκομίστηκαν σε εμάς.

Αναλυτικότερα, καταθέσεις όψεως διατηρούνται στις εξής τράπεζες:

Κατά συνέπεια, τα συνολικά ταμειακά ισοδύναμα του διασπώμενου κλάδου ισούται με € 5.533.033.

Τα ανωτέρω υπόλοιπα των τραπεζών καθώς και το ταμείο της Εταιρείας θα μεταφερθούν αυτούσια στην Επωφελούμενη εταιρεία.

The Innovative
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Τραπεζικός Οργανισμός Ποσό

Alpha Bank 16.865   

Credit Suisse S.A. 5.441.097   

Eurobank 3.460   

Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου 288   

Εθνική Τράπεζα 33.058   

Optima Bank 5.689   

Τράπεζα Πειραιώς 29.003   

Σύνολο 5.529.460
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7. Ανάλυση εισφερόμενων υποχρεώσεων, αποθεμάτων και αποτελεσμάτων εις νέον

➢ 7.1 Μαθηματικά αποθέματα και Τεχνικές προβλέψεις:

Οι ασφαλιστικές προβλέψεις υπολογίζονται αρχικά με βάση τις διατάξεις της Ελληνικής Ασφαλιστικής νομοθεσίας και στην συνέχεια
γίνεται έλεγχος της επάρκειας των αποθεμάτων.

▪ Εκκρεμείς αποζημιώσεις ζημιών

Ο συγκεκριμένος λογαριασμός αφορά την τρέχουσα αξία των αναμενόμενων χρηματοροών που σχετίζονται με ζημιές που έχουν συμβεί 
μέχρι την ημερομηνία αποτίμησης και για τις οποίες η Εταιρεία οφείλει την καταβολή αποζημίωσης. Οι αποζημιώσεις αυτές ανέρχονται 
κατά 31.12.2021 στο ύψος των € 6.727.899 και αποτελούν εισφερόμενη υποχρέωση προς την Επωφελούμενη Εταιρεία.

Υπάρχει συμφωνία των ανωτέρω υπολοίπων μεταξύ λογιστικής και εκτιμώμενης αξίας.

▪ Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εταιρείας που συμφωνούν με τα αναλογιστικά δεδομένα που εξετάσαμε, τα μη δεδουλευμένα 
ασφάλιστρα ανέρχονται κατά 31.12.2021 στο ύψος των € 3.608.383.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το συνολικό ποσό των μαθηματικών αποθεμάτων και τεχνικών προβλέψεων, τα οποία αποτελούν 
εισφερόμενες υποχρεώσεις προς την Επωφελούμενη εταιρεία.

The Innovative
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Μαθηματικά αποθέματα και τεχνικές προβλέψεις Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης

Εκκρεμείς αποζημιώσεις ζημιών 6.727.899 6.727.899

Προβλέψεις για μη δεδουλευμένα ασφάλιστρα 3.608.383 3.608.383

Σύνολο 10.336.282 10.336.282
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Ανάλυση εισφερόμενων υποχρεώσεων, αποθεμάτων και αποτελεσμάτων εις νέον

➢ 7.2 Υποχρεώσεις προς διαμεσολαβητές

Πρόκειται για εμπορικές υποχρεώσεις προς τρίτους, οι οποίοι δρουν ως διαμεσολαβητές πωλήσεων της Εταιρείας. Έγινε επισκόπηση των
σχετικών λογαριασμών στα βιβλία της Διασπώμενης κατά την 31.12.2021.

Η αξία των εισφερόμενων υποχρεώσεων σε πράκτορες και συνεργάτες πωλήσεων εκτιμάται στην συνολική αξία των € 390.413. Το 
ποσό αυτό συμφωνεί με το υπόλοιπο που αναγράφεται στα βιβλία της Εταιρείας κατά 31.12.2021.

➢ 7.3 Υποχρεώσεις προς Αντασφαλιστές

Στην Επωφελούμενη εταιρεία εισφέρονται και υποχρεώσεις προς τους αντασφαλιστές της, οι οποίες απεικονίζονται στα βιβλία της 

Διασπώμενης κατά την 31η Δεκεμβρίου 2021 με υπόλοιπο € 1.586.029. Το δεδομένο ποσό ισούται με την εκτιμώμενη αξία.

➢ 7.4 Υποχρεώσεις από δικαιώματα χρήσης

Πρόκειται για υποχρεώσεις από δικαιώματα που αφορούν σε μισθώσεις ακινήτων, μεταφορικών μέσων και λοιπού εξοπλισμού. Η 
λογιστική αξία τους ανέρχεται σε € 52.483, ποσό που ταυτίζεται με την αξία εκτίμησης αυτών.

➢ 7.5 Λοιπές υποχρεώσεις

Η αξία των λοιπών υποχρεώσεων κατά 31.12.2021 εκτιμάται σε € 1.668.174, όσο δηλαδή αναγράφεται στα βιβλία της Εταιρείας. 

Ακολουθεί συνοπτικός πίνακας ανάλυσης του λογαριασμού:

The Innovative
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Ανάλυση εισφερόμενων υποχρεώσεων, αποθεμάτων και αποτελεσμάτων εις νέον

➢ 7.5 Λοιπές υποχρεώσεις (συνέχεια)

➢ 7.6 Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού

Στις 31.12.2021 η Εταιρεία είχε σχηματίσει - κατόπιν αναλογιστικής μελέτης - πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού λόγω εξόδου από 
την υπηρεσία ποσού € 40.590, τα οποία εισφέρονται στο σύνολό στην Επωφελούμενη εταιρεία.

➢ 7.7 Λοιπές προβλέψεις

Η Εταιρεία διενήργησε προβλέψεις ποσού € 224.931, οι οποίες αφορούν σε προβλέψεις φόρων και τελών ανέλεγκτων χρήσεων. Το 
υπόλοιπο μεταφέρεται αυτούσιο στις υποχρεώσεις της Επωφελούμενης εταιρείας.

The Innovative

Partner you need

Λοιπές υποχρεώσεις Λογιστική αξία Αξία εκτίμησης

Ποσά σε χιλ.€

Πιστωτές και προμηθευτές 714 714

Ληφθείσες εγγυήσεις 63 63

Υποχρεώσεις από φόρους και τέλη 476 476

Ασφαλιστικοί οργανισμοί 130 130

Μερίσματα πληρωτέα 126 126

Αμοιβές Δ.Σ. 13 13

Έξοδα πληρωτέα και έσοδα επόμενων χρήσεων 145 145

Επιταγές πληρωτέες μεταχρονολογημένες 2 2

Σύνολο 1.668 1.668
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Ανάλυση εισφερόμενων υποχρεώσεων, αποθεμάτων και αποτελεσμάτων εις νέον

➢ 7.8 Φόρος εισοδήματος

Στην υπό σύσταση Επωφελούμενη εταιρεία εισφέρεται το σύνολο των υποχρεώσεων σε φόρο εισοδήματος της Διασπώμενης, ποσού €

335.013 Η Επωφελούμενη καθίσταται υπόχρεη για την καταβολή του ως άνω ποσού.

➢ 7.9 Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Ο υπολογισμός των αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων γίνεται με τη μέθοδο του ισολογισμού και προσδιορίζεται για όλες τις 
προσωρινές διαφορές, οι οποίες προκύπτουν μεταξύ της λογιστικής αξίας των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στις Οικονομικές 
Καταστάσεις και της φορολογικής αξίας που αποδίδεται σε αυτά σύμφωνα με τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις. Το συνολικό ποσό της

υποχρέωσης της Εταιρείας, σύμφωνα με όσα απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία αυτής, ανέρχεται σε € 442.869.

➢ 7.10 Υποχρεώσεις προς μετόχους

Με την 88η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Διασπώμενης, που έλαβε χώρα στις 25 Φεβρουαρίου 2022, αποφασίστηκε 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσό των € 3.701.669 με επιστροφή μετρητών στους μετόχους με μείωση της 
ονομαστικής αξίας των μετοχών. Το εν λόγω ποσό δεν έχει αποδοθεί ακόμη στους μετόχους, συνεπώς αποτελεί υποχρέωση της Εταιρείας 
προς αυτούς. 

Η ονομαστική αξία των μετοχών θα ανέρχεται μετά την μείωση στα € 26,60 αντίστοιχα.

The Innovative

Partner you need32
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➢ 7.11 Αποτελέσματα εις νέον

Τα συνολικά αποτελέσματα εις νέο της Διασπώμενης ανέρχονται σε € 2.899.244. Ωστόσο, στην Επωφελούμενη θα μεταφερθεί μόνο το 
ποσοστό που αφορά τους μεταφερόμενους κλάδους, που στην προκειμένη περίπτωση είναι το 98,27% του συνόλου, δηλαδή €
2.849.200.

➢ 7.12 Αποθεματικά κεφάλαια

Το συνολικό ποσό των αποθεματικών κεφαλαίων της Εταιρείας ανέρχεται κατά 31.12.2021 σε € 8.211.757. Το ποσό αυτό μεταφέρεται 
αυτούσιο στην Επωφελούμενη.

The Innovative

Partner you need33



8. Συμπέρασμα - Καθαρή εισφερόμενη περιουσία

Η καθαρή εισφερόμενη περιουσία στην υπό σύσταση επωφελούμενη εταιρεία ανέρχεται σε € 13.278.841 και υπολογίζεται ως εξής:

Η εισφερόμενη περιουσία αποτελείται από:

Αθήνα, 4 Αυγούστου 2022

Για την UHY ΑΞΩΝ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ AE

Α.Μ. ΣΟΕΛ 138
Χρήστος Αντωνόπουλος

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 47931

Διονύσης Σταμίρης

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής
Α.Μ. ΣΟΕΛ 47401

Εισφερόμενα περιουσιακά στοιχεία 32.057.294

(Μείον) Εισφερόμενες υποχρεώσεις, αποθέματα και τεχνικές προβλέψεις 18.778.453

Σύνολο 13.278.841

Αποτέλεσμα εις νέον 2.849.200

Αποθεματικά 8.211.757

Νέο εταιρικό κεφάλαιο 2.217.884

Σύνολο 13.278.841
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Παράρτημα A

Εκτιμήσεις επενδυτικών 
ακινήτων της Εταιρείας

35



1 
ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

 
 

ΔΘΘΔΠΖ  
ΔΘΡΗΚΖΠΖΠ AKINΖΡΩΛ 

 

ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α 

ΔΞΔΛΓΡΗΘΑ ΑΘΗΛΖΡΑ 

  Ζκεξνκελία ·θζεζεο 

  01-02-2022 

   

Eληνιέαο: ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 
 Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

 Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56 

Certified Expert Valuer in Real Estate Property 
 

Αξξηαλνχ 13-15, Αζήλα 11635 
+302107253592 +306944291221 
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ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
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3 
ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

 

Ζκεξνκελία 

έθζεζεο 

01 Φεβξνπαξίνπ 2022  

 

Δληνιέαο ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α. 
 

Αθίλεηα Αθίλεηα ηδηνθηεζίαο ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α.  

Ξεξηγξαθή 
αθηλήησλ 

Αθίλεηα επαγγεικαηηθήο θαη νηθηζηηθήο ρξήζεο. 
Βι. ζπλεκκέλν πίλαθα 

Πθνπόο θπξηόηεηαο Δπέλδπζε 

 

Δληνιή Αλάζεζεο 

 

Δθηίκεζε ηεο Δχινγεο Αμίαο ησλ αθηλήησλ βάζεη ηεο 
απφ 27.12.2021 εληνιήο ζαο. 

 

Θξίζηκε 
εκεξνκελία 

εθηίκεζεο 

 
31.12.2021 
 

Δθηηκεηήο Πηακαηίλα Θαξαπηπέξε, Aξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Κέινο ΡΔΔ αξ. κεηξψνπ 91175 
Ξηζηoπνηεκέλε εθηηκήηξηα TEGOVA 

Recognised European Valuer  REV-GR/AVAG/2017/56 
Ξηζηoπνηεκέλε εθηηκήηξηα Peoplecert 
Expert Valuer in Real Estate Property GR730000057SK 
 

Πθνπόο εθηίκεζεο Σξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά 

Ππλνιηθή εύινγε 
αμία ηελ 

31.12.2021 

7.185.000 € (Δπηά εθαηνκκχξηα εθαηφλ 
νγδφληαπέληε ρηιηάδεο επξψ ) κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ. 
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ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

                  ΕΠΕΝΔΤΣΘΚΑ ΑΚΘΝΗΣΑ ΘΔΘΟΚΣΗΘΑ ΟΡΘΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α 
ΑΚΙΝΗΣΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΟΦΟ  ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

(μ2) 
ΑΞΙΑ (€) 

ΛΤΚΔΙΟΤ 15 ΔΘΑΜΕΡΘΜΑ Α-2   1ος 129,60 545.000 
ΑΠΟΘΗΚΗ 9 ΤΠΟΓΕΘΟ 6,10  

     
ΡΗΓΙΛΛΗ 15 ΔΘΑΜΕΡΘΜΑ Ε-1    5ος 190,00 1.300.000 

ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΠΟΓΕΘΟ 7,70  
     
ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΟΤ 
ΤΝΓΔΜΟΤ 23 

  ΔΘΑΜΕΡΘΜΑ 32   3ος 149,04 700.000 
  ΑΠΟΘΗΚΗ Θ  2ο ΤΠΟΓΕΘΟ 6,28  
  Υ. ΣΑΘΜ. Α 1ο ΤΠΟΓΕΘΟ 17,40  

     
Β.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 
28 

    ΤΠΟΓΕΘΟ 39,86  
      ΘΟΓΕΘΟ  24,80  
 1ος 140,00 340.000 
 2ος 140,00 350.000 
 3ος 140,00 360.000 
 ΔΩΜΑ 21,00  

     
Λ.ΒΑ.ΟΦΙΑ 84    ΓΚΑΡΑΖ ΤΠΟΓΕΘΟ 19,60  

ΔΘΑΜΕΡΘΜΑ 3ος 231,00 900.000 
ΔΘΑΜΕΡΘΜΑ 4ος 19,32  

     
Ι.ΑΚΑΙΗΑΠ 
 26-26Α 

ΔΘΑΜΕΡΘΜΑ 
Δ-4 

2ος 182,55 840.000 

ΔΘΑΜΕΡΘΜΑ  
Δ-5 

3ος 179,24 870.000 

ΔΘΑΜΕΡΘΜΑ  
Δ-8 

4ος 182,55 930.000 

     

   ΤΝΟΛΟ 7.185. 000  
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ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

Ρνλίδεηαη φηη ε πξναλαθεξζείζα «Δχινγε Αμία» γηα ζθνπνχο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Ξξνηχπνπ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθν-

ξάο 13 νπζηαζηηθά ηζνχηαη κε ηελ «Αγνξαία Αμία». Ζ άπνςή καο γηα ηελ 
Δχινγε Αμία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζθνπφ εθηίκεζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαη έρεη πξνθχςεη απφ πξφζθαηα ζηνηρεία 
ηεο αγνξάο. Ρα αθίλεηα εθηηκήζεθαλ αλεμάξηεηα θαη δε ιήθζεθε ππφςε 

νπνηαδήπνηε απνκείσζε ή πξνζαχμεζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 

αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν 
ή κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ηαπηφρξνλα, ζαλ 

ζχλνιν ή ζε επηκέξνπο ηκήκαηα.  
Ππκκόξθσζε κε ηα εθηηκεηηθά πξόηππα  

H εθηίκεζε έγηλε ζχκθσλα κε αη Δπξσπαηθά Δθηηκεηηθά Ξξφηππα EVS 
(European Valuation Standards) 2020 ηεο TEGoVA (The European Group 

of Valuers’ Associations) 
Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηλήησλ, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εθηίκεζε 

παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ έθζεζε. Βεβαηψλνπκε φηη δηαζέηνπκε 
επαξθή γλψζε ηεο θηεκαηαγνξάο, ηφζν ηνπηθά φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ πιήξε θαη αμηφπηζηε 
εθπφλεζε ηεο εθηίκεζεο. 

 
Δηδηθέο Ξαξαδνρέο 

Όρη. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο έρνπλ γίλεη ζπγθεθξη-

κέλεο παξαδνρέο, φζνλ αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ηα κηζζσηήξηα 
ζπκβφιαηα, ην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο θαη ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζεο – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ κφιπλζεο εδάθνπο, ππφγεησλ 
πδάησλ θαη πδξνθφξνπ νξίδνληα – νη νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 

Δάλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία, πνπ καο παξαζρέζεθαλ θαη ζηα νπνία 
βαζίζηεθε ε ελ ιφγσ εθηίκεζε απνδεηρζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε 

αλαθξηβή, ε εθηηκεζείζα αμία ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζεί. 

 
Απόθιηζε από παξαδνρέο  

Θακία. 
 

Θαηάζηαζε θηεκαηαγνξάο  
Νη αμίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε αληηπξνζσπεχνπλ 

ηελ αληηθεηκεληθή καο εθηίκεζε ηεο Δχινγεο Αμίαο ησλ αθηλήησλ, φπσο 
απηή νξίδεηαη παξαθάησ, θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο. Γίλεηαη 

επίζεο ε παξαδνρή φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο ιακβάλεη 
ρψξα νπζηαζηηθά πξάμε αγνξαπσιεζίαο ή ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ, αθνχ 

έρεη πξνεγεζεί πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ αθηλήησλ ζηελ ειεχζεξε 
αγνξά. 
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ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

Ξαξφια απηά ε παξαζρεζείζα εθηίκεζε απνηειεί έλαλ εχινγν πξνζδην-
ξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, βάζεη ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο πνπ 

έρνπκε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπηθή αγνξά αιιά θαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 
(δεηνχκελσλ θαη πξαγκαηηθψλ) πνπ θαηαθέξακε λα ζπγθεληξψζνπκε. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαζρεζείζα αμία δελ ζρεηίδεηαη κε ελδερφκελε 
βξαρππξφζεζκε πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ ελψ ζπληζηάηαη ηαθηηθή 

αλαζθφπεζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηεο θηεκαηαγνξάο θαζψο θαη 

επαλεμέηαζε ησλ εθζέζεψλ καο πνπ αθνξνχλ ζε εθηηκήζεηο αθηλήησλ.  
Βι. ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ 

Δθηηκεηήο 
Ζ έθζεζε εθηίκεζεο ζπληάζζεηαη απφ ηελ Πηακαηίλα Θαξαπηπέξε, Αξρηηέθηνλα 

Κεραληθφ ΔΚΞ, πηζηνπνηεκέλε εθηηκήηξηα REV.  ΑΡΗΘΜΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ 

ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ REV-GR/AVAG/2017/56 
ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ EXPERT VALUER 
GR730000057SK 

  

 

Αζπκβίβαζην  
Κε θαιή πίζηε δειψλνπκε φηη δελ πθίζηαηαη ζέκα αζπκβίβαζηνπ ζρεηηθά 

κε ηελ ελ ιφγσ εθηίκεζε.  
 

Δκπηζηεπηηθόηεηα   
Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 

παξαιήπηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εληνιή 
εξγαζίαο. Θακία επζχλε δελ αλαγλσξίδεηαη έλαληη ηξίησλ γηα ην ζχλνιν 

ή κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο εθηίκεζεο.  
 

Γεκνζίεπζε   
Απαγνξεχεηαη ε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο εθηίκεζεο ή κέξνπο 

απηήο ή αλαθνξά ζε απηήλ ζε νπνηνδήπνηε κέζν ή έληππν, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζή καο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε 

κνξθή ζηελ νπνία ζα παξνπζηαζηεί. 

 
Κε εθηίκεζε 

Πηακαηίλα Θαξαπηπέξε, REV 
 

T. 2107253592-E-mail tikara@otenet.gr 
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ANTIKEIMENO EKTIMHΠΖΠ ΘΑΗ ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΘΔΛΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

H παξνχζα εθηίκεζε έρεη βαζηζηεί ζε ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο πνπ καο 
παξαζρέζεθαλ απφ ηελ ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α., ηα νπνία ζεσξνχκε φηη είλαη 

αθξηβή θαη πιήξε. 
Ρα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα.   

 
Αθίλεηα 

1. ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΝΓΝ ΙΘΔΗΝ 15 
2. ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΝΓΝ ΟΖΓΗΙΙΖΠ 15 

3. ΑΘΗΛΖΡΝ ΝΓΝ ΠΡΟΑΡΗΥΡΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ 23  
4. ΑΘΗΛΖΡΝ ΝΓΝ ΒΑΠΗΙΔΥΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 28 

5. ΑΘΗΛΖΡΝ ΝΓΝ ΒΑΠΗΙΗΠΠΖΠ ΠΝΦΗΑΠ 84  
6. ΑΘΗΛΖΡΑ ΝΓΝ ΑΚΑΙΗΑΠ 26-26Α  

Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ αθηλήησλ 
ζηελ νπνία βαζίζακε ηελ εθηίκεζε καο. 

Απηνςία  

Νη απηνςίεο ζηα αθίλεηα  πξαγκαηνπνηήζεθαλ κεηαμχ 28.12.2021 θαη 
30.12.2021, ζχκθσλα κε ηελ εληνιή ζαο. Πεκεηψλεηαη φηη ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκψλ, πνπ επεβιήζεζαλ εμ’ αηηίαο ηεο παλδεκίαο, ζε θάπνηα 
αθίλεηα έγηλε κφλν εμσηεξηθή απηνςία.  

    
Δπηθάλεηεο αθηλήησλ  

Γελ έγηλε εκβαδνκέηξεζε ησλ αθηλήησλ, αιιά  βαζηζηήθακε ζηηο 
επηθάλεηεο πνπ καο  παξαζρέζεθαλ. 

 
Ξεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα  

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε νχηε έρνπκε ππφςε καο  θάπνην πεξηβαιινληηθφ 
έιεγρν ή άιιε πεξηβαιινληηθή  έξεπλα ή έξεπλα ηνπ εδάθνπο πνπ 

ελδερνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ππφ κειέηε αθίλεηα θαη πηζαλψο 
επεζήκαλε κφιπλζε ή ηελ πηζαλφηεηα  κφιπλζεο. Γελ έρνπκε δηεμάγεη 

θαλελφο είδνπο έξεπλα, φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα ή ηπρφλ 

πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ησλ ππφ κειέηε αθηλήησλ,  ή ησλ παξαθείκελσλ 
εθηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε  χπαξμε πηζαλψλ παξαγφλησλ 

κφιπλζεο. Ππλεπψο, θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο  παξνχζαο εθηίκεζεο 
ζεσξνχκε φηη δελ πθίζηαηαη ζέκα εδαθηθψλ ή/θαη  πεξηβαιινληηθψλ 

κνιχλζεσλ. 
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Θαηάζηαζε ζπληήξεζεο  
Γελ έρνπκε εθπνλήζεη ζηαηηθφ έιεγρν ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ηνπ ή ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ησλ αθηλήησλ. Νκνίσο, δελ 
δηελεξγήζακε έιεγρν ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ δελ έρεη 

γίλεη δηεξεχλεζε ελδερφκελεο ρξήζεο επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία πιηθψλ 
θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο επηθίλδπλσλ 

ηερληθψλ αλέγεξζεο ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ. Ππλεπψο δελ 

είκαζηε ζε ζέζε λα βεβαηψζνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηα αθίλεηα 
θαθνηερλίεο ή επηθίλδπλα πιηθά. 

 
 

Ξνιενδνκηθά ζηνηρεία  
Γελ πξαγκαηνπνηήζακε πνιενδνκηθφ έιεγρν. 

 
Ρίηινη, ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

Πηελ παξνχζα έθζεζε αλαθέξνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην 
ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ αθηλήησλ, φπσο απηά καο γλσζηνπνηήζεθαλ 

απφ ηνλ πειάηε. Γελ καο ρνξεγήζεθαλ πάλησο φια ηα ζρεηηθά λνκηθά 
έγγξαθα ή ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο / ηε 

κηζζσηηθή ζρέζε κεηαμχ εθκηζζσηή θαη κηζζσηή. Πε φζα ζεκεία ηεο 
έθζεζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα παξαπάλσ ζηνηρεία, εθθξάδεηαη ε άπνςε 

καο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ρνξεγεζέλησλ εγγξάθσλ. Ρνλίδνπκε 

φηη ε πιήξεο αλάιπζε ησλ λνκηθψλ εγγξάθσλ αθνξά ηνλ ππεχζπλν γηα 
απηή ηελ ππφζεζε, λνκηθφ ζχκβνπιν ή δηθεγφξν. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ έρεη δηεξεπλεζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

κηζζσηψλ. Θαηά ζπλέπεηα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο δε ιήθζεθε 
ππφςε ζηελ εθηίκεζή καο. 
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ΑΟΣΔΠ ΔΘΡΗΚΖΠΖΠ 
 

Δύινγε αμία   
H εθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηελ «Δχινγε 

Αμία» ε νπνία νξίδεηαη σο: 
 «Ζ ηηκή πνπ ζα ιακβαλφηαλ γηα ηελ πψιεζε ελφο αθηλήηνπ ζε κηα 

νκαιή ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ πξφζπκσλ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ αγνξά πνπ δηαζέηνπλ πιήξε γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ γεγνλφησλ, 
ιακβάλνληαο ηελ απφθαζή ηνπο ζχκθσλα κε 

ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ηνπο. « 
Ζ Δχινγε Αμία πηνζεηείηαη εηδηθφηεξα σο φξνο ζην πιαίζην ησλ Γηεζλψλ 

Ξξνηχπσλ Σξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) θαη παξά ηηο θαηάηη 
ιηγφηεξν ιεπηνκεξείο παξαδνρέο ζε ζρέζε κε ηνλ πιήξε νξηζκφ ηεο 

Αγνξαίαο Αμίαο, κπνξεί ζπρλά λα δψζεη ην ίδην απνηέιεζκα κε ηελ 
Αγνξαία Αμία. Απηφ εμεηάδεηαη δηεμνδηθφηεξα ζηελ Δπξσπατθή Δθηηκεηηθή 

Νδεγία 2 (ΔΔΝ 2). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ, νξίδεηαη σο εμήο: 
«Ζ ηηκή πνπ ζα κπνξνχζε λα ιάβεη θάπνηνο γηα ηελ πψιεζε ελφο 

πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ή πνπ ζα θαηέβαιε θάπνηνο γηα ηε κεηαβίβαζε 
κηαο ππνρξέσζεο ζε κηα θαλνληθή ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπκκεηερφλησλ 

ζηελ αγνξά θαηά ηελ εκεξνκελία επηκέηξεζεο.» (Νξγαληζκφο Γηεζλψλ 
Ινγηζηηθψλ Ξξνηχπσλ (IASB), Γηεζλέο Ξξφηππν Σξεκαηννηθνλνκηθήο 

Αλαθνξάο (ΓΞΣΑ) 13, παξ. 1). 

Ζ Δχινγε Αμία ελφο κε ρξεκαηννηθνλνκηθνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ, 
φπσο ε αθίλεηε πεξηνπζία, ιακβάλεη ππφςε ηεο ηε δπλαηφηεηα ελφο 

ζπκκεηέρνληνο ζηελ αγνξά λα δεκηνπξγήζεη νηθνλνκηθά νθέιε 
ρξεζηκνπνηψληαο ην αθίλεην απηφ κε ηε κέγηζηε θαη βέιηηζηε ρξήζε ηνπ, 

δειαδή ηε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ πνπ είλαη θπζηθά δπλαηή, λνκηθά 
επηηξεπηή θαη νηθνλνκηθά εθηθηή ηελ εκεξνκελία εθηίκεζεο. Πε απηφ ην 

κε ρξεκαηννηθνλνκηθφ πιαίζην, ε Δχινγε Αμία είλαη πηζαλφλ λα δηαθέξεη 
απφ ηελ εθηίκεζε πνπ εθπνλείηαη ζχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηεο Αγνξαίαο 

Αμίαο. 
 Γελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε έμνδα πνπ αθνξνχλ θφξνπο ζε πεξίπησζε 

πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, νχηε έρνπλ ιεθζεί ππφςε ελδερφκελα έμνδα 
πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά ηνπο (πεξηιακβάλνληαη ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη 

άιια λνκηθά έμνδα, θφξνο κεηαβίβαζεο, θιπ). 
Νκνίσο, δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε ελδνεηαηξηθά ζπκβφιαηα ή ζπκθσλίεο, 

νχηε δάλεηα ή ππνζήθεο πνπ ελδερνκέλσο λα πθίζηαληαη ζρεηηθά κε ηα 

ππφ εθηίκεζε αθίλεηα. Ρέινο, δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε πνζά δαλείσλ ή 
επηρνξεγήζεσλ πνπ έιαβαλ νη ηδηνθηήηεο/κηζζσηέο απφ ηελ θπβέξλεζε ή 

ηελ Δπξσπατθή ·λσζε. 
 

Κηζζσηηθή αμία  
Νη κηζζσηηθέο αμίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε εθηίκεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ησλ 
αθηλήησλ. Γελ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιν ιφγν θαη δελ 

ζπλδένληαη απαξαίηεηα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ αγνξαίνπ κηζζψκαηνο 
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ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη ηα Δπξσπατθά Δθηηκεηηθά Ξξφηππα (EVS). 
 

Ρα αθίλεηα   
Κφληκα παξαθνινπζήκαηα ησλ θηηξίσλ, φπσο αλειθπζηήξεο, θεληξηθή 

ζέξκαλζε θαη άιια, ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηνπο 
θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπλνιηθή αμία. 

Ζ/Κ εμνπιηζκφο, θηλεηά παξαθνινπζήκαηα θαη ινηπέο πξνζζήθεο ησλ 

κηζζσηψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ παξνχζα εθηίκεζε. 
Όιεο νη κεηξήζεηο επηθαλεηψλ, αλαθνξά ζηελ ειηθία ησλ ηκεκάησλ ησλ 

αθηλήησλ, θιπ. πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε εθηίκεζεο, είλαη 
θαηά πξνζέγγηζε. 

 
 

Ξεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα  
Γεδνκέλνπ φηη δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα έξεπλα ή αλαθνξά 

πνπ λα ππνδεηθλχεη ηελ παξνπζία κνιπζκαηηθψλ ή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, 
ε παξνχζα εθηίκεζε έρεη εθπνλεζεί βάζεη ησλ αθφινπζσλ παξαδνρψλ: 

(α) ηα αθίλεηα δελ είλαη κνιπζκέλα θαη δελ επεξεάδνληαη απφ 
πθηζηάκελε ή πξνηεηλφκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 

(β) ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έξγα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηελ 
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, έρνπλ ιεθζεί φιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

(γ) ζεσξνχκε φηη ηα αθίλεηα δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα ελεξγεηαθά 
πηζηνπνηεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία. 

 
Θαηάζηαζε ζπληήξεζεο   

Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ λα ππνδεηθλχνπλ 
ηα αληίζεην, ππνζέηνπκε φηη: 

(α) ην έδαθνο ησλ αθηλήησλ δελ ππφθεηηαη ζε ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο, νχηε 
έρνπλ βξεζεί ζε απηφ αξραηνινγηθά επξήκαηα ψζηε λα επεξεαζηεί ε 

ηξέρνπζα αμία ηνπο ή νη ελδερφκελεο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπο, ηφζν 
επί ηνπ παξφληνο, φζν θαη κειινληηθά. 

(β) ηα αθίλεηα ζεσξνχληαη ειεχζεξα απφ νμεηδψζεηο, δνκηθά ή αθαλή 
ειαηηψκαηα. 

(γ) θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ή ηεο δσήο ησλ αθηλήησλ, δε 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλζπγηεηλά ή επηθίλδπλα ή/θαη 

ακθίβνιεο ηερληθέο. Ρν ίδην ηζρχεη θαη γηα πξνζζήθεο, επεθηάζεηο ή/θαη 

αλαθαηαζθεπέο. 
(δ) νη εγθαηαζηάζεηο θαη νπνηνζδήπνηε ζρεηηθφο εμνπιηζκφο ή ινγηζκηθφ 

είλαη ιεηηνπξγηθά θαη δελ παξνπζηάδνπλ ειαηηψκαηα. 
·ρεη ιεθζεί ππφςε ε ειηθία, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ησλ 

αθηλήησλ. Δλδερφκελα ζρφιηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ησλ 
αθηλήησλ δελ απνηεινχλ άπνςε ή παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Πε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ηα ζρφιηα καο αθνξνχλ 
ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δελ θαηέζηε δπλαηή ε πξφζβαζε. 
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Ρίηινη, ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, πνιενδνκηθά ζέκαηα  
θαη κηζζσηήξηα  

Δθηφο θαη εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά θαη δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο 
άιισλ ζηνηρείσλ, ππνζέηνπκε φηη: 

(α) ηα αθίλεηα είλαη ειεχζεξα απφ ππνζήθεο, πεξηνξηζηηθά κέηξα, θαζψο 
θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ή δέζκεπζε, 

(β) φια ηα θηίξηα έρνπλ αλαγεξζεί ζχκθσλα κε ηηο επηηξεπφκελεο 

πνιενδνκηθέο ρξήζεηο θαη θαλνληζκνχο θαη είλαη θαζφια λφκηκα, 
(γ) ηα αθίλεηα δελ επεξεάδνληαη απφ ηξέρνπζεο ή ελδερφκελεο 

κειινληηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο, 
(δ) φια ηα θηίξηα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο πνιενδνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη 

ηνπο λφκνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα 
ππξαζθάιεηαο, αζθαιείαο θαη πγηεηλήο, 

(ε) ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ ηα αθίλεηα 
λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ΑΚΔΑ, ζεσξνχκε 

φηη ην ζρεηηθφ θφζηνο είλαη αζήκαλην ή ακειεηέν, 
(ζη) νη κηζζσηέο δελ έρνπλ πξνβεί ζε θακία πξφζζεηε εξγαζία, ε νπνία 

κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ άπνςε καο γηα ην κίζζσκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 
επηηεπρζεί ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ησλ κηζζσηεξίσλ ζπκβάζεσλ, 

(δ) νη κηζζσηέο ζα εθπιεξψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο βάζεη 
ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο, 

(ε) δελ ζπληξέρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο πθηζηάκελεο απφ ηνπο κηζζσηέο 

ρξήζε ησλ αθηλήησλ ή άιινη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηα κηζζσηήξηα 
ζπκβφιαηα, νη νπνίνη ζα επεξέαδαλ ηελ αμία ηνπο, 

(η) ηα αθίλεηα ζεσξνχληαη ειεχζεξα πξνο εθκεηάιιεπζε γηα φια ηα 
ηκήκαηά ηνπο, ηα νπνία δελ έρνπλ κηζζσζεί κε βάζε κηζζσηήξηα 

ζχκβαζε ή άιιεο κνξθήο ζπκβφιαην. 
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ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ- ΔΞΗΦΙΑΜΔΗΠ 
 

 Ρα ζηνηρεία πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ εληνιέα είλαη αιεζή. Ν 

ππνγξάθσλ δελ εγγπάηαη θαη δελ επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ 
ζηνηρείσλ απηψλ 

 Δάλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ µαο παξαζρέζεθαλ θαη ζηα νπνία 
βαζίζηεθε ε ελ ιφγσ εθηίκεζε, απνδεηρζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε 
αλαθξηβή, ε εθηηµεζείζα αμία ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζεί. 

 Θεσξνχκε φηη ην αθίλεην είλαη ειεχζεξν απφ βάξε, πεξηνξηζηηθά 
κέηξα ή νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ή δέζκεπζε πνπ ζα επεξεάζεη 

ηελ αμία ηνπ (αξραηνινγηθή ππεξεζία, δαζαξρείν, αεξνπνξία θ.ιπ.) 
 Ζ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ έθζεζε 

θαη ε αμία πνπ δίλεηαη ιακβάλεη ππ' φςε ηελ θαηάζηαζε ηεο 

νηθνλνκίαο ηε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή 
 Ρα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ αθηλήηνπ 

δελ έρνπλ επαιεζεπζεί κε ηερληθά κέζα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη 
δηαθνξεηηθά ζηελ έθζεζε. Νη επηθάλεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
παξνχζα έθζεζε αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε θαη κφλν θαη δελ κπνξνχλ 

λα ζεσξεζνχλ αθξηβείο κεηξήζεηο ησλ ηδηνθηεζηψλ 
 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δελ 

ζεκεηψζακε θακία έλδεημε φηη ηα εμεηαδφκελα αθίλεηα ή γεηηνληθά 
ηνπο, επεξεάδνληαη ή έρνπλ επεξεαζηεί απφ δηάθνξεο αηηίεο, φπσο 

αζπλήζεηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο δηάβξσζεο ή ξχπαλζε θπζηθή ή 
ρεκηθή, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 
ζηηο αμίεο. Πηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί εθ ησλ 

πζηέξσλ φηη ππάξρνπλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο αζπλήζεηο 
εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο δηάβξσζεο ή ξχπαλζε ζηα αθίλεηα ή ζην 

άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο, δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα κεηαβάιινπκε 
αλάινγα ηηο αμίεο 

 Πην ππφ εθηίκεζε αθίλεην δελ πξαγκαηνπνηήζεθε επηζεψξεζε ησλ 

αθαλψλ ηνπ ηκεκάησλ, εθείλσλ πνπ είλαη θαιπκκέλα, αζέαηα ή 
απξνζπέιαζηα. Γηα ηα ηκήκαηα απηά δελ κπνξνχκε λα εθθέξνπκε 

γλψκε ζρεηηθά κε ηε θαηάζηαζή ηνπο θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο 
κειέηεο ζεσξνχκε φηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ ρξήδνπλ 
επηζθεπήο 

 Θαηά ηελ εθηίκεζε δελ ππνινγίζηεθαλ ηπρνχζεο δαπάλεο ή θφξνη 
πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ 

 Ζ εθηίκεζε έρεη γίλεη κε βάζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο ηνπηθήο 
θηεκαηαγνξάο θαη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ απξφβιεπηνη θίλδπλνη θαη 
θάζε ζπλαιιαγή ή επηρεηξεκαηηθή απφθαζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ 

παξνχζα, δένλ λα αζθαιίδεηαη έλαληη πηζαλψλ θηλδχλσλ 
     Νη αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί ηεο εθηίκεζεο έγηλαλ βάζεη ηεο   

    κεζνδνινγίαο (παξαδνρέο, ζπληειεζηέο αλαγσγήο, ζπληειεζηέο    
    θεθαιαηνπνίεζεο θιπ), πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δζληθή Ρξάπεδα ηεο   
    Διιάδνο). 
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ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΠΡΖΛ ΝΓΝ ΙΘΔΗΝ 15, ΑΘΖΛΑ 
    

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΝ 

 
ΘΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 

Ρν εθηηκψκελν αθίλεην είλαη Γηακέξηζκα  1νπ νξφθνπ πνιπθαηνηθίαο, πνπ 

βξίζθεηαη ζηε ζπκβνιή ησλ νδψλ Οεγίιιεο θαη Ιπθείνπ 15, εληφο ηνπ 2νπ 
δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Πην  νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ 

πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Οεγίιιεο, Ιπθείνπ, Κνπξνχδε θαη Πηεζηρφξνπ. 

Ζ εγγχο ηνπ αθηλήηνπ πεξηνρή, γλσζηή σο «Αλάθηνξα», νξίδεηαη απφ ηηο νδνχο  
Ζξψδνπ Αηηηθνχ, Βαζηιίζζεο Πνθίαο, Οεγίιιεο Βαζηιέσο Γεσξγίνπ θαη 
Βαζηιέσο Θσλζηαληίλνπ ,είλαη ε πιένλ δηαθεθξηκέλε νηθηζηηθή πεξηνρή ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ . Δπί ηεο νδνχ Ζξψδνπ Αηηηθνχ βξίζθνληαη ην Ξξνεδξηθφ 
Κέγαξν (πξψελ Αλάθηνξα) θαη ην Κέγαξν Καμίκνπ, ελψ γεηηληάδεη άκεζα κε 

ηνλ Δζληθφ Θήπν,  ην Εάππεην θαη ηνλ Αξραηνινγηθφ Σψξν ηνπ Ιπθείνπ. Δίλαη 
ζρεηηθά ππθλνδνκεκέλε πεξηνρή θαηνηθίαο, θαη θηηξίσλ δηνίθεζεο κε 

πνιπφξνθα θηίξηα θαηνηθηψλ, παιαηφηεηνο θαη σο επη ην πιείζηνλ πνιπηεινχο 
θαηαζθεπήο.  

Ζ πεξηνρή εμππεξεηείηαη άξηζηα απφ ην δίθηπν αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, κέζσ  
ησλ ιεσθφξσλ Βαζηιίζζεο Πνθίαο θαη Βαζηιέσο Θσλζηαληίλνπ, θαη ηνλ ζηαζκφ 

ηνπ κεηξφ «Δπαγγειηζκφο». 
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Σάξηεο πεξηνρήο θαη εληνπηζκφο ζέζεο αθηλήηνπ 

Ιπθείνπ 15, 2ν Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γήκνπ Αζελαίσλ 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

49



15 
ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΘΗΛΖΡΝ  
 

Ρν ππφ κειέηε αθίλεην είλαη δηακέξηζκα 1νπ νξφθνπ ππφ ηα ζηνηρεία «Α-1», θαη 
απνζήθε ππνγείνπ κε ηνλ αξηζκφ «9». 

Ρν αθίλεην βξίζθεηαη ζε 6φξνθε πνιπθαηνηθία, ε νπνία έρεη αλεγεξζεί ζε 

νηθφπεδν επηθάλεηαο 608,00 κ², πνπ ζπλνξεχεη αλαηνιηθά ζε πιεπξά 19,00 κ. 
κε ηελ νδφ Οεγίιιεο, λφηηα ζε πιεπξά 32,00 κ. κε ηελ νδφ Ιπθείνπ θαη πξνο ηηο 

ινηπέο πιεπξέο κε φκνξεο ηδηνθηεζίεο.  Ρν θηίξην αλεγέξζε βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 
11970/1953 νηθνδνκηθήο άδεηαο. 

Πχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ εληνιέα, ηφ 

αθίλεην βξίζθεηαη ζε θαιή θαηάζηαζε ζπληήξεζεο, αλαιφγσο ηεο παιαηφηεηνο 

ηεο πνιπθαηνηθίαο. Νη θσηνγξαθίεο ηνπ εζσηεξηθνχ πξνέξρνληαη απφ 

πξνεγνχκελε απηνςία.  

 

 Απνηειείηαη  απφ ρνι, θαζηζηηθφ, ζαιφλη, ηξαπεδαξία, θνπδίλα, wc, ινπηξφ, δπν 
ππλνδσκάηηα θαη δσκάηην ππεξεζίαο κε wc. Ρν δηακέξηζκα έρεη βεξάληα πνιχ 

κηθξνχ πιάηνπο πξνο ηελ νδφ Ιπθείνπ. 

 Ρα δάπεδα είλαη μχιηλα ζε φινπο ηνπο θχξηνπο ρψξνπο, επηζηξσκέλα κε 
θεξακηθά πιαθίδηα ζηελ θνπδίλα θαη κε κσζατθφ ζην ινπηξφ θαη ηα wc. Ρα 

εμσηεξηθά θνπθψκαηα ηνπ δηακεξίζκαηνο είλαη μχιηλα.. 

Ζ πξφζβαζε ζην αθίλεην γίλεηαη κέζσ ηνπ θνηλφρξεζηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη 

ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ θηηξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

Πηγή: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ΡΚHΚΑ 

 

OΟΝΦΝΠ 

 

ΔΞΗΦAΛΔΗΑ 

(Κ²) 

 
ΞΝΠΝΠΡO 

ΠΛΗΓΗΝΘΡΖΠIΑ

Π ΠΡΝ 

ΝΗΘOΞΔΓΝ (‰) 

Γηακέξηζ
κα "Α - 
2" 

1νο 129,80 32,5 

Απνζήθε 
"9" 

πφγεην     6,10  

Πύλνιν  135,90 32,5 
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ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΘΔΛΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 
 

Νηθνδνκηθή Άδεηα ππ’ αξηζκ.11.970/ 28.11.1953 Ξνιενδνκηθνχ γξαθείνπ 
Αζελψλ «δηα αλέγεξζηλ λέαο ηξησξφθνπ κεηά ππνγείνπ θαη ηζνγείνπ 

νηθνδνκήο» κε Αλαζεψξεζε 123/27.01.1954 «δηά ηελ πξνζζήθε ηξηψλ 
νξφθσλ».  
 

Ρίηινο ηδηνθηεζίαο ππ’ αξηζκ.25.168/18.05.1957  «Αγνξαπσιεζία 
δηακεξίζκαηνο ελ πνιπθαηνηθία» ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Σαξηιάνπ Λ. 

Βιαβηαλνχ 
 
Ρίηινο ηδηνθηεζίαο ππ’ αξηζκ. 38139/19.12.1970 ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζήλαο 

Ληθφιανπ Θαλάβαξε. 
  

Πε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζρεζέληα έγγξαθα απνδεηρζνχλ αλαθξηβή, 

δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ηεο έθζεζεο. 

 
Ξνιενδνκηθό θαζεζηώο 

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα ρξήζεσλ γεο ή έιεγρν πνιενδνκηθήο 

λνκηκφηεηαο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο. Δπηπιένλ, δελ 

πξνζθνκίζηεθε ε άδεηα νηθνδνκήο βάζεη ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνηήζεθε 

ε αλέγεξζε ηνπ θηηξίνπ. Υζηφζν, ε εθηίκεζε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή 

φηη ην αθίλεην πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο – θαηά ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπ – 

πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο θηηξηνδνκηθνχο θαλνληζκνχο. Δπίζεο, 

ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ πξνζθνκίζηεθε πξφζθαην ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα ή δηάγξακκα θάιπςεο θαη ζπλεπψο δελ είλαη επηβεβαησκέλνη 

νη φξνη δφκεζεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθε ην νηθφπεδν. 

 

 

 

ΝΟΝΗ ΓΝΚΖΠΖΠ 
 
Βιέπε θαησηέξσ ζπλεκκέλν πίλαθα 

 
Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο παξαζρέζεθαλ ην αθίλεην είλαη 

ηδηνθηεζίαο ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α. 

 

ΦΞΑ 

Ρν ελ ιφγσ αθίλεην δελ ππφθεηηαη ζε ΦΞΑ. 

Όιεο νη αμίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε δελ 

πεξηιακβάλνπλ ΦΞΑ. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΣΗΜΑΣΑΓΟΡΑ 

 
Κεζνδνινγία εθηίκεζεο 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ εθαξκφζηεθε ε 

Κέζνδνο Ππγθξηηηθψλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο. 

 

Κέζνδνο Ππγθξηηηθώλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο 

Πχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα θαη ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ, πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα ραξαθηεξηζηηθψλ κε  ηo 

εθηηκψκελν αθίλεην. 

Ππλεπψο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ εθηίκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

επεμεξγαζία ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε εχινγε αμία 

ηνπ. 

Σαξαθηεξηζηηθά θηεκαηαγνξάο 

 

Πηελ αγνξά ησλ θαηνηθηψλ, ε ηάζε απνθιηκάθσζεο ησλ ξπζκψλ αχμεζεο ησλ 
αμηψλ πνπ θαηαγξάθεθαλ κε ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο αληηζηξάθεθε ην 

2021.Κε βάζε ηνπο δείθηεο θαη ηα ζηνηρεία εθηηκήζεσλ πνπ ζπιιέγνληαη απφ 
ηελ Ρξάπεδα ηεο Διιάδνο*, ην ελλεάκελν ηνπ 2021 νη ηηκέο ησλ δηακεξηζκάησλ 

(ζε νλνκαζηηθνχο φξνπο) απμήζεθαλ θαηά 6,1% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη 
αχμεζεο θαηά 4,9% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα ηνπ 2020  Ξην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 
αχμεζε ησλ ηηκψλ δηακεξηζκάησλ γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο θαηά ην ελλεάκελν 

ηνπ 2021 ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά νη πςεινί εηήζηνη ξπζκνί αχμεζεο ησλ ηηκψλ 
ζηα δχν κεγάια αζηηθά θέληξα ηεο ρψξαο, ζηελ Αζήλα (8,3%) 

Νη ηηκέο ησλ παιαηψλ δηακεξηζκάησλ ην ελλεάκελν ηνπ 2021 απμήζεθαλ κε 
κέζν εηήζην ξπζκφ 6,2%, ελψ εθείλεο ησλ λέσλ δηακεξηζκάησλ θαηά 6,1%. 

Ξαξάιιεια, δηάθνξνη ζρεηηθνί δείθηεο απνηππψλνπλ ηε ζεηηθή δπλακηθή ηεο 
αγνξάο νηθηζηηθψλ αθηλήησλ ην 2021. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε νηθνδνκηθή 
δξαζηεξηφηεηα θαηνηθηψλ7 ην νθηάκελν ηνπ 2021 θαηαγξάθεη ζεκαληηθά 

πςεινχο εηήζηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ θαη ηνπ φγθνπ ησλ λέσλ 
νηθνδνκηθψλ αδεηψλ (48,9% θαη 57,7% αληίζηνηρα) ζε επίπεδν ρψξαο θαη 

αθφκε πςειφηεξνπο ζηελ Αηηηθή (66,1% θαη 71,0% αληίζηνηρα). Ρν απμεκέλν 
επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ην εμσηεξηθφ, ην νπνίν ηξνθνδφηεζε ηελ 
αλάθακςε ηεο αγνξάο αθηλήησλ πςειψλ πξνδηαγξαθψλ θαη εηζνδήκαηνο, 

εηδηθά ηε δηεηία 2018-2019, αλέθακςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 
2021 

Πεκεηψλεηαη πάλησο φηη εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη παξάκεηξνη 
αβεβαηφηεηαο, νη νπνίεο πιένλ δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο άκεζεο επηπηψζεηο απφ 
ηελ παλδεκία, αιιά ζρεηίδνληαη επηπξφζζεηα κε ηε δηάξθεηα ηεο δηαηάξαμεο ησλ 

δηεζλψλ εθνδηαζηηθψλ αιπζίδσλ θαη ηα απμεκέλα θφζηε ησλ πξψησλ πιψλ, 
παξάγνληεο νη νπνίνη, εθφζνλ παξακείλνπλ γηα παξαηεηακέλε πεξίνδν, 

ελδέρεηαη λα αλαθφςνπλ ηνπο ξπζκνχο ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη λα 
πεξηνξίζνπλ ηηο ηξέρνπζεο θεθαιαηαθέο απνδφζεηο ηεο αγνξάο αθηλήησλ. 
*Δλδηάκεζε Δθζεζε Ρξάπεδαο ηεο Διιάδνο, γηα ηελ Λνκηζκαηηθή Ξνιηηηθή 

Γεθέκβξηνο 2021. 
 

53



19 
ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

 

Σαξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο θηεκαηαγνξάο 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην απνηειεί κηα εηδηθή αγνξά,  ιφγσ 

ηνπ πξνλνκηνχρνπ ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο κηθξήο ηεο έθηαζεο, πνπ ζπλεπάγεηαη 

ηελ εμαηξεηηθά  πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά αθηλήησλ. 

Νη ηηκέο ζηελ πεξηνρή είλαη πνιχ πςειέο, ε νδφο Ζξψδνπ Αηηηθνχ είλαη ε 

αθξηβφηεξε νδφο ηεο ρψξαο. Πηηο παξαθείκελεο σζηφζν νδνχο νη ηηκέο είλαη 

ζρεηηθά ρακειφηεξεο, σζηφζν είλαη πςειέο ζπγθξηλφκελεο κε άιιεο πεξηνρέο 

ηεο Αζήλαο. 

πάξρεη κεγάιν αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα θαιά αθίλεηα ζηελ πεξηνρή (απφ 

μέλνπο θαη ·ιιελεο αγνξαζηέο), αιιά ππάξρεη έιιεηςεδηαζέζηκσλ αθηλήησλ. 

Πηηο πξάμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαπηζηψλεηαη άλνδνο ηηκψλ. 

Θαηά ηελ έξεπλα θηεκαηαγνξάο, ,πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

ηηκέο πψιεζεο δηακεξηζκάησλ ζηελ πεξηνρή εκθαλίδνπλ κεγάινο εχξνο 

αλαιφγσο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αθηλήηνπ,  Ζ ζέζε ηνπ 

αθηλήηνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Γηακεξίζκαηα ζε θηίξηα επί ηεο νδνχ 

Ζξψδνπ Αηηηθνχ ή παξαπιεχξσο απηήο αμηψλνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο 

πψιεζεο, ελψ ζηηο ππφινηπεο νδνχο ηεο πεξηνρήο νη ηηκέο πψιεζεο είλαη ζαθψο 

ρακειφηεξεο.  

Γηα αθίλεηα αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηνπ εθηηκσκέλνπ, απφ άπνςε 

ζέζεο, νξφθνπ, επηθάλεηαο, θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο θαη ινηπψλ παξνρψλ, ην 

εχξνο ηηκψλ πψιεζεο δηακνξθψλεηαη κεηαμχ 3.500,00 €/κ² έσο € 

5.000,00/κ². 
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Ππγθξηηηθά ζηνηρεία 

 
1.ΚΝΟΝΕΖ 140κ2 1νπ 450.000€ ΞΥΙΖΠΖ ΙΝΓΥ ΣΟΔΥΛ  (Κεζηηηθφ 
ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝ) 3214€/κ2 

2.ΒΑΠ.ΓΔΥΟΓΗΝ Β΄10,  ΗΠΝΓΔΗΝ 50 Κ2 ΕΖΡΝΚΔΛΖ 300.000€ 
(ΞΑΛΑΣΥΟΖΠΑΛ ΙΝΓΥ ΚΔΓΑΙΖΠ ΕΖΡΖΠΖΠ) 6.000€/κ2 
3.ΒΑΠ.ΓΔΥΟΓΗΝ Β΄1 ΗΠΝΓΔΗΝ 132 κ2 (ΞΟΥΖΛ GARAGE ΡΑΘΡΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ) 

ΘΑΙΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ 750.000€ (ΞΙΖΠΡ. ΡΟ. ΞΔΗΟ.8/21) 5682€/κ2 
4. ΠΡΖΠΗΣΥΟΝ 10 ΗΠΝΓΔΗΝ 200Κ2 ΔΞΟΝΘΔΗΡΝ ΛΑ ΒΓΔΗ ΠΔ ΞΙ. ΑΞΝ 

ΡΟΑΞΔΕΑ 600.000€ 3000€/κ2 
5.ΙΘΔΗΝ 2Α, 190Κ2, 1νπ ΝΟΝΦΝ ΕΖΡΝΚΔΛΖ ΡΗΚΖ 1.100.000€  

ΞΟΝΠΦΝΟΑ 900.000€ 4737 €/κ2 

 

 

ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

Σαξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ 
 

Ξιενλεθηήκαηα  

 Ξξνλνκηνχρνο πεξηνρή 

 Δγγχηεηα κε ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο (πιαηεία 

Ππληάγκαηνο θαη Θνισλαθίνπ) 

 Δχθνιε πξφζβαζε 

 Εήηεζε γηα παιαηάο θαηαζθεπήο δηακεξίζκαηα, 

ιφγσ απνπζίαο λεφδκεησλ 

Κεηνλεθηήκαηα 

 Θαιή θαηάζηαζε ζπληήξεζεο, δελ είλαη αλαθαηληζκέλν. 

 Γελ δηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο 

 Σακειφο φξνθνο. 

 Σσξίο  ζέα 
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Ξξνζδηνξηζκόο εύινγεο ηηκήο κνλάδαο 

Κεηά θαη απν επεμεξγαζία ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ , πξνθχπηεη  ηηκή κνλάδαο ηεο ηάμεο 

ησλ  4.200,00 €/κ² γηα ην δηακέξηζκα. Ξεξηιακβάλεηαη ε αμία ηεο απνζήθεο. 

 

 

 
 
 

 
Δύινγε αμία 

Δθηηκνχκε φηη ε Δχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ: 

                        € 545.000,00 

           (Ξεληαθόζηεο Παξάληα Ξέληε Σηιηάδεο 

Δπξώ) 
                    Ξίλαθαο πξνζδηνξηζκνύ αμίαο 

 
ΡΚHΚΑ 

 
OΟΝΦΝΠ 

 
ΔΞΗΦAΛΔΗΑ 

(Κ²) 

ΡΗΚH 
ΚΝΛAΓΑΠ 

(€/Κ²) 

ΔYΙΝΓΖ 
ΑΜIΑ 

(€) 

Γηακέξηζκα 

"Α - 2" 

1νο 129,80 4.200,00 545.000,00 

Απνζήθε "9" πφγεην 6,10 0,00 0,00 

Πύλνιν  135,90  545.000,0
0  
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ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΑΘΗΛΖΡΝ 
Hμεπομηνία αςτοτίαρ  30.12.2021 Εξυτεπική αςτοτία* Φυτό. Στ. Καπαπιπέπη 

Οι υυτογπαυίερ τος εσυτεπικού πποέπσονται από πποηγούμενη αςτοτία  
 

       Δμσηεξηθή άπνςε θηηξίνπ  Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 

 

 

 
   

Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο          Απνςε από ηνλ εμώζηε  
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Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο  Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 

 

 

 

   

Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο   
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ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΠΡΖΛ ΝΓΝ ΟΖΓΗΙΙΖΠ 15, ΑΘΖΛΑ 
 
ΘΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 
 

 
Ρν εθηηκψκελν αθίλεην είλαη Γηακέξηζκα 5νπ νξφθνπ πνιπθαηνηθίαο, 
πνπ βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Οεγίιιεο 15, εληφο ηνπ 2νπ δεκνηηθνχ 
δηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Πην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ 
πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Οεγίιιεο, Βαζηιέσο Γεσξγίνπ, Θιεάλζνπο 
θαη ηελ Ξιαηεία Πθνπδέ.  
Ζ εγγχο ηνπ αθηλήηνπ πεξηνρή, γλσζηή σο «Αλάθηνξα», νξίδεηαη απφ ηηο  
νδνχο Ζξψδνπ Αηηηθνχ, Βαζηιίζζεο Πνθίαο, Οεγίιιεο Βαζηιέσο 
Γεσξγίνπ Β’ θαη Βαζηιέσο Θσλζηαληίλνπ , είλαη ε πιένλ δηαθεθξηκέλε 
νηθηζηηθή πεξηνρή ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ . Δπί ηεο νδνχ Ζξψδνπ 
Αηηηθνχ βξίζθνληαη ην Ξξνεδξηθφ Κέγαξν (πξψελ Αλάθηνξα) θαη ην 
Κέγαξν Καμίκνπ, ελψ γεηηληάδεη άκεζα κε ηνλ Δζληθφ Θήπν, ην 
Εάππεην θαη ηνλ Αξραηνινγηθφ Σψξν ηνπ Ιπθείνπ. Δίλαη ζρεηηθά 
ππθλνδνκεκέλε πεξηνρή θαηνηθίαο, θαη θηηξίσλ δηνίθεζεο κε 

πνιπφξνθα θηίξηα θαηνηθηψλ, παιαηφηεηνο θαη σο επη ην πιείζηνλ 
πνιπηεινχο θαηαζθεπήο.  
Ζ πεξηνρή εμππεξεηείηαη άξηζηα απφ ην δίθηπν αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, 
κέζσ ησλ ιεσθφξσλ Βαζηιίζζεο Πνθίαο θαη Βαζηιέσο Θσλζηαληίλνπ, 
θαη ηνλ ζηαζκφ ηνπ κεηξφ «Δπαγγειηζκφο».  
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Ξεξηγξαθή αθηλήηνπ 
 
Ρν εθηηκψκελν είλαη δηακέξηζκα 5νπ νξφθνπ, πνιπθαηνηθίαο 
ππφ ηα ζηνηρεία «Δ-1», ην νπνίν δηαζέηεη θαη απνζήθε 
ππνγείνπ. 

 
Ρν αθίλεην βξίζθεηαη ζε επηαφξνθε πνιπθαηνηθία, ε νπνία έρεη αλεγεξζεί 

ζε νηθφπεδν επηθάλεηαο 612,19 κ², δηακπεξέο, πνπ ζπλνξεχεη δπηηθά ζε 

πιεπξά 11,90 κ. κε ηελ νδφ Οεγίιιεο, αλαηνιηθά ζε πιεπξά 10,20 κ. κε 

ηελ νδφ Θιεάλζνπο θαη πξνο ηηο ινηπέο πιεπξέο κε φκνξεο ηδηνθηεζίεο. Ρν 

θηίξην αλεγέξζε βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 16069/1961 νηθνδνκηθήο άδεηαο, ε 

νπνία πεξηιακβάλεηαη ζηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία. 
 
Πχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ εληνιέα, 
απηφ είλαη αλαθαηληζκέλν θαη βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ζπληήξεζεο. 
Ξεξηιακβάλεη ρσι, εληαίν ρψξν θαζηζηηθνχ – ηξαπεδαξίαο, θνπδίλα, wc, 
ινπηξφ, δπν ππλνδσκάηηα θαη δσκάηην ππεξεζίαο. Ρν δηακέξηζκα δηαζέηεη 
επίζεο βεξάληεο, ηφζν επί ηεο νδνχ Οεγίιιεο, φζν θαη πξνο ηνλ αθάιππην 
ρψξν. Ρα δάπεδα είλαη μχιηλα ζε φινπο ηνπο θχξηνπο ρψξνπο θαη ηα 
ππλνδσκάηηα θαη επηζηξσκέλα κε θεξακηθά πιαθίδηα ζηελ θνπδίλα, ην 
ινπηξφ θαη ηα wc. Ρα εμσηεξηθά θνπθψκαηα ηνπ δηακεξίζκαηνο είλαη 
αινπκηλίνπ. 

 
Ζ πξφζβαζε ζην αθίλεην γίλεηαη κέζσ ηνπ θνηλφρξεζηνπ θιηκαθνζηαζίνπ 

θαη ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ θηηξίνπ. Πεκεηψλεηαη φηη γηα ην ζθνπφ ηεο 

παξνχζαο εθηίκεζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηθφο έιεγρνο ή έιεγρνο 

ησλ δηθηχσλ θαη παξνρψλ ηνπ αθηλήηνπ θαη δελ καο παξαζρέζεθε θακία 

έγθπξε ππνγεγξακκέλε έθζεζε. 

 
Δπηπιένλ, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εκβαδνκέηξεζε ζην αθίλεην, αιιά, 
θαηφπηλ εληνιήο, βαζηζηήθακε ζηηο επηθάλεηεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ 
ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία. Βάζεη ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο, νη επηθάλεηεο 
ηνπ αθηλήηνπ θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν παξνπζηάδνληαη 
ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΡΚHΚΑ OΟΝΦΝΠ ΔΞΗΦAΛΔΗΑ ΞΝΠΝΠΡO 

ΠΛΗΓΗΝΘΡΖΠIΑΠ ΠΡΝ   (Κ²)   

ΝΗΘOΞΔΓΝ (‰)    
    

Γηακέξηζ 5νο 190,00 72 

Απνζήθε πφγεην     7,70  
Πύλνιν  197,70 72  

Πηγή: 

 
·ρεη θιεηζηεί ρψξνο βεξάληαο επηθάλεηαο 5,00 κ² θαζ΄ππέξβαζε ηεο 
νηθνδνκηθήο άδεηαο, ν νπνίνο σζηφζν δελ ζπλππνινγίδεηαη ζηελ παξνχζα 
εθηίκεζε. Ν ρψξνο κπνξεί εχθνια λα επαλέιζεη ρσξίο κεγάιν θφζηνο ζηελ 
λφκηκε βάζεη νηθνδνκηθήο αδείαο θαηάζηαζε. 
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Σάξηεο πεξηνρήο θαη εληνπηζκφο ζέζεο αθηλήηνπ 

Οεγίιιεο 15, 2ν Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γήκνπ Αζελαίσλ 
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ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΘΔΛΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

Νηθνδνκηθή Αδεηα ππ’ αξηζκ.16069/ 15.12.1961 Ξνιενδνκηθνχ γξαθείνπ 
Αζελψλ «δηα αλέγεξζηλ λέαο επηανξφθνπ  κεζ΄ ππνγείνπ νηθνδνκήο» κε 

Αλαζεψξεζε 216/63 

Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα απφ ηνλ θάθειιν ηεο Νηθνδνκηθήο Αδείαο 

Θάηνςε νξφθσλ Γ’, Γ΄, Δ΄ απφ ηνλ θάθειιν ηεο Νηθνδνκηθήο Αδείαο 

Ρίηινο ηδηνθηεζίαο ππ’ αξηζκ .13.530/22.12.1999 ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ 

Ξεηξαηά Αιεμάλδξαο Κίρνπ Απνζηνιάηνπ 

 
Πε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζρεζέληα έγγξαθα απνδεηρζνχλ αλαθξηβή, 

δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ηεο έθζεζεο 

 

Ξνιενδνκηθό θαζεζηώο 

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα ρξήζεσλ γεο ή έιεγρν πνιενδνκηθήο 

λνκηκφηεηαο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο. Υζηφζν, ε εθηίκεζε 
βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην αθίλεην πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο – θαηά ηελ επνρή 
θαηαζθεπήο ηνπ – πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο θηηξηνδνκηθνχο θαλνληζκνχο.  

ΝΟΝΗ ΓΝΚΖΠΖΠ  

βι. Ππλεκκέλν Ξίλαθα  

 

 
Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο παξαζρέζεθαλ ην αθίλεην είλαη 

ηδηνθηεζίαο ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α. 

 

. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΣΗΜΑΣΑΓΟΡΑ 

 
Κεζνδνινγία εθηίκεζεο 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ εθαξκφζηεθε ε 

Κέζνδνο Ππγθξηηηθψλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο. 

 

Κέζνδνο Ππγθξηηηθώλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο 

Πχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα θαη ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζηνηρείσλ δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηo εθηηκψκελν αθίλεην. 

Ππλεπψο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ εθηίκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

επεμεξγαζία ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε εχινγε αμία 

ηνπ. 

 
Σαξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο θηεκαηαγνξάο 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην απνηειεί κηα εηδηθή αγνξά,  ιφγσ 

ηνπ πξνλνκηνχρνπ ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο κηθξήο ηεο έθηαζεο ηεο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά αθηλήησλ. 

Νη ηηκέο ζηελ πεξηνρή είλαη πςειέο, ε νδφο Ζξψδνπ Αηηηθνχ είλαη ε αθξηβφηεξε 

νδφο ηεο ρψξαο. 

Πηηο παξαθείκελεο σζηφζν νδνχο νη ηηκέο είλαη ζπγθξηηηθά ρακειφηεξεο, 

παξακέλνπλ φκσο ζρεηηθά πςειέο ζπγθξηλφκελεο κε άιιεο πεξηνρέο ηεο 

Αζήλαο.  

πάξρεη κεγάιν αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα θαιά αθίλεηα ζηελ πεξηνρή (απφ 

μέλνπο θαη ·ιιελεο αγνξαζηέο), αιιά θαη έιιεηςε δηαζέζηκσλ αθηλήησλ , ζηηο 

πξάμεηο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί δηαπηζηψλεηαη άλνδνο ηηκψλ. 

Θαηά ηελ έξεπλα θηεκαηαγνξάο ,πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

ηηκέο πψιεζεο δηακεξηζκάησλ ζηελ πεξηνρή εκθαλίδνπλ κεγάινο εχξνο 

αλαιφγσο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αθηλήηνπ,  Ζ ζέζε ηνπ 

αθηλήηνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Γηακεξίζκαηα ζε θηίξηα επί ηεο νδνχ 

Ζξψδνπ Αηηηθνχ ή παξαπιεχξσο απηήο αμηψλνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο, ελψ 

ζηηο ππφινηπεο νδνχο ηεο πεξηνρήο νη ηηκέο πψιεζεο είλαη ζαθψο ρακειφηεξεο. 

Γηα αθίλεηα αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηνπ εθηηκσκέλνπ, απφ άπνςε 

ζέζεο, νξφθνπ, επηθάλεηαο, θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο θαη ινηπψλ παξνρψλ, ην 

εχξνο ηηκψλ πψιεζεο δηακνξθψλεηαη κεηαμχ  4.700,00 €/κ² έσο  6.500,00 

€/κ². 
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Aλαγσγηθνί ζπληειεζηέο 

ΑΗΡΝΚΔΛΖ ΡΗΚΖ -10-15% 

ΘΔΠΖ ± 3% 

ΓΥΛΗΑΘΝ +5% 

ΡΝΞΝΘΔΠΗΑ-ΘΔΑ-ΘΙΞ +0%-+25% 

ΔΞΗΦΑΛΔΗΑ ± 5% αλά 20κ² ± 0- 15% 

ΞΑΙΑΗΝΡΖΡΑ ± 1% -1,5% αλά έηνο 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ ± 3% ΑΞΝΘΖΘΖ  
± 5-10%* Θ.ΠΡ.Α   

ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖ ΑΛΑΙΝΓΥΠ ΡΖΠ ΔΘΡΑΠΖΠ ΡΥΛ 
ΔΟΓΑΠΗΥΛ (0-60%) ±0-24% 

ΙΝΗΞΑ ΞΝΗΝΡΗΘΑ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΘΑΡΑ ΞΔΟΗΞΡΥΠΖ 

  
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Ππγθξηηηθά ζηνηρεία 
 

1. ΚΝΟΝΕΖ  (ΘΑΡΥΡΔΟΖ ΘΔΠΖ) 150 Κ2 5νπ ΑΓΝΟΑ 800.000€  ΔΛΡΝΠ 

2021 ΘΑΘΖ ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ  5333€/κ2 (Κεζηηηθφ ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝ) 

2. ΚΝΟΝΕΖ  ΗΓΗΝ ΑΘΗΛΖΡΝ 150 Κ2 5νπ  ΕΖΡΝΚΔΛΖ ΡΗΚΖ 

ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΚΔΛΝ  1.500.000€ Π (ΘΝΠΡΝΠ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΖΠ 50.000) 

10.000€/κ2 (Κεζηηηθφ ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝ) 

3. ΠΡΖΠΗΣΥΟΝ 230Κ2 3νπ ΞΝΙΡΔΙΥΠ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΚΔΛΝ ΚΔ PARKING 

ΓΗΞΙΑ ΞΟΝΠΦΝΟΑ 1.850.000€  ΑΜΗΑ PARK. 150.000€ Π 

8.000€/κ2(Κεζηηηθφ ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝ) 

4. ΟΖΓΗΙΙΖΠ  150Κ2   4νπ ΚΖ ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΚΔΛΝ. ΕΖΡΝΚΔΛΖ  1.200.000€ 

8.000€/κ2  
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ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΑΜΗΑΠ ΑΘΗΛΖΡΝ 
 

Σαξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ 
 

Ξιενλεθηήκαηα 

 Ξξνλνκηνχρνο πεξηνρή 

 Δγγχηεηα κε ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο (πιαηεία 

Ππληάγκαηνο θαη Θνισλαθίνπ) 

 Δχθνιε πξφζβαζε 

 Ξιήξεο απνπζία λεφδκεησλ θηηξίσλ, κε απνηέιεζκα 

λα ππάξρεη δήηεζε γηα παιαηάο θαηαζθεπήο 
δηακεξίζκαηα 

 Άξηζηε θαηάζηαζε ζπληήξεζεο 

 

Κεηνλεθηήκαηα 

 Γελ δηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο 

 

 
Ξξνζδηνξηζκόο εύινγεο ηηκήο κνλάδαο 

Κεηά απν επεμεξγαζία ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ , πξνθχπηεη  ηηκή κνλάδαο ηεο ηάμεο 

ησλ  6.840,00 €/κ². κε ζηξνγγπινπνίεζε 

 
 

Δύινγε αμία 

Δθηηκνχκε φηη ε Δχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ: 

1.300.000,00 € 

     (ΔΛΑ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΝ ΡΟΗΑΘΝΠΗΔΠ Σηιηάδεο Δπξώ) 

 

 

 

Ξίλαθαο πξνζδηνξηζκνύ αμίαο 

ΡΚHΚΑ 
 

 

OΟΝ
ΦΝΠ 

ΔΞΗΦAΛΔΗΑ 
(Κ²) 

ΡΗΚH 
ΚΝΛAΓΑΠ 

(€/Κ²) 

ΔYΙΝΓΖ 
ΑΜIΑ 

(€) 

Γηακέξηζκα 
"Δ-1" 

5νο 190,00 6.840,00 1.300.000,0
00 Απνζήθε πφγεη

ν 
    7,70        0,00           0,00 

Πύλνιν  197,70  1.300.000
00 
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ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΑΘΗΛΖΡΝ 
Hμεπομηνία αςτοτίαρ Εξυτεπική αςτοτία 30.12.2021. Φυτό. Στ. Καπαπιπέπη 

Οι υυτογπαυίερ τος εσυτεπικού πποέπσονται από πποηγούμενη αςτοτία  
 

Δμσηεξηθή άπνςε θηηξίνπ  Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 

 

 

 
   

Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο  Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 
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Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο   
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ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΠΡΖΛ ΝΓΝ ΠΡΟΑΡΗΩΡΗΘΝ ΠΛΓΔΠΚΝ 23 &  
ΙΘΑΒΖΡΡΝ, ΑΘΖΛΑ 
 
ΘΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 
 

 
Ρν εθηηκψκελν αθίλεην είλαη Γηακέξηζκα 3νπ νξφθνπ πνιπθαηνηθίαο, πνπ 
βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Πηξαηησηηθνχ Ππλδέζκνπ 23 θαη Ιπθαβεηηνχ, εληφο 
ηνπ 1νπ δεκνηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Πην νηθνδνκηθφ 
ηεηξάγσλν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Πηξαηησηηθνχ Ππλδέζκνπ, 
Γεκνθξίηνπ, Ιπθαβεηηνχ θαη Φσθπιίδνπ. 
Βξίζθεηαη ζηε πεξηνρή Θνισλάθη, πνπ είλαη πξνλνκηνχρνο πεξηνρή ηνπ  
θέληξνπ ηεο Αζήλαο. 

Δίλαη ππθλνδνκεκέλε πεξηνρή, κε πνιπψξνθα θηίξηα, παιαηφηεηνο θαη σο επη 
ην πιείζηνλ πνιπηεινχο θαηαζθεπήο. Ζ επηθξαηνχζα ρξήζε είλαη  θαηνηθία 
ζηνπο πςεινχο νξφθνπο  θαη επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο θπξίσο ζηνπο 
ρακειψηεξνπο ελψ ζηα ηζφγεηα ζηεγάδνληαη εκπνξηθέο ρξήζεηο θαη ρξήζεηο 
αλαςπρήο θπξίσο επί ηεο Ξιαηείαο Θνισλαθίνπ, πέξημ απηήο θαη επί ησλ 
θεληξηθψλ αμφλσλ  
Ζ πεξηνρή εμππεξεηείηαη απφ ην δίθηπν αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, κέζσ ησλ 
θεληξηθψλ αξηεξηψλ 
 

Ζ εγγχο ηνπ αθηλήηνπ πεξηνρή, βξίζθεηαη ζηνπο πξφπνδεο ηνπ ιφθνπ ηνπ 
Ιπθαβεηηνχ,πνπ απνηειεί ζεκείν αλαθνξάο ηεο Αζήλαο, αιιά θαη πλεχκνλα 

πξαζίλνπ.  
Ρν θηίξην βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην πςειψλ πξνδηαγξαθψλ ζπγθξφηεκα ζχγρξνλσλ 

θαηνηθηψλ  One Athens,  πνπ ζεσξνχληαη απφ ηα θαιχηεξα αθίλεηα, πνπ δηαηίζεληαη 
απηήλ ηε ζηηγκή πξνο πψιεζε ζηελ Αζήλα. 
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Ξεξηγξαθή αθηλήηνπ 

 
Νη εθηηκψκελεο νξηδφληηεο ηδηνθηεζίεο είλαη:1)Ρν ππ΄αξηζκφλ 32 δηακέξηζκα ηνπ  
3νπ (Γ) πάλσ απφ ην ηζφγεην νξφθνπ 2) Ζ ππφ ζηνηρεία ζήηα (ζ) απνζήθε ηνπ 
δεπηέξνπ (Β) πνγείνπ θαη 3) Ν ππφ ζηνηρεία Αιθα έλα (Α1) ρψξνο ζηάζκεπζεο 
απηνθηλήηνπ ηνπ πξψηνπ (Α)  ππνγείνπ,πνιπθαηνηθίαο, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 1ν 
Γηακέξηζκα ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζηελ δηαζηαχξσζε ησλ νδψλ  Ιπθαβεηηνχ θαη 
Πηξαηησηηθνχ Ππλδέζκνπ, φπνπ θέξεη ηνλ αξηζκφ 23 θαη φπνπ βξίζθεηαη θαη ε 
είζνδνο ηνπ θηηξίνπ. 
Πχκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία  ε αλσηέξσ πνιπθαηνηθία έρεη αλεγεξζεί 
ζε νηθφπεδν επηθάλεηαο 686,95 κ², γσληαθφ, πνπ  έρεη πξφζσπν ΒΑ ζε πιεπξά 
32,40 κ. επί ηεο νδνχ Πηξαηησηηθνχ Ππλδέζκνπ, ΒΓ ζε πιεπξά 20,40 κ. επί ηεο 
νδνχ Ιπθαβεηηνχ θαη πξνο ηηο ινηπέο πιεπξέο ζπλνξεχεη κε φκνξεο ηδηνθηεζίεο. 
 Ρν θηίξην, ζπκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία, αλεγέξζε βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 
Α1250/1965 νηθνδνκηθήο άδεηαο. Απνηειείηαη απφ 2 ππφγεηα, ηζφγεην, 3 πιήξεηο 
νξφθνπο θαη 2 νξφθνπο ζε εζνρή. 
1)Ρν ππ΄αξηζκφλ 32 δηακέξηζκα ηνπ  3νπ (Γ) πάλσ απφ ην ηζφγεην νξφθνπ, έρεη 
επηθάλεηα 149,04 κ2 θαη πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ νηθνπέδνπ 4,05%. 
Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ απηνςία, πνπ έγηλε γηα ηελ παξνχζα εθηίκεζε,  
είλαη  πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν θαη βξίζθεηαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ζπληήξεζεο. 
Ξεξηιακβάλεη εληαίν ρψξν ρψξνπ ππνδνρήο- θνπδίλαο, δπν ππλνδσκάηηα, δχν 
ινπηξά, w.c. θαη δσκάηην ππεξεζίαο. Δρεη εμψζηε επί ηεο νδνχ Ιπθαβεηηνχ. 
Ζ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηνπ δηακεξίζκαηνο, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα 
πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζηα 
εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο.   

 
Ζ πξφζβαζε ζην αθίλεην γίλεηαη κέζσ ηνπ θνηλφρξεζηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη ηνπ 

αλειθπζηήξα ηνπ θηηξίνπ.  

2) Ζ ππφ ζηνηρεία ζήηα (ζ) απνζήθε ηνπ δεπηέξνπ (Β) πνγείνπ, απνηειείηαη απφ 

έλα ρψξν θαη έρεη επηθάλεηα 6,28κ2 θαη πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ νηθνπέδνπ 

0,08%.   

 3) Ν ππφ ζηνηρεία Αιθα έλα (Α1) ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ ηνπ πξψηνπ (Α)  

ππνγείνπ, απνηειείηαη απφ έλα ρψξν θαη έρεη επηθάλεηα 17,40 κ2 θαη πνζνζηφ 

ζπληδηνθηεζίαο επί ηνπ νηθνπέδνπ 0,42%. Ππλνξεχεη ΒΑ κε ηελ νδφ Πηξαηησηηθνχ 

Ππλδέζκνπ. 

Πχκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία ζηα αλσηέξσ αθίλεηα ππήξραλ 
απζαηξεζίεο νη νπνίεο είραλ γίλεη ζηελ δηάξθεηα εο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θαη 
θαίλνληαη ζηα επίζεκα ζρέδηα ηεο ζχζηαζεο. Νη απζαηξεζίεο έρνπλ ηαθηνπνηεζεί 
βάζεη ησλ Λ.4178/13 θαη Λ. 4495/17 θαη νη δηαδηθαζίεο έρνπλ πεξαησζεί νξηζηηθά. 
Αλαιπηηθά 1) ζην ππ’αξηζκφλ 32 δηακέξηζκα  ππάξρεη απζαίξεηε επηθάλεηα 0,92κ2 
2) ππφ ζηνηρεία Αιθα έλα (Α1) ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ έρεη άιιάμεη ζέζε 
ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο.   
(Γηαθνξεηηθή Γηακεξηζκάησζε ησλ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο) 
` 

 

Πεκεηψλεηαη φηη γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηαηηθφο έιεγρνο ή έιεγρνο ησλ δηθηχσλ θαη παξνρψλ ηνπ αθηλήηνπ θαη δελ καο 

παξαζρέζεθε θακία έγθπξε ππνγεγξακκέλε έθζεζε 
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Πχκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία ζηα αλσηέξσ αθίλεηα ππήξραλ 
απζαηξεζίεο νη νπνίεο είραλ γίλεη ζηελ δηάξθεηα εο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ θαη 
θαίλνληαη ζηα επίζεκα ζρέδηα ηεο ζχζηαζεο. Νη απζαηξεζίεο έρνπλ ηαθηνπνηεζεί 
βάζεη ησλ Λ.4178/13 θαη Λ. 4495/17 θαη νη δηαδηθαζίεο έρνπλ πεξαησζεί νξηζηηθά. 
Αλαιπηηθά 1) ζην ππ΄αξηζκφλ 32 δηακέξηζκα  ππάξρεη απζαίξεηε επηθάλεηα 0,92κ2 
2) ππφ ζηνηρεία Αιθα έλα (Α1) ρψξνο ζηάζκεπζεο απηνθηλήηνπ έρεη άιιάμεη ζέζε 
ζε ζρέζε κε ηελ πξνβιεπφκελε ζηα εγθεθξηκέλα ζρέδηα ηεο νηθνδνκηθήο αδείαο.   
(Γηαθνξεηηθή Γηακεξηζκάησζε ησλ νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο) 
` 
 
Δπηπιένλ, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εκβαδνκέηξεζε ζην αθίλεην, αιιά, θαηφπηλ 
εληνιήο, βαζηζηήθακε ζηηο επηθάλεηεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηελ ηδηνθηήηξηα 
εηαηξεία. Βάζεη ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο, νη επηθάλεηεο ηνπ αθηλήηνπ θαη ην 
πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ 

ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ OΟΝΦΝΠ ΔΞΗΦAΛΔΗΑ ΞΝΠΝΠΡO 

ΠΛΗΓΗΝΘΡΖΠIΑΠ ΠΡΝ   (Κ²)   

ΝΗΘOΞΔΓΝ (‰)    
    

Γηακέξηζκα 32 3νο 149,04 0,405 

Απνζήθε ζ Β πφγεην     6,28       0,008 
Σψξνο Πηαζκ. Α1 Α πφγεην    17,40     0,042 
Πύλνιν   0,527  
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Σάξηεο πεξηνρήο θαη εληνπηζκφο ζέζεο αθηλήηνπ 
Πηξαηησηηθνύ Ππλδέζκνπ 23 & Ιπθαβεηηνύ, 1ν Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γήκνπ 

Αζελαίσλ 
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ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΘΔΛΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

1.Ρίηινο ηδηνθηεζίαο ππ’ αξηζκ 27568.2/09.04.2021» Αγνξαπσιεζία Νξηδνληίσλ 
Ηδηνθηεζηψλ» ηεο Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ Ληθνιεηηαο Γπθηνπνχινπ Τχρα 

4. ΘΑΡΝΤΖ: ΑΞΝΡΞΥΠΖ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΝΠ 32 απφ Ηνχιην 2016, ζπληάμαο 
Ρηκνιέσλ Θφθιαο Ρνπνγξάθνο Κερ/θφο 

2. ΘΑΡΝΤΖ: ΑΞΝΡΞΥΠΖ PARKING A1, απφ Ηνχιην 2016, ζπληάμαο Ρηκνιέσλ 
Θφθιαο Ρνπνγξάθνο Κερ/θφο 

3. ΘΑΡΝΤΖ: ΑΞΝΡΞΥΠΖ ΑΞΝΘΖΘΖΠ ζ απφ Ηνχιην 2016, ζπληάμαο Ρηκνιέσλ 

Θφθιαο Ρνπνγξάθνο Κερ/θφο 

4. ΒΔΒΑΗΥΠH Λ4178/2013 OΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ, ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ 32 

Γ΄ΝΟΝΦΝ ΘΑΗ  OΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ, PARKING A-1 Α΄ΞΝΓΔΗΝ ΔΞΗ ΡΖΠ 
ΝΓΝ ΠΡΟ. ΠΛΓΔΠΚΝ 23, ΑΘΖΛΑ   Α/Α ΓΖΙΥΠΖΠ 367184 ΝΟΗΠΡΗΘΖ ΞΑΓΥΓΖ, 
ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΚΞΗΥΡΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ, ΞΡΣΗΝΣΝΠ ΚΖΣ/ΘΝΠ ΓΝΚΗΘΥΛ 

ΔΟΓΥΛ ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΡΗΚΝΙΔΥΛ ΘΝΘΙΑΠ 

5. ΒΔΒΑΗΥΠH N4495/2017 OΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ, ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ 32 

Γ΄ΝΟΝΦΝ, ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΠΡΟ. ΠΛΓΔΠΚΝ 23, ΑΘΖΛΑ   Α/Α 
ΓΖΙΥΠΖΠ1209732 ΞΔΟΑΗΥΚΔΛΖ, ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΚΞΗΥΡΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ, 
ΞΡΣΗΝΣΝΠ ΚΖΣ/ΘΝΠ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 

6. ΒΔΒΑΗΥΠH N4495/2017 OΟΗΕΝΛΡΗΑΠ ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑΠ, PARKING A-1 
Α΄ΞΝΓΔΗΝ, ΔΞΗ ΡΖΠ ΝΓΝ ΠΡΟ. ΠΛΓΔΠΚΝ 23, ΑΘΖΛΑ   Α/Α 

ΓΖΙΥΠΖΠ1209732 ΞΔΟΑΗΥΚΔΛΖ, ΚΖΣΑΛΗΘΝΠ ΘΑΚΞΗΥΡΖΠ ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ, 
ΞΡΣΗΝΣΝΠ ΚΖΣ/ΘΝΠ ΓΝΚΗΘΥΛ ΔΟΓΥΛ 

 

 
Πε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζρεζέληα έγγξαθα απνδεηρζνχλ αλαθξηβή, δηαηεξνχκε ην 

δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ηεο έθζεζεο 

 

Ξνιενδνκηθό θαζεζηώο 

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα ρξήζεσλ γεο ή έιεγρν πνιενδνκηθήο λνκηκφηεηαο γηα 
ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο  

ΝΟΝΗ ΓΝΚΖΠΖΠ  

βι. Ππλεκκέλν Ξίλαθα  

 

 
Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο παξαζρέζεθαλ ην αθίλεην είλαη ηδηνθηεζίαο 

ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α. 

 

. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΣΗΜΑΣΑΓΟΡΑ 

 
Κεζνδνινγία εθηίκεζεο 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ εθαξκφζηεθε ε 

Κέζνδνο Ππγθξηηηθψλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο. 

 

Κέζνδνο Ππγθξηηηθώλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο 

Πχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα θαη ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζηνηρείσλ δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηo εθηηκψκελν αθίλεην. 

Ππλεπψο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ εθηίκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

επεμεξγαζία ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε εχινγε αμία 

ηνπ. 

 
Σαξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο θηεκαηαγνξάο 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην απνηειεί κηα εηδηθή αγνξά,  ιφγσ 

ηνπ πξνλνκηνχρνπ ραξαθηήξα ηεο θαη ηεο κηθξήο ζρεηηθά έθηαζεο ηεο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηελ πεξηνξηζκέλε πξνζθνξά αθηλήησλ. 

Νη ηηκέο ζηελ πεξηνρή είλαη πςειέο ζπγθξηλφκελεο κε άιιεο πεξηνρέο ηνπ 

θέληξνπ ηεο Αζήλαο.  

πάξρεη κεγάιν αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα θαιά αθίλεηα ζηελ πεξηνρή (απφ 

μέλνπο θαη ·ιιελεο αγνξαζηέο) , έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί αξθεηέο πξάμεηο θαη 

δηαπηζηψλεηαη άλνδνο ηηκψλ. 

Σαξαθηεξηζηηθά ζην ζπγθξφηεκα ΝΛΔ ΑΡΖΔΛS Εεηνχκελε ηηκή γηα δηακέξηζκα 

77κ2, 2νπ, 600.000€ 7792€/κ2 

Θαηά ηελ έξεπλα θηεκαηαγνξάο ,πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

ηηκέο πψιεζεο δηακεξηζκάησλ ζηελ πεξηνρή εκθαλίδνπλ κεγάινο εχξνο 

αλαιφγσο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αθηλήηνπ,  Ζ ζέζε ηνπ 

αθηλήηνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Γηα αθίλεηα αληίζηνηρσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηνπ εθηηκσκέλνπ, απφ άπνςε ζέζεο, νξφθνπ, επηθάλεηαο, 

θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο θαη ινηπψλ παξνρψλ, ην εχξνο ηηκψλ πψιεζεο 

δηακνξθψλεηαη κεηαμχ  4.500,00 €/κ² έσο  6.000,00 €/κ². 
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Ππγθξηηηθά ζηνηρεία 

1. ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΓΗΑ ΡΝ ΠΓΘΔΘΟΗΚΔΛΝ ( ΠΔ ΔΜΔΙΗΜΖ Ζ ΑΓΝΟΑΞΥΙΖΠΗΑ)

700.000/710.000€ ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑ ΗΓΗΝΘΡΖΡΖ  4700 €/κ2 –ΔΗΣΔ Θαη

ΤΖΙΝΡΔΟΖ ΞΟΝΠΦΝΟΑ ΚΔΡΑ ΡΖ ΠΚΦΥΛΗΑ ( ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΑ ΡΖΠ

ΗΓΗΝΘΡΖΡΟΗΑΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑΠ)

ΞΟΑΜΔΗΠ ΔΛΡΝΠ ηνπ 2021 

2. 
ΙΘΑΒΖΡΡΝ 39 138κ2/3νο  ΚΔΓΑΙΖ ΒΔΟΑΛΡΑ  ΞΙΖΟΥΠ ΑΛΑΘ 

730.000€  5290 €/κ2   

3. ΑΛΑΓΛΥΠΡΝΞΝΙΝ  ΞΙ. ΙΘΑΒΖΡΡΝ155κ2/ 5νο ΚΖ

ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΚΔΛΝ, ΘΔΑ, ΞΑΟΘΗΛΓΘ . 750.000€ 4840 €/κ2

4. ΠΞΔΠΗΞΞΝ  ΑΞΔΛΑΛΡΗ  ΑΞΝ ΞΑΟΘΝ 133 κ2 /4νο ΞΙΖΟΥΠ

ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΚΔΛΝ 710.000€  5338 €/κ2( ΚΔΠΗΡΗΘΝ ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝ)

5. ΡΠΑΘΑΙΥΦ 2  145κ2, 5oο ΝΟ, ΘΑΡΑΠΘΔΖ ’57,  ΓΥΛΗΑΘΝ ΟΔΡΗΟΔ ΚΖ 

ΑΛΑΘΑΗΛΗΠΚΔΛΝ ΘΔΑ ΞΙΑΡΔΗΑ 720.000€ 4/21 4965 €/κ2 

(Ξιεξνθνξηα ζπκβνιαηνγξαθνπ) 

` 
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ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΑΜΗΑΠ ΑΘΗΛΖΡΝ 
 

 
Σαξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ 
 

Ξιενλεθηήκαηα 

 Ξξνλνκηνχρνο πεξηνρή 

 Δγγχηεηα κε ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο (πιαηεία 

Θνισλαθίνπ) 

 Άξηζηε θαηάζηαζε, πξφζθαηε αλαθαίληζε 

 Γηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο θαη απνζήθε 

 

Κεηνλεθηήκαηα 
 

 Γελ έρεη ηδηαίηεξε ζέα 

 

Ξξνζδηνξηζκόο εύινγεο ηηκήο κνλάδαο 

Κεηά απν επεμεξγαζία ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ , πξνθχπηεη  ηηκή κνλάδαο κε 

ζηξνγγπινπνίεζε ηεο ηάμεο ησλ  4700,00 €/κ², ζηελ αλσηέξσ ηηκή 

πεξηιακβάλνληαη θαη νη αμηεο ηεο ζέζεο ζηάζκεπζεο θαη ηεο απνζήθεο.  

 

 

Δύινγε αμία 

Δθηηκνχκε φηη ε Δχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, αλέξρεηαη 

Κκε ζηξνγγπινπνίεζε ζην πνζφ ησλ: 

700.000,00 € 

     (ΔΞΡΑΘΝΠΗΔΠ Σηιηάδεο Δπξώ) 

 

 

 

Ξίλαθαο πξνζδηνξηζκνύ αμίαο 

ΝΟΗΕΝΛΡΗΑ 

ΗΓΗΝΘΡΖΠΗΑ 
 

 

OΟΝΦΝΠ ΔΞΗΦAΛΔΗΑ 

(Κ²) 
ΡΗΚH 

ΚΝΛAΓΑΠ 

(€/Κ²) 

ΔYΙΝΓΖ 

ΑΜIΑ 

(€) 

Γηακέξηζκα 32 3νο 149,04 3.370,00 640.000 

Απνζήθε ζ πφγεην Β     6,28        0,00   

Σψξνο Πη. Α1 πφγεην Α   17,40 Θ.Α.   60.000 

     

Πύλνιν  172,72  700.000,00 
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ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΑΘΗΛΖΡΝ 
Hμεπομηνία αςτοτίαρ 28.12.2021 Φυτό. Στ. Καπαπιπέπη 

 

Δμσηεξηθή άπνςε θηηξίνπ           Δίζνδνο  θηηξίνπ 

 

 

 

   

Δμσηεξηθή άπνςε θηηξίνπ   
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Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 
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Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 
 
 
 
 
 
 
 
Θέα από ηνλ εμώζηε 
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ΑΘΗΛΖΡΝ  
ΠΡΖΛ ΝΓΝ ΒΑΠΗΙΔΩΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝ 28, ΘΖΦΗΠΗΑ 
    

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΝ 

 

ΘΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 

Ρν εθηηκψκελν αθίλεην βξίζθεηαη επί ηεο νδνχ Βαζηιέσο Αιεμάλδξνπ 28 ζηελ 

πεξηνρή ηεο Θεθηζηάο, εληφο ηνπ νκψλπκνπ Γήκνπ, ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν, 

πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Βαζηιέσο Αιεμάλδξνπ, Ραηνΐνπ, Παξαληαπφξνπ 

θαη Δθάιεο (Ν.Ρ.291). 

Πηελ πεξηνρή, κεηαμχ ησλ νδψλ Σαξηιάνπ Ρξηθνχπε, Ραηνίνπ θαη Θεθηζίαο, 

επηθξαηεί ε ρξήζε θαηνηθίαο, κε εμαίξεζε ηνπο πξναλαθεξζέληεο νδηθνχο 

άμνλεο, επί ησλ νπνίσλ ζπγθεληξψλνληαη επαγγεικαηηθά αθίλεηα. Δηδηθφηεξα ε 

νδφο  Σαξηιάνπ Ρξηθνχπε απνηειεί  θεληξηθφ εκπνξηθφ άμνλα, κε θαηαζηήκαηα 

θαη ππεξεζίεο. 

Ζ πεξηνρή έρεη αξαηή ζρεηηθά δφκεζε θαη ηα  θηίξηα είλαη κνλνθαηνηθίεο, 

πνιπθαηνηθίεο ιίγσλ νξφθσλ παιαηφηεξεο θαηαζθεπήο  θαη λεφηεξα θηίξηα 

θαηνηθηψλ ζχγρξνλεο  αηζζεηηθήο. 

Ζ πξφζβαζε ζηελ πεξηνρή γίλεηαη κέζσ ησλ θπξίσλ νδηθψλ αμφλσλ. Ν 

πιεζηέζηεξνο ζηαζκφο κέζσλ ζηαζεξήο ηξνρηάο είλαη απηφο ηνπ ΖΠΑΞ ηεο 
Θεθηζηάο.  
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Σάξηεο πεξηνρήο θαη εληνπηζκόο ζέζεο αθηλήηνπ 
Βαζηιέσο Αιεμάλδξνπ 28, Ξεξηνρή Θεθηζηάο, Γήκνο Θεθηζηάο 
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Ξεξηγξαθή αθηλήηνπ 

Ρν εθηηκψκελν αθίλεην είλαη ηξηψξνθν θηίξην θαηνηθηψλ επί pilotis, ην νπνίν 

θαηαζθεπάζηεθε βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ. 8111/1978 νηθνδνκηθήο άδεηαο ζε 

νηθφπεδν επηθάλεηαο 760,90 κ², πνπ ζπλνξεχεη λφηηα κε ηελ νδφ Βαζηιέσο 

Αιεμάλδξνπ θαη πξνο ηηο ινηπέο πιεπξέο κε φκνξεο ηδηνθηεζίεο. 

Ρν  θηίξην πεξηιακβάλεη ηξία νξνθνδηακεξίζκαηα. 

 Ρα δηακεξίζκαηα έρνπλ παλνκνηφηππε δηαξξχζκηζε θαη πεξηιακβάλνπλ ρσι, 

ρψξν ππνδνρήο εληαίν κε ρψξν ηξαπεδαξίαο  θνπδίλα, ινπηξφ, wc, ηξία 

ππλνδσκάηηα θαη βεξάληα πεξηκεηξηθά ηνπ δηακεξίζκαηνο. 

Ρα δάπεδα είλαη μχιηλα ζε φινπο ηνπο θχξηνπο ρψξνπο θαη ηα ππλνδσκάηηα θαη 

επηζηξσκέλα κε θεξακηθά πιαθίδηα ζηνπο ρψξνπο πγηεηλήο θαη ηελ θνπδίλα Ρα 

εμσηεξηθά θνπθψκαηα ηνπ δηακεξίζκαηνο είλαη αινπκηλίνπ παιηνχ ηχπνπ. 

Ζ θαηάζηαζε δηαηεξήζεσο ησλ δηακεξηζκάησλ είλαη πνιχ θαιή αλαιφγσο ηεο 

παιαηφηεηνο ηνπο, ρσξίο λα είλαη αλαθαηληζκέλα. 

Ζ πξφζβαζε ζηνπο νξφθνπο γίλεηαη κέζσ ηνπ θνηλφρξεζηνπ θιηκαθνζηαζίνπ 

θαη ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ θηηξίνπ. 

Πεκεηψλεηαη φηη γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηαηηθφο έιεγρνο ή έιεγρνο ησλ δηθηχσλ θαη παξνρψλ ηνπ αθηλήηνπ, δελ καο 
παξαζρέζεθε θακία έγθπξε ππνγεγξακκέλε έθζεζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα 

πγηεηνλνκηθνχο ιφγνπο (παλδεκία covid 19), δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ 
εζσηεξηθή απηνςία. Πρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε δηαηεξήζεσο ηνπ αθηλήηνπ θαη 

ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο  ζε απηφ, βαζηζηήθακε ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο 
παξαζρέζεθαλ απφ ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία. Νη θσηνγξαθίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 
ηνπ αθηλήηνπ πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελε απηνςία ζην αθίλεην. 

Δπηπιένλ, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εκβαδνκέηξεζε ζην αθίλεην, αιιά, θαηφπηλ 

εληνιήο, βαζηζηήθακε ζηηο επηθάλεηεο Βάζεη ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο, νη 

επηκέξνπο επηθάλεηεο ηνπ θάζε δηακεξίζκαηνο παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα: 

 

ΝΟΝΦΝΠ ΣΟΖΠΖ ΚΔΗΘΡΖ 

ΔΞΗΦΑΛΔΗ

Α (Κ²) 

ΩΦΔΙΗΚΖ 

ΔΞΗΦΑΛΔiΑ 

(Κ²) 

πφγεην Βνεζεηηθή   36,86   36,86 

Ηζφγεην Δίζνδνο   24,80   24,80 

1νο Νηθηζηηθή 152,00 140,00 

2νο Νηθηζηηθή 152,00 140,00 

3νο Νηθηζηηθή 152,00 140,00 

Γψκα -   21,00   19,00 

Πύλνιν         Βνεζεηηθή 536,66  

  

 

Πχκθσλα κε ηα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία έρεη γίλεη ππαγσγή  γηα ην αθίλεην 
ζηνλ Λ.4178/13 θαη ε δηαδηθαζία έρεη πεξαησζεί, νη απζαηξεζίεο είλαη 

ππεξβάζεηο ζην Γψκα (7κ2) θαη ηελ Δίζνδν ηνπ θηηξίνπ (2,09κ2). 
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Δπηπιένλ ησλ αλσηέξσ,  ζην πίζσ κέξνο ηνπ νηθνπέδνπ ππάξρεη παιαηφ ηζφγεην 
θηίζκα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο πεξίπνπ 34,80 κ², ην νπνίν έρεη θχξηα ρξήζε 
(Βνεζεηηθφ θηηζκα 12,00 κ2 ζχκθσλα κε ηελ νηθνδνκηθή άδεηα θ πξνππάξρνλ 

θηηζκα 22,80κ2, ην νπνίν δελ έηρε απνηππσζεί ζηελ Ν.Α.)  Δρεη ππαρζεί ζηνλ 
Λ.4178/2013 (πιεξνθνξία Αξρηηέθησλ Ξελειφπε Γηαλλάθε).  

Ζ αμία ηνπ θηίζκαηνο ηνπ αθαιχπηνπ ιφγσ ηεο θαθήο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο 
ηνπ θαη ηνπ ηδηνθηεζηαθνχ θαζεζηψηνο εμαίξεηαη ηεο εθηίκεζεο. 
 Ζ αμία ησλ ρψξσλ βνεζεηηθήο ρξήζεο πεξηιακβάλεηαη  ζηελ αμία ησλ 

δηακεξηζκάησλ.  

 

ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΘΔΛΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

Γηάγξακκα θάιπςεο ηνπ θαθέινπ ηεο Νηθνδνκηθήο αδείαο ηνπ πνιηηηθνχ 
κεραληθνχ Αλδξέα Γάξα 

Θαηφςεηο ηππηθνχ νξφθνπ θαη δψκαηνο ηνπ θαθέινπ ηεο Νηθνδνκηθήο αδείαο κε 
εκεξνκελία Απξίιηνο 1978 ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Αλδξέα Γάξα 

Θαηφςεηο ηζνγείνπ θαη ππνγείνπ ηνπ θαθέινπ ηεο Νηθνδνκηθήο αδείαο κε 
εκεξνκελία Γεθέκβξηνο 1980 ηνπ πνιηηηθνχ κεραληθνχ Αλδξέα Γάξα 

Ρίηινο ηδηνθηεζίαο  ππ’ αξηζκ. 6789/02.11.1984 ηνπ Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζήλαο 

Σξήζηνπ Γνξγία 

Νηθνδνκηθή άδεηα ππ΄αξηζκ.8111/15.12.1978 ηεο πεξεζίαο Ξνιενδνκίαο 

Αλαηνιηθήο Αηηηθήο κε Αλαζεσξήζεηο 7975/80 θαη 2121/81 

 
Βεβαίσζεπεξαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο ππαγσγήο 

ζην Λ. 4178/2013. A/A Γήισζεο: 2437575/26.03.2014 απφ 01.11.2017 
ζπληάμαζα ΞΖΛΔΙΝΞΖ ΓΗΑΛΛΑΘΖ Αξρηηέθησλ Κερ/θφο  

Πε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζρεζέληα έγγξαθα απνδεηρζνχλ αλαθξηβή, 

δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ηεο έθζεζεο. 

 

 
 

 

 

 

 

Ξνιενδνκηθό θαζεζηώο 
 

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα ρξήζεσλ γεο ή έιεγρν πνιενδνκηθήο 

λνκηκφηεηαο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο. Υζηφζν, ε 

εθηίκεζε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην αθίλεην πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο 

– θαηά ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπ – πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο 

θηηξηνδνκηθνχο θαλνληζκνχο. 
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Κε βάζε ηo πξνζθνκηζζέλ ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα, ην αθίλεην 

εληάζζεηαη ζηνλ ηνκέα Η ηεο Θάησ Θεθηζηάο θαη θαηά ηελ πεξίνδν 

αλέγεξζήο ηνπ ίζρπαλ ηα εμήο: 

Αξηηφηεηα 2.000,00 κ² 

Ξξφζσπν:       30,00 κ. 

Βάζνο: 40,00 κ 

Ξαξεθθιίζεηο  

πξν 23-08-1977  

Αξηηφηεηα 800,00 κ² 

Ξξφζσπν: 16,00 κ. 

Βάζνο: 20,00 κ 

πξν 05-05-1954  

Αξηηφηεηα 80,00 κ² 

Ξξφζσπν:  6,00 κ. 

Διάρηζην βάζνο: 6,00 κ 

 

Πχζηεκα δφκεζεο: Ξαληαρφζελ 

ειεχζεξν Ππληειεζηήο δφκεζεο: 0,60 

Όξνθνη: 3 

Κέγηζην χςνο: 11,00 κ 
 

 

 
Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο παξαζρέζεθαλ ην αθίλεην είλαη 

ηδηνθηεζίαο ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΣΗΜΑΣΑΓΟΡΑ 

 
Κεζνδνινγία εθηίκεζεο 

 
Δηδηθή παξαδνρή 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ έρεη γίλεη ζχζηαζε   νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο ζην αθίλεην  

Γεδνκέλνπ σζηφζν φηη ε εθηίκεζε γίλεηαη ππνινγίδνληαο ηελ βέιηηζηε ρξήζε 

ηνπ αθηλήηνπ ιακβάλνληαο ππφςηλ φηη ηα δηακεξίζκαηα έρνπλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά νξηδνληίσλ ηδηνθηεζηψλ θαη ην αθίλεην ζα  δηαηίζεην 

επθνιφηεξα ηκεκαηηθά, ε εθηίκεζε έρεη γίλεη κε ηελ παξαδνρή φηη ζα ζπληαρζεί 

ζχζηαζε θαη ην θάζε δηακέξηζκα ζα απνηειεί αλεμάξηεηε νξηδφληηα ηδηνθηεζία, 

ην νπνίν θαηά δήισζε ησλ ηδηνθηεηψλ απνηειεί πξφζεζή ηνπο. 

 

Βάζεη απηνχ θαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ησλ ηξηψλ 

δηακεξηζκάησλ εθαξκφζηεθε ε Κέζνδνο Ππγθξηηηθψλ Πηνηρείσλ ή 

Θηεκαηαγνξάο. Πηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο, ιφγσ ηεο αλσηέξσ αδπλακίαο 

ρξεζηκνπνηείηαη κεησηηθφο ζπληειεζηήο 10%  

 

Κέζνδνο Ππγθξηηηθώλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο 

Πχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα θαη ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζηνηρείσλ δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηo εθηηκψκελν αθίλεην. 

Ππλεπψο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ εθηίκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

επεμεξγαζία ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε εχινγε αμία 

ηνπ. 

 
Σαξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο θηεκαηαγνξάο 

Ζ πεξηνρή ηεο Θεθηζίαο ζεσξείηαη θαιή νηθηζηηθή πεξηνρή, πνπ 

ραξαθηεξίδνληαλ  απφ πςειέο αμίεο αθηλήησλ. Πηελ εγγχο πεξηνρή ηνπ 

εθηηκσκέλνπ, παξά ηελ γεληθφηεξε αλφδηθή ηάζε ηεο αγνξάο, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο πξνζθνξάο λεφδκεησλ δηακεξηζκάησλ (θαηαζθεπήο ηεο ηειεπηαίαο 

10εηίαο), ε δήηεζε παξακέλεη ζρεηηθά ρακειή, κε απνηέιεζκα νη ηηκέο λα 

παξνπζηάδνπλ ειαθξψο αλνδηθέο ηάζεηο.   

Απφ ηελ έξεπλα καο πξνέθπςε φηη νη ηηκέο πψιεζεο δηακεξηζκάησλ αληίζηνηρσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ησλ εθηηκσκέλσλ απφ άπνςε ζέζεο, επηθάλεηαο θαη 

παξνρψλ θπκαίλνληαη κεηαμχ  2.500 €/κ² θαη € 3.000 €/κ², αλαιφγσο ηνπ 

νξφθνπ θαη ηεο θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο. 

 

 

86



52 
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Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 
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Ππγθξηηηθά ζηνηρεία 

1.ΞΟΑΜΖ ΘΖΦΗΠΗΑ Πηξνθχιη, νξνθνδηακέξηζκα 135 η.κ., 3νπ, θαηαζθεπή '78,
θιεηζηφ πάξθηλ, απνζήθε, θαιή θαηάζηαζε, ηηκή 360.000€- 2670€/M2

(πιεξνθνξία Ππκβνιαηνγξάθνπ)

2. ΞΟΑΜΖ ΘΖΦΗΠΗΑ Πηξνθχιη, δηακέξηζκα 120 η.κ., 2νπ, γσληαθφ, θαηαζθεπή
'80, απηφλνκε ζέξκαλζε, θιεηζηφ πάξθηλ, απνζήθε, άξηζηε θαηάζηαζε, ηηκή

320.000€  - 2660€/M2   (πιεξνθνξία Ππκβνιαηνγξάθνπ)

3.ΘΖΦΗΠΗΑ Πηξνθχιη, δηακέξηζκα 90 η.κ., 1νπ, 2 π/δ, θαηαζθεπή '78, κπάλην,

ηδάθη, απνζήθε, θαιή θαηάζηαζε, γσληαθφ, πξνζφςεσο, θεληξηθή ζέξκαλζε,
θπζηθφ αέξην, ηδάθη, απεξηφξηζηε ζέα, απνζήθε 8 η.κ. , κεγάιεο βεξάληεο,
εμαηξεηηθή ζέζε. Θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κπάλην αλαθαηληζκέλα πξφζθαηα

anodos-realestate ηει 211 / 1067900, ηηκή 250.000€  2778€/κ2

| 
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ΒΑΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΚΣΙΜΗΗ ΚΑΙ ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΞΙΑ 

 
Σαξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ 

 

Ξιενλεθηήκαηα 

 Κεγάιν νηθφπεδν 

 Δχθνιε πξφζβαζε 

 Ξνιχ θαιή θαηάζηαζε ζπληήξεζεο 

 Ξαξνρή ρψξνπ ζηάζκεπζεο 

 Θαιή νηθηζηηθά πεξηνρή 

 
Κεηνλεθηήκαηα 

 Ζ κεγάιε επηθάλεηα ησλ δηακεξηζκάησλ πεξηνξίδεη 

ηνλ αξηζκφ ησλ δπλεηηθψλ αγνξαζηψλ. 

 Θηίξην ζρεηηθά παιαηάο θαηαζθεπήο θαη 

αξρηηεθηνληθήο 

 Πηελ παξνχζα θάζε δελ έρεη γίλεη Πχζηαζε 

Νξηδφληηαο Ηδηνθηεζίαο θαη ζπλεπψο ηα δηακεξίζκαηα 
δελ κπνξνχλ λα δηαηεζνχλ απηφλνκα ζηελ αγνξά 

 

Ξξνζδηνξηζκόο εύινγσλ ηηκώλ κνλάδνο 

Ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε ησλ δηακεξηζκάησλ, ηελ επηθάλεηα 

ηνπο, ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζεο θαη ηνλ φξνθν ηνπ θαζελφο θαη κεηά ηελ 

επεμεξγαζία ησλ ζπγθξηηθψλ ζηνηρείσλ αλαιφγσο ησλ ηδηαηηέξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο πξνθχπηνπλ ηηκέο κνλάδαο κε ζηξνγγπινπνίεζε 2430,00 

€/κ², 2500,00 €/κ² θαη € 2.570,00 €/κ² αληίζηνηρα. 

 

Δύινγε αμία 

Δθηηκνχκε φηη ε ζπλνιηθή Δχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ: 

1.500.000,00 € 
                            (ΔΛΑ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΝ ΞΔΛΡΑΘΝΠΗΔΠ Σηιηάδεο Δπξώ) 
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Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 
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Ξίλαθαο πξνζδηνξηζκνύ αμίαο 

ΝΟΝΦΝΠ ΣΟΖΠΖ ΩΦΔΙΗΚΖ 

ΔΞΗΦΑΛΔΗ

Α (Κ²) 

ΡΗΚΖ 

ΚΝΛΑΓΑ
Π 

(€/Κ²) 

 

ΔΙΝΓΖ 

ΑΜΗΑ (€) 

πφγεην Βνεζεηη
θή 

36,86 - - 

Ηζφγεην Δίζνδνο 24,80 - - 

1νο Νηθηζηηθ
ή 

140,00 2430,00 340.000,00 

2νο Νηθηζηηθ
ή 

140,00 2500,00 350.000,00 

3νο Νηθηζηηθ
ή 

140,00 2.570,00 360.000,00 

Γψκα - 21,00 - - 

Πύλνιν    900.000,00 
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ΦΩΡΝΓΟΑΦΗΔΠ ΑΘΗΛΖΡΝ 
Hμεπομηνία αςτοτίαρ Εξυτεπική αςτοτία  29.12.2021.* Φυτό. Στ. Καπαπιπέπη 

Οι υυτογπαυίερ τος εσυτεπικού πποέπσονται από πποηγούμενη αςτοτία  

      Δμσηεξηθή άπνςε θηηξηνπ  Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 

 

 

 
   

Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο  Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 
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Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 
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Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο Δζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 

 Απνςε ηνπ εμώζηε 
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Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 
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ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ ΠΡΖΛ ΙΔΩΦΝΟΝ ΒΑΠΗΙΗΠΠΖΠ ΠΝΦΗΑΠ 84, 
ΑΘΖΛΑ 

ΘΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 

Ρν εθηηκψκελν αθίλεην είλαη Γηακέξηζκα  3νπ νξφθνπ πνιπθαηνηθίαο, πνπ 
βξίζθεηαη επί ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Πνθίαο 84, εληφο ηνπ 7νπ δεκνηηθνχ 

δηακεξίζκαηνο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ. Πην  νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ 
πεξηθιείεηαη απφ ηελ Ιεσθφξν Βαζηιίζζεο Πνθίαο θαη ηηο νδνχο Πεκηηέινπ, 
Κηραιαθνπνχινπ θαη Ινχξνπ. Ζ ζέζε ηνπ αθηλήηνπ είλαη πξνλνκηνχρνο, 

βξίζθεηαη απέλαληη απφ ην Κέγαξν Κνπζηθήο Αζελψλ θαη ηελ Ξξεζβεία ησλ 
ΖΞΑ. Ζ εγγχο ηνπ αθηλήηνπ πεξηνρή, είλαη  ππθλνδνκεκέλε θεληξηθή πεξηνρή 

θαηνηθίαο, κε πνιιέο επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο, (ηαηξεία, γξαθεία, ππεξεζίεο 
θιπ) θπξίσο επί ηεο Ι. Βαζ. Πνθίαο θαη Κηραιαθνπνχινπ θαη ρξήζεηο αλαςπρήο 
επί ηεο πιαηείαο Καβίιε.  Πηελ πεξηνρή βξίζθνληαη Λνζνθνκεία, ηδησηηθά 

λνζειεπηήξηα, ε Ξξεζβείεο, μελνδνρεία θιπ.    
Ζ πεξηνρή εμππεξεηείηαη άξηζηα απφ ην δίθηπν αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, κέζσ 

ηεο ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Πνθίαο θαη ηεο νδνχ Κηραιαθνπνχινπ, θαη ηνλ 
ζηαζκφ ηνπ κεηξφ «Κέγαξν Κνπζηθήο». 
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Σάξηεο πεξηνρήο θαη εληνπηζκφο ζέζεο αθηλήηνπ 

 

Bαζηιίζζεο Πνθίαο 84, 7ν Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γήκνπ Αζελαίσλ 
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Ξεξηγξαθή αθηλήηνπ 

Ρν εθηηκψκελν  είλαη δηακέξηζκα 3νπ θαη 4νπ   νξφθνπ πνιπθαηνηθίαο, 

ζην νπνίν αλήθεη γθαξάδ εκη-ππνγείνπ θαη έρεη ην δηθαίσκα αλέγεξζεο 

ππνινίπνπ επηθαλείαο 4νπ νξφθνπ ζε εζνρή θαη ηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε 

ηνπ δψκαηνο.  

Ρν αθίλεην βξίζθεηαη ζε πεληαφξνθε πνιπθαηνηθία. Πχκθσλα κε ηα 

πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία ην θηίξην έρεη θαηαζθεπαζζεί ην 1947, έρεη αλεγεξζεί 

ζε νηθφπεδν επηθάλεηαο 387,15 κ², γσληαθφ, πνπ έρεη πξφζσπα ζε πιεπξά 

15,35 κ. επί ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Πνθίαο ΒΓ , θαη ζε πιεπξά 23,10 κ. επί 

ηεο νδφ Πεκηηέινπ  θαη ζπλνξεχεη κε φκνξεο ηδηνθηεζίεο πξνο ΛΓ θαη ΛΑ. Ζ 

είζνδνο ζην θηίξην βξίζθεηαη επί ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Πνθίαο. Ζ πξφζβαζε 

ζην εθηηκψκελν δηακέξηζκα γίλεηαη κέζσ ησλ θνηλφρξεζησλ θιηκαθνζηαζίσλ 

(θεληξηθνχ θαη βνεζεηηθνχ) θαη ηνπ αλειθπζηήξα ηνπ θηηξίνπ.  

Ρν δηακέξηζκα έρεη αλαθαηληζζεί βάζεη ηεο ππ’ αξηζκ.1207/ 26.07.2000  
νηθνδνκηθήο αδείαο.  

Ζ επηθάλεηα ηνπ δηακεξίζκαηνο ζηνλ 3ν φξνθν, ηνλ νπνίν θαηαιακβάλεη εμ’ 

νινθιήξνπ, είλαη 231,00 κ2 θαη ζηνλ 4ν φξνθν 19,32 κ2. Ξεξηιακβάλεη ζηνλ 3ν 

φξνθν είζνδν, ζαιφλη, γξαθείν, ηξαπεδαξία, θνπδίλα, βεζηηάξην, wc, 

ππλνδσκάηην, ινπηξφ θαη εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην αλφδνπ πξνο ηνλ 4ν φξνθν 

ζε εζνρή, έρεη 3 εμψζηεο, 2 επί ηεο νδνχ Πεκηηέινπ θαη 1 επί ηεο Ιεσθφξνπ 

Βαζηιίζζεο Πνθίαο, ζηνλ 4ν φξνθν ην δηακέξηζκα πεξηιακβάλεη έλα δσκάηην θαη 

ην εζσηεξηθφ θιηκαθνζηάζην πξνο ηνλ ηξίην φξνθν.  

Ρν ηκήκα ηνπ 4νπ νξφθνπ θαηαζθεπάζζεθε βάζεη δηθαηψκαηνο, πνπ ρνξεγήζεθε 

ζηνλ αξρηθφ ηδηνθηήηε, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ ππ΄ αξηζκφλ 857/17.07.1947 
Ξξάμε Θαλνληζκνχ Ξνιπθαηνηθίαο (ζχζηαζε νξηδφληηαο ηδηνθηεζίαο) γηα ηελ 
θαηαζθεπή ηεηάξηνπ ελ εζνρή νξφθνπ επηθαλείαο 120κ2, απφ ηνλ νπνίν έρεη 

θαηαζθεπαζηεί κφλν ην αλσηέξσ ηκήκα θαη ππάξρεη δηθαίσκα αλέγεξζεο ηεο 
ππνινίπνπ επηθαλείαο, επί ηεο νδνχ Πεκηηέινπ. Πηελ απνθιεηζηηθή ρξήζε ηνπ 

νξφθνπ απηνχ αλήθεη ν αθάιππηνο ρψξνο ηνπ δψκαηνο (φπσο πεξηγξάθεηαη 
ζηνλ αλσηέξσ ηίηιν).* 

Πην δηακέξηζκα αλήθεη ην ππ΄ αξηζκφλ έλα (1) γθαξάδ ππφ ζηνηρείν Ι ηνπ εκη-

ππνγείνπ νξφθνπ επηθαλείαο 19,60κ2 θαη ε πξφ απηνχ πξαζηά επηθαλείαο 
6,00κ. 

Ρν δηακέξηζκα ηνπ ηξίηνπ απφ θνηλνχ κε ηνλ ηέηαξην φξνθν έρεη πνζνζηφ εμ’ 
αδηαηξέηνπ ζπγθπξηφηεηαο ζην νηθφπεδν 30,97%. 

·γηλε εμσηεξηθή απηνςία ζην αθίλεην. Πχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο, πνπ καο 

παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ ηδηνθηήηε, ην δηακέξηζκα έρεη αλαθαηληζζεί πιήξσο είλαη 
κηζζσκέλν θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο ηαηξείν. Νη θσηνγξαθίεο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ρψξνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ κηζζσηή. 

Πεκεηψλεηαη φηη γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 

ζηαηηθφο έιεγρνο ή έιεγρνο ησλ δηθηχσλ θαη παξνρψλ ηνπ αθηλήηνπ θαη δελ καο 

παξαζρέζεθε θακία έγθπξε ππνγεγξακκέλε έθζεζε. 
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Δπηπιένλ, δελ πξαγκαηνπνηήζεθε εκβαδνκέηξεζε ζην αθίλεην, αιιά, θαηφπηλ 
εληνιήο, βαζηζηήθακε ζηηο επηθάλεηεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηελ 

ηδηνθηήηξηα εηαηξεία. Βάζεη ηεο ζρεηηθήο πιεξνθφξεζεο, νη επηθάλεηεο ηνπ 
αθηλήηνπ θαη ην πνζνζηφ ζπληδηνθηεζίαο ζην νηθφπεδν παξνπζηάδνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

ΡΚHΚΑ 

 

 

 

 

OΟΝΦΝΠ 

 

ΔΞΗΦAΛΔΗΑ 

(Κ²) 

 

ΞΝΠΝΠΡO 

ΠΛΗΓΗΝΘΡΖΠIΑΠ 

ΠΡΝ ΝΗΘOΞΔΓΝ (%) 

Γηακέξηζκα 
"Δ-1" 

3νο 231,00 30,97 

Γηακέξηζκα 4νο   19,32  

Γθαξαδ Ζκηππφγεην
ν 

  19,60  

Πύλνιν ΘΣ  250,32 30,97 

Πύλνιν ΒΣ    19,60  

Πηγή:  

 

 

* 

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ 

 
-Πηνλ αθάιππην ρψξν ηνπ δψκαηνο κπξνζηά απφ ην δηακέξηζκα έρεη 

θαηαζθεπαζζεί μχιηλε πέξγθνια, θαζ΄ ππέξβαζε ηεο νηθνδνκηθήο άδεηαο, ε 
νπνία έρεη λνκηκνπνηεζεί κε ππαγσγή ζηνλ Λ.4178/2013 
 

 
- Ζ πινπνίεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο επέθηαζεο ηνπ  ηεηάξηνπ νξφθνπ 

παξνπζηάδεη δπζθνιίεο ηφζν ιφγσ κεγάιεο παιαηφηεηαο ηνπ θηηξίνπ θαη 
επνκέλσο ζνβαξήο ακθηβνιίαο γηά ηελ ζηαηηθή ηνπ επάξθεηα , φζν θαη ιφγσ 
ησλ πεξηνξηζκψλ, πνπ επηβάιινπλ νη ηζρχνληεο φξνη δφκεζεο, ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηνλ φξν πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξναλαθεξζέληα ηίηιν  φηη ε αλνηθνδφκεζε ζα 
γίλεη επί ηεο νδνχ Πεκηηέινπ. 
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ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΘΔΛΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 

Νηθνδνκηθή Άδεηα ππ’ αξηζκ.1207/ 26.07.2000 -Γ/λζε Ξνιενδνκίαο Γήκνπ 
Αζελαίσλ «ΔΞΗΠΘΔΖ - ΛΔΑ ΓΗΑΟΟΘΚΗΠΖ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑΡΝΠ ΘΑΗ ΠΛΡΖΟΖΠΖ 

ΝΤΔΥΛ ». 

Θάηνςε 3νπ Νξφθνπ απφ ηνλ θάθειν ηεο Νηθνδνκηθήο Αδείαο - ΗΝΎΙΗΝΠ 

2000-ΑΘΖΛΑ ΞΑΓΘΑΙΝ- Αξρηηέθησλ Κερ/θνο 

Θάηνςε Γψκαηνο απφ ηνλ θάθειν ηεο Νηθνδνκηθήο Αδείαο - ΗΝΎΙΗΝΠ 2000-

ΑΘΖΛΑ ΞΑΓΘΑΙΝ- Αξρηηέθησλ Κερ/θνο 

Ρνπνγξαθηθφ δηάγξακκα –ΓΔΘΔΚΒΟΗΝΠ 2014- ΚΞΑΙΑΡΠΑ ΗΥΑΛΛΑ 

Ρνπνγξάθνο Κερ/θνο 

Γήισζε έληαμεο Λ.4178/2013 –ΞΔΘΑ - Α/Α Γήισζεο 2737921-16.12.2014 

«ΟΘΚΗΠΖ ΚΔ ΡΝΛ Λ.4178/2013  ΓΗΑ ΑΘΑΗΟΔΡΖ ΘΑΡΑΠΘΔΖ ΞΔΟΓΘΝΙΑΠ 
ΠΔ ΣΥΟΝ ΑΞΝΘΙΔΗΠΡΗΘΖΠ ΣΟΖΠΖΠ ΠΡΝ ΔΞΗΞΔΓΝ ΡΝ Γ΄ΝΟΝΦΝ» 

Ρίηινο ηδηνθηεζίαο ππ’ αξηζκ 1490/05.04.2017 «ΞΔΟΗΙΖΤΖ 

ΘΑΡΑΘΟΥΡΗΘΖΠ ΔΘΘΔΠΖΠ ΑΘΗΛΖΡΖΠ ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ» ηεο 
Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ ΝΟΑΛΗΑΠ ΣΟ. ΘΑΚΔΛΑΘΖ 

π’ αξηζκ 887/17.12.1947 « ΞΟΑΜΗΠ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝ ΞΝΙΘΑΡΝΗΘΗΑΠ» 
Ππκβνιαηνγξάθνπ Αζελψλ ΒΑΠΗΙΔΗΝ ΠΞ. ΠΡΑΠΗΛΝΞΝΙΝ 

 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζρεζέληα έγγξαθα απνδεηρζνχλ αλαθξηβή, 
δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ηεο έθζεζεο 

Ξνιενδνκηθό θαζεζηώο 

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα ρξήζεσλ γεο ή έιεγρν πνιενδνκηθήο 

λνκηκφηεηαο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο. Υζηφζν, ε εθηίκεζε 
βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην αθίλεην πιεξνί ηηο ηζρχνπζεο – θαηά ηελ επνρή 
θαηαζθεπήο ηνπ – πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο θηηξηνδνκηθνχο θαλνληζκνχο.  

ΝΟΝΗ ΓΝΚΖΠΖΠ  

βι. Ππλεκκέλν Ξίλαθα  

 

 
Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο παξαζρέζεθαλ ην αθίλεην είλαη 

ηδηνθηεζίαο ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α. 

 

. 

 

  

97



63 
ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Aξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

  

98



64 
ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Aξξηαλνπ 13-15, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΣΗΜΑΣΑΓΟΡΑ 

 
Κεζνδνινγία εθηίκεζεο 

Ξξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ εθαξκφζηεθε ε 

Κέζνδνο Ππγθξηηηθψλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο. 

 

Κέζνδνο Ππγθξηηηθώλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο 

Πχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα θαη ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζηνηρείσλ δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηo εθηηκψκελν αθίλεην. 

Ππλεπψο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ εθηίκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

επεμεξγαζία ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε εχινγε αμία 

ηνπ. 

 
Σαξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο θηεκαηαγνξάο 

Ζ ζέζε, ζηελ νπνία βξίζθεηαη ην αθίλεην έλαληη ηνπ Κεγάξνπ Κνπζηθήο θαη ηεο 

Ακεξηθάληθεο Ξξεζβείαο απνηειεί κηα εηδηθή αγνξά, ιφγσ ηνπ πξνλνκηνχρνπ 

ραξαθηήξα ηεο, ηεο πξνβνιήο, ηεο ζέαο θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

αθηλήησλ κε αληίζηνηρα ραξαθηεξηζηηθά. 

Νη ηηκέο ζην ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Πνθίαο (κεηαμχ 

Σίιηνλ θαη Ακεξηθάληθεο Ξξεζβείαο-Ξι. Καβίιε) είλαη ζπγθξηηηθά πςειέο.  

πάξρεη κεγάιν αγνξαζηηθφ ελδηαθέξνλ γηα θαιά αθίλεηα ζηελ πεξηνρή θαη 

επηθξαηνχλ αλνδηθέο ηάζεηο ζηηο ηηκέο.   

Θαηά ηελ έξεπλα θηεκαηαγνξάο, πνπ πξαγκαηνπνηήζακε, δηαπηζηψζεθε φηη νη 

ηηκέο πψιεζεο δηακεξηζκάησλ ζηελ πεξηνρή εκθαλίδνπλ κεγάινο εχξνο 

αλαιφγσο κε ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θάζε αθηλήηνπ,  Ζ ζέζε ηνπ 

αθηλήηνπ είλαη ζεκαληηθφο παξάγνληαο. Γηακεξίζκαηα ζε θηίξηα επί ηεο 

Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Πνθίαο απηήο αμηψλνπλ ηηο πςειφηεξεο ηηκέο πψιεζεο 

πνπ ελψ ζηηο ππφινηπεο νδνχο ηεο πεξηνρήο νη ηηκέο πψιεζεο είλαη ζαθψο 

ρακειφηεξεο. Γηα αθίλεηα αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηνπ εθηηκσκέλνπ, 

απφ άπνςε ζέζεο, νξφθνπ, επηθάλεηαο, θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο θαη ινηπψλ 

παξνρψλ, ην εχξνο ηηκψλ πψιεζεο δηακνξθψλεηαη κεηαμχ  3.000,00 €/κ²  

4.000,00 €/κ². 

 

Δηδηθή παξαδνρή 

Πηελ αμία ηνπ δηακεξίζκαηνο ηνπ 3νπ θαη 4νπ νξφθνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ γθαξάδ ηνπ εκη-ππνγείνπ, ην νπνίν 
αλήθεη ζε απηφ,  ε αμία ηνπ δηθαηψκαηνο επέθηαζεο ηνπ 4νπ νξφθνπ 

θαη απνθιεηζηηθήο ρξήζεο ηνπ δψκαηνο  
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Ππγθξηηηθά ζηνηρεία 

 
  
ΞΩΙΖΠΔΗΠ  

 

 Κέγαξν Κνπζηθήο, εμαηξεηηθή ζέζε πξνβνιήο επί ηεο Βαζηιίζζεο Πνθίαο 
δηακέξηζκα 183 η.κ., 2νπ, πξνζφςεσο, δηακπεξέο, θαηαζθεπή '60 Γηαηίζεηαη 

πξνο πψιεζε θαηάιιειν θαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, θαιή θαηάζηαζε, ζην 
κεηξφ Κεγάξνπ Κνπζηθήο, 4 π/δ, πνπ ζήκεξα είλαη δηακνξθσκέλν σο γξαθείν 

κε 10 επηκέξνπο ρψξνπο (θηλεηά δηαρσξηζηηθά πνπ αθαηξνχληαη θαη 
δηακνξθψλεηαη φπσο επηζπκεί ν αγνξαζηήο), ινπηξφ, ΅WC, θεληξηθή ζέξκαλζε 
κε θπζηθφ αέξην, ηξηθαζηθφ ξεχκα, επηπιένλ απνζήθε 18 η.κ. ζην ππφγεην, ζε 

πνιχ θαια δηαηεξεκέλε πνιπθαηνηθία κε πνιπηειή είζνδν. Ρηκή πψιεζεο: 
730.000 € ηηκή 730.000€ BINSWANGER BINIARIS S.A.  3989€/κ2 

ΞΙΑΡΔΗΑ ΚΑΒΗΙΖ δηακέξηζκα ξεηηξέ 110 η.κ., 6νπ, δηακπεξέο, πξνζφςεσο, 

θαηαζθεπή '65, απηφλνκε ζέξκαλζε, θπζηθφ αέξην, , απεξηφξηζηε ζέα, άξηζηε 
θαηάζηαζε, Πε εμαηξεηηθά πξνλνκηαθή ζέζε, ζηελ θαξδηά ηεο Ξιαηείαο, 
πξφζθαηα αλαθαηληζκέλν - βεξάληα 25. Γψκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ 

γξαθείν, μελψλαο, ε θαη γηα laundry room/πιπζηαξηφ. Ρν κπάληα θαη WC είλαη 
πιήξσο αλαθαηληζκέλα. ·ρεη αιιαγκέλεο ζσιελψζεηο θαη αιιαγέλα θαιψδηα, 

θνπθψκαηα είλαη αινπκηλίνπ κε δηπιά ηδάκηα. θνληά ζην κεηξφ Κεγάξνπ 
Κνπζηθήο., ηηκή 410.000€ (274). ΚΔΠΗΡΗΘΝ ΗΥΑΛΛΝ, 6977494917, 3727€/κ2 

Κέγαξν Κνπζηθήο, δηακέξηζκα 145 η.κ., 3νπ, πξνζφςεσο, 3 π/δ, θαηαζθεπή 

'59, θεληξηθή ζέξκαλζε, , απεξηφξηζηε ζέα, απνζήθε, ελεξγ. θι. Ε, θαηάιιειν 
θαη γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε, άξηζηε θαηάζηαζε, Αινπκηλίνπ Γηπιά Ρδάκηα, 
ραξαθηεξηζηηθά: Δπη Ιεσθφξνπ, ,Κφιηο 3 ιεπηά κε ηα πφδηα απφ ην ζηαζκφ 

Κεηξφ Κέγαξν Κνπζηθήο, Δίλαη έλα αθίλεην κεγάιεο πξνβνιήο κε εμαηξεηηθή 
ζέα, Ηδαληθφ γηα γξαθείν θαη ηαηξείν ιφγσ ηεο κνλαδηθήο ζέζεο ηνπ 590.000€ 

REMAX PROPERTIES INVESTMENT ΠΛΡΑΓΚΑ 4069€/κ2  

 Βαζηιίζζεο Πνθίαο Hilton ΞΥΙΔΗΡΑΗ Νξνθνδηακέξηζκα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 
150 η.κ. ζηνλ 6 ν φξνθν. θαηαζθεπαζκέλν ην 1962 θαη αλαθαηλίζηεθε ην 1999. 
Θέα ζε Ξιαηεία, , κε παλνξακηθή ζέα, ζε θαινδηαηεξεκέλε πνιπθαηνηθία 

πνιπηεινχο θαηαζθεπήο, ,δηακνξθσκέλν ζε ηαηξείν, δπλάκελν λα κεηαηξαπεί 
ζε δχν αλεμάξηεηα δηακεξίζκαηα. Πε πξνλνκηαθφ θεληξηθφ ζεκείν, πιεζίνλ 

ζηάζεο metro Κεγάξνπ Κνπζηθήο. ηηκή 600.000€ BROKERHOUSE Real Estate, 
6944350711 4000€/κ2 
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ΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ ΑΜΗΑΠ ΑΘΗΛΖΡΝ 
 
Σαξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ 

 

Ξιενλεθηήκαηα 

 Ξξνλνκηνχρνο ζέζε 

 Θέα 

 Δγγχηεηα κε ηα θεληξηθά ζεκεία ηεο πφιεο.  

 Δχθνιε πξφζβαζε 

 Ιίγα λεφδκεηα θηίξηα, κε απνηέιεζκα λα ππάξρεη 

δήηεζε γηα παιαηάο θαηαζθεπήο δηακεξίζκαηα 

 Αλαθαηληζκέλν 

 Γηαζέηεη ζέζε ζηάζκεπζεο 

Κεηνλεθηήκαηα 

 Ξαιαηφηεηα θαηαζθεπήο θηηξίνπ 
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Ξξνζδηνξηζκόο εύινγεο ηηκήο κνλάδαο 

Κεηά απν επεμεξγαζία ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ , πξνθχπηεη  ηηκή κνλάδαο κεηά απφ 

ζηξνγγπινπνίεζε ηεο ηάμεο ησλ 3.800 € 

 

Δύινγε αμία 

Δθηηκνχκε φηη ε Δχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ: 

950.000,00 €  (Δλληαθφζηεο Ξελήληα Σηιηάδεο Δπξψ) 

 

ΞΗΛΑΘΑΠ ΞΟΝΠΓΗΝΟΗΠΚΝ ΑΜΗΑΠ 

 

ΡΚHΚΑ 

 

OΟΝΦΝΠ 

 

ΔΞΗΦAΛΔΗ
Α (Κ²) 

ΡΗΚH 
ΚΝΛAΓΑΠ 

(€/Κ²) 

ΔYΙΝΓΖ 
ΑΜIΑ 

(€) 

Γηακέξηζκα 3νο  231,00 3.800  

Γηακέξηζκα  4νο 

 

  19,32 3.800  

Γηθαίσκα 
ςνχλ 

    

Γθαξαδ Ζκηππφγεην    

Πύλνιν  250,32  950.000,0
0 
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Φσηνγξαθίεο 
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ΑΘΗΛΖΡΝ ΠΡΖΛ ΝΓΝ ΑΚΑΙΗΑΠ 26-26Α, ΑΘΖΛΑ 
 
 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΘΗΛΖΡΝ 
 
ΘΔΠΖ ΑΘΗΛΖΡΝ ΘΑΗ ΣΑΟΑΘΡΖΟΗΠΡΗΘΑ ΞΔΟΗΝΣΖΠ 
 
Ρν εθηηκψκελν αθίλεην βξίζθεηαη επί ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 26-
26Α, εληφο ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ 
πεξηθιείεηαη απφ ηηο νδνχο Τχιια, Φηιειιήλσλ, Πηκσλίδνπ θαη ηε Ιεσθφξν 
Βαζηιίζζεο Ακαιίαο. 

 
Ρν θηίξην βξίζθεηαη ζην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, ζε απφζηαζε ιίγσλ 
κέηξσλ απφ ηελ πιαηεία Ππληάγκαηνο θαη ηελ Βνπιή θαη έλαληη ηνπ Δζληθνχ 
Θήπνπ. Δρεη κνλαδηθή ζέα πξνο ηνλ Δζληθφ Θήπν θαη ην Εάππεην. 

 
Ζ Ιεσθφξνο Βαο. Ακαιίαο είλαη δξφκνο ηδηαίηεξεο πξνβνιήο, κε θηίξηα φπσο 
ην φκνξν κε ηα εθηηκψκελα θηίξην γξαθείσλ ηεο Βνπιήο, ην θηίξην Κπνδνζάθε 
θιπ. 

 

Ζ γχξσ πεξηνρή είλαη ππθλνδνκεκέλε κε παιαηάο θαηαζθεπήο πνιπψξνθα 
θηίξηα απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθψλ ρξήζεσλ, κε εμαίξεζε ηνπο ηειεπηαίνπο 
νξφθνπο, νξηζκέλσλ θηηξίσλ. 

 
Δμππεξεηείηαη απφ ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, πνπ δηέξρνληαη απφ ην Πχληαγκα, 
κέζσ ηνπ ζηαζκνχ ηνπ κεηξφ «Πχληαγκα» αιιά θαη ηνπ νκψλπκνπ ζηαζκνχ 
ηνπ Ρξακ. Κεηνλέθηεκα απνηειεί ε απμεκέλε θίλεζε απηνθηλήησλ θαζ’ φιε ηε 
δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ε έιιεηςε ειεχζεξεο ζηάζκεπζεο.  
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Σάξηεο πεξηνρήο θαη εληνπηζκφο ζέζεο αθηλήηνπ  
Ακαιίαο 26-26

Α
 , 1ν Γεκνηηθό Γηακέξηζκα Γήκνπ Αζελαίσλ  
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ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΑΘΗΛΖΡΝ 

 
Νη εθηηκψκελεο ηδηνθηεζίεο βξίζθνληαη ζε πνιπψξνθν θηίξην κεηθηψλ ρξήζεσλ 
κε ππφγεην, πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 2170/1960 
νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ησλ αλαζεσξήζεσλ απηήο. 
 
Ρν θηίξην βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκφ 23083/31-05-2012 ηίηινπ έρεη αλεγεξζεί ζε 
νηθφπεδν ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 482,80 κ², πνπ ζπλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηε 
Ιεσθφξν Βαζηιίζζεο Ακαιίαο θαη πξνο ηηο ινηπέο πιεπξέο κε φκνξεο 
ηδηνθηεζίεο. 
 

Νη εθηηκψκελεο ηδηνθηεζίεο είλαη ηα δηακεξίζκαηα Γ4 ηνπ 2νπ νξφθνπ, 

Γ5 ηνπ 3νπ νξφθνπ θαη Γ8 ΡΝ 4νπ νξφθνπ 

 

Ρν θηίξην έρεη δχν θεληξηθέο εηζφδνπο πξνο ηνπο νξφθνπο κία πνπ νδεγεί ζην 
θεληξηθν θιηκαθνζηάζην ηνπ θηηξίνπ θαη κία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη «Δίζνδνο 
Γξαθείσλ» θαη εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά κέζσ αλεμάξηεηνπ θιηκαθνζηαζίνπ 
θαη αλειθπζηήξα ηνπο ρψξνπο γξαθείσλ ηνπ 1νπ θαη 2νπ νξφθνπ θαη ηελ 
ππφγεηα απνζήθε ησλ γξαθείσλ, 
  
Πχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ, ηα δηακεξίζκαηα 
ζηεγάδνπλ γξαθεηαθνχο ρψξνπο. Ρν δηακέξηζκα ηνπ 3νπ νξφθνπ (Γ5) έρεη 
ζπλελσζεί κε φκνξν δηακέξηζκα (Γ6). Νια ηα δηακεξίζκαηα έρνπλ ζέα πξνο 
ηνλ Δζληθφ Θήπν θαη ην Εαππεην. 
 
Πεκεηψλεηαη φηη γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε 
ζηαηηθφο έιεγρνο ή έιεγρνο ησλ δηθηχσλ θαη παξνρψλ ησλ αθηλήησλ, ελψ δε 
καο παξαζρέζεθε θακία έγθπξε ππνγεγξακκέλε έθζεζε. Δπίζεο, ζεσξνχκε φηη 
ηα αθίλεηα είλαη ζπλδεδεκέλα κε φια ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. 
 
Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε εκβαδνκέηξεζε ζηηο ππφ εθηίκεζε ηδηνθηεζίεο, αιιά, 
βαζηζηήθακε ζηηο επηθάλεηεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηελ ηδηνθηήηξηα 
εηαηξεία, νη νπνίεο ζεσξνχκε φηη είλαη νξζέο θαη νη ηδηνθηεζίεο θαζφια λφκηκεο. 
Βάζεη ησλ παξαπάλσ νη ππφ εθηίκεζε ηδηνθηεζίεο θαη νη επηθάλεηέο ηνπο 
παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 
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Πίνακας υπό εκηίμηζη ιδιοκηηζιών και επιθανειών ηους 
 

   
ΔΠΙΦΑΝΔΙΑ 

ΠΟΟΣΟ 
   ΤΝΙΓΙΟΚΣΗΙΑ ΔΠΙ 
 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΔΠΙΠΔΓΟ (Μ²) ΣΟΤ ΟΙΚΟΠΔΓΟΤ (%) 
     

 Γηακέξηζκα (Γ4) 2νο φξνθνο 182,55 6,25 

 Γηακέξηζκα (Γ5) 3νο φξνθνο 179,24 6,10 

 Γηακέξηζκα (Γ8) 4νο φξνθνο 182,55 6,45 

 Πύλνιν  544,34 18,80 
     

 
Πηγή: Αρχιτέκτων Μηχανικός Πηνελόπη Σ. Γιαννάκη 
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Πεκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ απηνςία δηαπηζηψζεθε πσο ην δηακέξηζκα 

ηνπ 3
νπ νξφθνπ («Γ5») έρεη ζπλελσζεί κε φκνξν δηακέξηζκα («Γ6») 

ην νπνίν φκσο δελ αλήθεη ζηελ ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α. Γηα ην ζθνπφ ηεο 
παξνχζεο ζεσξνχκε φηη ε επαλαθνξά ηνπ ζηελ αξρηθή ηνπ 
θαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κε ειάρηζην θφζηνο θαη δελ επεξεάδεη ηελ 
αμία ηνπ θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο. 

 
ΞΟΝΠΘΝΚΗΠΘΔΛΡΑ ΠΡΝΗΣΔΗΑ 

 
Νηθνδνκηθή άδεηα ππ’ αξηζ. 2170/26.02.1960 κε ηελ ππ’ αξηζ. 2552/07-

10-1960 αλαζεψξεζε ηεο, ηνπ Ξνιενδνκηθνχ Γξαθείνπ Αζελψλ. 
 
Νηθνδνκηθή άδεηα ππ’ αξηζ. 32082/ 18.10.1972, ηνπ Ξνιενδνκηθνχ 

Γξαθείνπ Αζελψλ 
 
Θάηνςε ηνπ 1νπ νξφθνπ απφ ηνλ θάθειιν ηεο  32082/ 18.10.1972 Ν.Α. 
 
Θαηφςεηο πνγείνπ, Ηζνγείνπ θαη Νξφθσλ απφ ηνλ θάθειιν ηεο 

2170/26.02.1960 Ν.Α. 
 
Ππκβνιαηνγξαθηθφο ηίηινο ππ’ αξηζ. 13529/22-12- 1999 ηεο 

Ππκβνιαηνγξάθνπ Ξεηξαηά Αιεμάλδξαο Κίρνπ- Απνζηνιάηνπ 
 

Πε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζρεζέληα έγγξαθα απνδεηρζνχλ αλαθξηβή, 

δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ηεο έθζεζεο. 
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Ξνιενδνκηθό θαζεζηώο 
 
Γελ πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα ρξήζεσλ γεο ή έιεγρν πνιενδνκηθήο 

λνκηκφηεηαο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο. Δπίζεο, ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη δελ πξνζθνκίζηεθε πξφζθαην ηνπνγξαθηθφ 

δηάγξακκα ή δηάγξακκα θάιπςεο θαη ζπλεπψο δελ είλαη 

επηβεβαησκέλνη νη φξνη δφκεζεο κε βάζε ηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθε 

ην νηθφπεδν. 
 
Υζηφζν, ε εθηίκεζε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην αθίλεην πιεξνί 

ηηο ηζρχνπζεο – θαηά ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπ – πνιενδνκηθέο 

δηαηάμεηο θαη ηνπο θηηξηνδνκηθνχο θαλνληζκνχο. 
 
ΝΟΝΗ ΓΝΚΖΠΖΠ 
 
ΒΙ. Ππλεκκέλν ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ (www.cityofathens.gr ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 
 
Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο παξαζρέζεθαλ ην αθίλεην είλαη 

ηδηνθηεζίαο ΝΟΗΕΥΛ Α.Δ.Γ.Α. 
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ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΔΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΣΗΜΑΣΑΓΟΡΑ 

 
Ζ εχινγε αμία ησλ ηδηνθηεζηψλ ζα πξνζδηνξηζηεί κε βάζε ηε Κέζνδν  

Ππγθξηηηθψλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο γηά ηα δηακεξίζκαηα ηνπ 3νπ θαη 4νπ 

νξφθνπ  

 
Κέζνδνο Ππγθξηηηθώλ Πηνηρείσλ ή Θηεκαηαγνξάο  
Πχκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηα  

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα θαη ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ,  

ζηνηρείσλ δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ  

κε ηo εθηηκψκελν αθίλεην.  
Ππλεπψο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ιακβάλνληαη ππφςε  

ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ εθηίκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα  

γίλεηαη επεμεξγαζία ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε 

εχινγε αμία ηνπ. 

 
Κέζνδνο Θεθαιαηνπνίεζεο Δηζνδήκαηνο  
Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή φηη ε αμία ελφο αθηλήηνπ πξνθχπηεη  

απφ ηελ θεθαιαηνπνηεκέλε αμία ηνπ εχινγνπ κηζζψκαηνο πνπ εθηηκάηαη φηη 

απηφ 

κπνξεί λα αμηψζεη. Θεσξείηαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ  

απνηίκεζε εκπνξηθψλ αθηλήησλ ή αθηλήησλ εηζνδήκαηνο. Νη ζπλήζεηο 

παξάγνληεο 

πνπ ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη πξνθεηκέλνπ 

 λα πξνζδηνξηζηεί ε κηζζσηηθή αμία είλαη θαηαξράο ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ε 

αθξηβήο  

Ζ ζέζε ηνπ, θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο αγνξάο γηα αθίλεηα κε ηα απηά 

ραξαθηεξηζηηθά.  
Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κηζζσηηθή αμία αθνξνχλ ηα  

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ, φπσο ε ειηθία ηνπ, ε δηάηαμε ηνπ  

θηηξίνπ ζην νηθφπεδν, ε δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ε πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο  

θαη ν βαζκφο ζπληήξεζήο ηνπ, ην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θ.α.  
Ζ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηίκεζεο απνηειεί  

αζθαιψο παξάγνληα πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ζηελ εθηίκεζε ηεο κηζζσηηθήο  

θαη θαη’ επέθηαζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάινπ 

κεγέζνπο αθηλήησλ. 
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Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο θηεκαηαγνξάο  
Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία βξίζθνληαη ηα εθηηκψκελα αθίλεηα είλαη ηδηαηηέξσο  

πξνλνκηνχρνο θπξίσο γηα επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο, ιφγσ ηεο κεγάιεο 

πξνβνιήο θαη ηεο εγγχηεηαο κε ηελ πιαηεία Ππληάγκαηνο ελψ πξνηηκάηαη 

απφ άηνκα πςεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ φζνλ αθνξά ηηο θαηνηθίεο, πνπ 

βξίζθνληαη ζηνπο πςειφηεξνπο νξφθνπο ησλ θηηξίσλ. 

Δπηζεκαίλνπκε φηη ε Ιεσθφξνο Ακαιίαο έρεη ραξαθηεξηζηηθά εηδηθήο prime 

αγνξάο, κε εμαηξεηηθά κηθξή δηαζεζηκφηεηα αθηλήησλ. Δπί ηεο Ι.Ακαιίαο θαη ζε 
άκεζε γεηηλίαζε κε ην εθηηκψκελν, ππάξρνπλ ζεκαληηθά επαγγεικαηηθά θηίξηα, 
ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε ηδηνθηήηεο θαη  ρξήζηεο ηδηαηηέξνπ θχξνπο θαη 

νηθνλνκηθήο επξσζηίαο, φπσο ην θηίξην ησλ γξαθείσλ ηεο Βνπιήο, ην θηίξην 
ησλ γξαθείσλ ηεο Eurobank (πξψελ  Κπνδνζάθε), ην πξψελ θηίξην ηεο ΔΡΔΒΑ, 

ην νπνίν επίζεο κηζζψλεηαη απφ ηελ Βνπιή θ.ι.π. Δπίζεο εληφο ηνπ 2021 έγηλαλ 
ζε πςεινχο νξφθνπο επί ηεο νδνχ Ακαιίαο αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ κε ρξήζε 
θαηνηθίαο ζε πνιχ πςειέο ηηκέο. 

  
Δληφο ηνπ 2021 ππήξμε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα αγνξά αθηλήησλ ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο θαη ηδηαηηέξσο ζηελ πεξηνρή, κε απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
αξθεηψλ πξάμεσλ θαη ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ. 

 

Ρν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Ακαιίαο έρεη αληίζηνηρα 

ραξαθηεξηζηηθά κε  ηκήκα ηεο Βαζηιίζζεο Πνθίαο, ιφγσ ηεο ζέαο πξφο ηνλ  
Δζληθφ Θήπν, ηεο γεηηλίαζεο κε ηε Βνπιή, θαη ηνλ κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ 
αθηλήησλ  
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Ππγθξηηηθά ζηνηρεία 
 

 
ΑΚΑΙΗΑΠ ΓΗΑΚΔΟΗΠΚΑ- ΓΟΑΦΔΗΝ 
  

ΞΩΙΖΠΔΗΠ 
 

1.Ι. Ακαιίαο (ίδην θηίξην κε ην εθηηκψκελν) πψιεζε(πξφ 2εηίαο) 182 κ2, 5νπ 
νξφθνπ, ηηκή 1.000.000€  5.555 €/κ2  ππνινγίδεηαη αχμεζε 10% βάζεη ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο πξνθχπηεη 6100€/κ2 (ΚΔΠΗΡΗΘΝ ΠΑΚΑΟΝΞΝΙΝ) 

 
2.Πην ίδην θηίξην πξνο πψιεζε ξεηηξέ 6νπ 135κ2 1.500.000€  11.111€/ κ2 
(Ξιεξνθνξία Ηδηνθηεηψλ) 

 

3. Ι. Ακαιίαο 4,  200Κ2,  6 νπ κε αλαθαηληζκέλν, κε ζέα πξνο ηνλ θήπν 

(παξεκθεξή κε ηνπ εθηηκσκέλνπ)  1.100.000     5500 €/Κ2 ΞΟΑΜΖ εληνο ηνπ 
2021(κεζηηηθν ΞΙΝΚΖΠ) 
 

 

3.ΠΛΡΑΓΚΑ γξαθείν 182 η.κ., 2νπ, θαηαζθεπή 1935, , άξηζηε θαηάζηαζε, ζέα 
ηνλ Δζληθφ Θήπν, ζε δηαηεξεηέν ηζηνξηθφ θηίξην ηνπ κεζνπνιέκνπ, ηηκή 
850.000€ Olympic Realty 4670 €/κ2  

  

4. ΠΛΡΑΓΚΑ γξαθείν 250 η.κ., 2νπ, θαηαζθεπή '65, θαιή θαηάζηαζε, 
πξνβνιήο , ηηκή 1.200.000€  4800 €/κ2 

 
 

ΚΗΠΘΩΠΔΗΠ 
 
1.Ι. Ακαιίαο θηίξην 4415κ2σθέιηκεο επηθαλείαο γξαθεησλ 3350, θαηαζθεπήο 

1960, ηξέρνλ κίζζσκα 85.000 € (κηζζσκέλν απφ Διιεληθφ Γεκφζην) 
19,25€/κ2-25,37 €/κ2  

 
2. ΠΛΡΑΓΚΑ γξαθείν 350 η.κ., 4νπ, πξνζφςεσο, θαηαζθεπή '58, πιήξσο 
αλαθαηληζκέλν επη  Ι. Ακαιίαο(θνληά ζηελ Ξιαηεία Ππληάγκαηνο), ζέα. Ρξέρνλ 

κηζζσκα (  κηζζσζε ηέινο 2021) 8.000 €  23 €/κ2 (πιεξνθνξία κηζζσηή) 

3.ΠΛΡΑΓΚΑ ΕΑΞΞΔΗΝ γξαθείν 360 η.κ., 3νπ, θαηαζθεπή '60, απηφλνκε 
ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο, αλαθαηληζκέλν, ζέα: Αζηηθφ ηνπίν,5 minutes walking to 

syntagma 2021, ηηκή 8.000€ (e-agents1223474). Von Poll, 22€/κ2 

4.ΠΛΡΑΓΚΑ γξαθείν 610 η.κ., 1νπ, πξνζφςεσο, δηακπεξέο, θαηαζθεπή '60, 
θνληά ζε Θεληξηθφ δξφκν & ΚΚΚ.  ελεξγ. θι. Γ, 1 wc, απνζήθε, απηφλνκε 

ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο, δνκεκέλε θαισδίσζε, άξηζηε θαηάζηαζε, ηηκή 
13.000€ Goutos Properties 21€/Κ2 
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ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
 

 
Σαξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ 
 
Ξιενλεθηήκαηα 

 Ξξνλνκηνχρνο πεξηνρή θαη θεληξηθή ζέζε



 Δχθνιε πξφζβαζε



 Ξνιχ θαιή πξνβνιή θαη παξερφκελε ζέα



 Δγγχηεηα κε ηελ πιαηεία Ππληάγκαηνο



 Ξξφζθαηε εθηεηακέλε αλαθαίληζε ησλ εθηηκσκέλσλ



Κεηνλεθηήκαηα 
 


o ·ιιεηςε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ηηο 
εθηηκψκελεο ηδηνθηεζίεο θαη δπζθνιία 
εχξεζεο ειεχζεξσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 
ζηελ πεξηνρή


o ·ληνλε ερνξξχπαλζε

 
 
 
Ξξνζδηνξηζκόο εύινγεο ηηκήο κνλάδαο 
 
Κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ εθηίκεζε αθηλήησλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

θηεκαηαγνξάο θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο, ήηνη ε 31ε 

Γεθεκβξίνπ 2021, πξνέθπςαλ ηα εμήο:  

 

 

Ξίλαθαο πξνζδηνξηζκνύ αμίαο 

 

ΡΚHΚΑ 

 

OΟΝΦΝΠ 

 

ΔΞΗΦAΛΔΗΑ 

(Κ²) 

ΡΗΚH 

ΚΝΛAΓΑΠ 

(€/Κ²) 

ΔYΙΝΓΖ 

ΑΜIΑ 

(€) 

Γηακέξηζκα 

(Γ4) 

2νο 182,55 4.200,00 840.000,00 

Γηακέξηζκα 

(Γ5) 

3νο 179,24  870.000,00 

Γηακέξηζκα 
(Γ8) 

4νο 182,55 0,00 930.000,00 

Πύλνιν    2.640.000,00
0  
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Δύινγε αμία  
Δθηηκνχκε φηη ε Δχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, αλέξρεηαη 

ζην πνζφ ησλ: 2.640.000 €  
(ΓΝ ΔΘΑΡΝΚΚΟΗΑ ΔΜΑΘΝΠΗΔΠ ΠΑΟΑΛΡΑ ΣΗΙΗΑΓΔΠ ΔΟΥ) 
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Φσηνγξαθίεο 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ  
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θηεκαηαγνξάο 

 

 
ΣΡΑ ΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 
ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ 2021 –ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2021 

(ΑΠΟΠΑΜΑ) 
 
 
ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ  
Ζ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ ην ελδεθάκελν ηνπ 2021, εμεξρόκελε από κηα πεξίνδν 

δηαηάξαμεο ηεο νκαιόηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, όρη κόλν πεξηόξηζε ηηο 

απώιεηέο ηεο, αιιά θαη επέδεημε γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά αλάθακςεο, εηδηθά ζε ρξήζεηο 

θαη ζέζεηο αηρκήο. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ είλαη ε δπλακηθή ηεο αγνξάο 

επελδπηηθώλ επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ όζν θαη ηεο θαηνηθίαο ζε ζέζεηο πςειώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη πξννπηηθώλ. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο θαηνηθίαο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ζπγθεληξώλεη ην ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνπξηζκό θαη ηηο επελδύζεηο θαη 

αθνξά ηόζν ηηο αγνξαπσιεζίεο όζν θαη ηηο κηζζώζεηο, βξαρπρξόληεο θαη καθξνρξόληεο. 

Μεηά από έλα παξαηεηακέλν δηάζηεκα ππνηνληθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε 

αλάπηπμε λέσλ αθηλήησλ θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ απνζέκαηνο επαλέξρνληαη 

ζηαδηαθά ζην πξνζθήλην, κε ηηο επελδύζεηο ζε πξνλνκηαθέο ζέζεηο λα θαηαγξα θνπλ 

αμηνζεκείσηνπο ξπζκνύο κεγέζπλζεο θαη ηε δήηεζε λέσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ λα 

παξνπζηάδεη θάπνηεο αξρηθέο ελδείμεηο ηόλσζεο. 
 
 ηελ αγνξά ησλ θαηνηθηώλ, ε ηάζε απνθιηκάθσζεο ησλ ξπζκώλ αύμεζεο ησλ αμηώλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ κε ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο αληηζηξάθεθε ην 2021. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε 

βάζε ηνπο δείθηεο θαη ηα ζηνηρεία εθηηκήζεσλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ην ελλεάκελν ηνπ 2021 νη ηηκέο ησλ δηακεξηζκάησλ (ζε νλνκαζηηθνύο όξνπο) 

125



 
 

 

91 
ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Ρειεζίιιεο 14, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

απμήζεθαλ θαηά 6,1% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη αύμεζεο θαηά 4,9% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 

ηνπ 2020. Δηδηθόηεξα, ζε εηήζηα βάζε, ν δείθηεο ηηκώλ δηακεξηζκάησλ θαηέγξαςε 

ζηαδηαθή επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο γηα ην ζύλνιν ηεο ρώξαο ζηα επηκέξνπο 

ηξίκελα ηνπ 2021 (4,3%, 6,2% θαη 7,9% γηα ην α΄, β΄ θαη γ΄ ηξίκελν ηνπ 2021 αληίζηνηρα, 

βι. Γηάγξακκα IV.9). ε ηνπηθό επίπεδν νη ηηκέο ησλ θαηνηθηώλ δηαηήξεζαλ ηελ 

εηεξνγέλεηα ζηηο κεηαβνιέο ηνπο, κε ζεκαληηθέο απμήζεηο ζε πεξηνρέο κε έληνλν 

επελδπηηθό ελδηαθέξνλ θαη νξηαθέο κεηαβνιέο ζε άιιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αύμεζε 

ησλ ηηκώλ δηακεξηζκάησλ γηα ην ζύλνιν ηεο ρώξαο θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2021 

ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά νη πςεινί εηήζηνη ξπζκνί αύμεζεο ησλ ηηκώλ ζηα δύν κεγάια 

αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο, δει. ηελ Αζήλα (8,3%) θαη ηε Θεζζαινλίθε (6,3%), θαζώο ζηηο 

άιιεο κεγάιεο πόιεηο θαη ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο νη ξπζκνί πνπ θαηαγξάθνληαη 

είλαη κελ ζεηηθνί, αιιά αξθεηά επηόηεξνη (4,2% θαη 3,5% αληίζηνηρα). Οη ηηκέο ησλ 

παιαηώλ δηακεξηζκάησλ ην ελλεάκελν ηνπ 2021 απμήζεθαλ κε κέζν εηήζην ξπζκό 6,2%, 

ελώ εθείλεο ησλ λέσλ δηακεξηζκάησλ θαηά 6,1%. 
 
 Παξάιιεια, δηάθνξνη ζρεηηθνί δείθηεο απνηππώλνπλ ηε ζεηηθή δπλακηθή ηεο αγνξάο 

νηθηζηηθώλ αθηλήησλ ην 2021. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

θαηνηθηώλ7 ην νθηάκελν ηνπ 2021 θαηαγξάθεη ζεκαληηθά πςεινύο εηήζηνπο ξπζκνύο 

αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ θαη ηνπ όγθνπ ησλ λέσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ (48,9% θαη 57,7% 

αληίζηνηρα) ζε επίπεδν ρώξαο θαη αθόκε πςειόηεξνπο ζηελ Αηηηθή (66,1% θαη 71,0% 

αληίζηνηρα). Σν απμεκέλν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ από ην εμσηεξηθό, ην νπνίν 

ηξνθνδόηεζε ηελ αλάθακςε ηεο αγνξάο αθηλήησλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

εηζνδήκαηνο, εηδηθά ηε δηεηία 2018-2019, αλέθακςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 

2021 (34,7%, έλαληη κείσζεο 42,5% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020), 8 παξά ηνλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό αδεηώλ δηακνλήο ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Golden 

Visa. Οη επελδύζεηο ζε θαηνηθίεο9 ζπλέρηζαλ λα εληζρύνληαη ην ελλεάκελν ηνπ 2021, κε 

ζεκαληηθά πςειό εηήζην ξπζκό (34,7%) έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2020 

(19,3%), σζηόζν παξέκεηλαλ ζε ρακειό επίπεδν σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ (1,4%). Δπίζεο, νη 

επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηώλ, όπσο απνηππώλνληαη ζην 

ζρεηηθό δείθηε ηνπ ΗΟΒΔ, εληζρύζεθαλ ζεκαληηθά ην ελδεθάκελν ηνπ 2021 (47,1% ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ελδεθάκελν ηνπ 2020). Δπηπιένλ, ν αξηζκόο ζπλαιιαγώλ 

αγνξαπσιεζηώλ αθηλήησλ, παξά ηελ επηβξάδπλζε πνπ θαηαγξάθεθε ην 2020, 10 

εθηηκάηαη όηη ζα θαηαγξάςεη εθ λένπ ζεηηθό ξπζκό ην 2021, ηδίσο ελ όςεη ηεο εθαξκνγήο 

ησλ λέσλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ από ην 2022 θαη ηεο αλαζηνιήο 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο θηηξίνπ έσο ηα ηέιε ηνπ 2021. 
  
ηελ αγνξά επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ, κε βάζε ηνπο δείθηεο ηηκώλ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 θαηαγξάθεθαλ ζεηηθνί ξπζκνί κεηαβνιήο. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία, ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 απμήζεηο 

θαηαγξάθεθαλ ζηηο ηηκέο γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, γηα ην 

ζύλνιν ηεο ρώξαο, θαηά 1,4% θαη 1,1% αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 

2020. Γηα ην ζύλνιν ηνπ 2020, κε βάζε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία, ε κέζε εηήζηα αύμεζε 

γηα ηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα πςειώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ην ζύλνιν ηεο ρώξαο αλήιζε 

ζην 1,2% θαη 2,5% αληίζηνηρα. εκεηώλεηαη όηη ην ζεκαληηθό ελδηαθέξνλ εηδηθά γηα ηελ 

αγνξά γξαθείσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 θαη ε πηώζε ησλ 

απνδόζεσλ ησλ αθηλήησλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ απνηππώλνληαη ζηνλ πςειό κέζν 

εηήζην ξπζκό αύμεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ηηκώλ (3,9%), θαη ηελ ειαθξώο κηθξόηεξε αύμεζε 

ησλ κηζζσκάησλ γξαθείσλ (2,6%) κεηά από δύν ζπλερόκελα εμάκελα ππνρώξεζεο.  
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ΠΡΑΚΑΡΗΛΑ ΘΑΟΑΞΗΞΔΟΖ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΞ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Ρειεζίιιεο 14, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

 
Σν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ γηα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο αθίλεηα εκθαλίδεηαη αλαλεσκέλν, 

κε αξθεηά λέα έξγα αλάπηπμεο θαη αλαθαηαζθεπήο λα δξνκνινγνύληαη θαη ηελ νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ νθηακήλνπ ηνπ 2021, ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηθώλ 

αθηλήησλ, λα εκθαλίδεη από ηα πςειόηεξα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ζε 

εηήζηα βάζε, θαηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα πςεινί ξπζκνί αύμεζεο ζηνλ αξηζκό λέσλ αδεηώλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή γξαθείσλ (52,2%) θαη θαηαζηεκάησλ (68,3%), ελώ αληίζηνηρα πνιύ 

πςεινί ξπζκνί, ηόζν ζε όξνπο αξηζκνύ λέσλ αδεηώλ όζν θαη ζε όξνπο όγθνπ, 

θαηαγξάθνληαη ζρεδόλ ζην ζύλνιν ησλ αθηλήησλ επαγγεικαηηθώλ ρξήζεσλ, γεγνλόο 

ελδεηθηηθό ηεο εληζρπόκελεο δήηεζεο θαη ηεο ηάζεο αλαλέσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

απνζέκαηνο. ηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα δηαηεξεί αξθεηά 

πςεινύο ζεηηθνύο ξπζκνύο, ρσξίο σζηόζν λα έρεη αλαθηήζεη ηνπο ξπζκνύο πνπ εκθάληδε 

πξηλ από ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε.  
 
ηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, ηα ηξέρνληα έξγα αλάπηπμεο επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ πςειώλ 

πξνδηαγξαθώλ ζηνρεύνπλ πιένλ ζε ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά βηώζηκεο ιύζεηο. Οη 

επελδπηέο αλαδεηνύλ θαιύηεξεο απνδόζεηο, ελώ ηαπηόρξνλα νη ρξήζηεο επηδηώθνπλ ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο. Αθίλεηα κε 

αλώηεξεο πξνδηαγξαθέο βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, αεξηζκνύ, θσηηζκνύ, απμεκέλε 

ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγηθά ππνδνκέο αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα 

ηόζν ζηηο ηξέρνπζεο πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο όζν θαη ζηηο λέεο ελεξγεηαθέο πξνθιήζεηο. 

Παξάιιεια, λέεο δηεζλείο ηάζεηο δεκηνπξγίαο “ςεθηαθώλ λνκάδσλ” νδεγνύλ ζε λέεο 

αλάγθεο γηα αλάπηπμε επέιηθησλ –κε κόληκσλ– εξγαζηαθώλ ρώξσλ, αιιά θαη νηθηζηηθώλ 

αθηλήησλ πςειώλ ηερληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ πξνδηαγξαθώλ, νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη 

ζηαδηαθά ζα πξνζειθύζνπλ κηα αλαδπόκελε αγνξά κε εμαηξεηηθέο δπλαηόηεηεο γηα ηε 

ρώξα.  
 
Καηά ηνπο πξνζερείο κήλεο, κε δεδνκέλν όηη ε νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε πνξεία 

αλάθακςεο, ε ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα αλαπηύζζεηαη. Ζ 

ζσξεπηηθά ζεκαληηθή πηώζε ησλ αμηώλ θαη ε πεξηνξηζκέλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έρνπλ αλαδείμεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο θαη δπλαηόηεηεο, νη 

νπνίεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζηαδηαθή ελίζρπζε ησλ επελδύζεσλ, ηελ πξνζπάζεηα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο κέζσ ηεο ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θξάηνπο, ηε 

δξνκνιόγεζε θαη επηηάρπλζε ζεκαληηθώλ έξγσλ ππνδνκήο, ηε δπλακηθή ηνπ ηνπξηζκνύ 

θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, αλακέλεηαη λα δώζνπλ πξόζζεηε ώζεζε ζηε 

ζεηηθή δπλακηθή πνπ ζηαδηαθά αλαπηύζζεη ε αγνξά αθηλήησλ . 
 
εκεηώλεηαη πάλησο όηη εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη παξάκεηξνη αβεβαηόηεηαο, νη νπνίεο 

πιένλ δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο άκεζεο επηπηώζεηο από ηελ παλδεκία, αιιά ζρεηίδνληαη 

επηπξόζζεηα κε ηε δηάξθεηα ηεο δηαηάξαμεο ησλ δηεζλώλ εθνδηαζηηθώλ αιπζίδσλ θαη ηα 

απμεκέλα θόζηε ησλ πξώησλ πιώλ, παξάγνληεο νη νπνίνη, εθόζνλ παξακείλνπλ γηα 

παξαηεηακέλε πεξίνδν, ελδέρεηαη λα αλαθόςνπλ ηνπο ξπζκνύο ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο ηξέρνπζεο θεθαιαηαθέο απνδόζεηο ηεο αγνξάο 

αθηλήησλ. 
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Παράρτημα Β

Εκτίμηση ακινήτου υπό την 
διαχείριση της HORIZON 61 
REALTY LLC
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Aliya Global Realty Page 1

Comparative Market Analysis
March 21, 2022

 

40 East 61st Street
5C

Prepared For: Mr. Christos Achis
 
  

Prepared By: Boaz Mashiach
 Aliya Global Realty

 

All information furnished herein is from sources deemed reliable. No representation is made by Aliya Global Realty nor is any to be implied as to the accuracy thereof and all
information is submitted subject to errors, omissions, change of price, prior sale or lease, or withdrawal without notice. All dimensions are approximate. For exact dimensions, please
hire your own architect or engineer. 
84 Ralph Avenue, White Plains, NY 10606 | 646-256-6003 137



Aliya Global Realty Page 2

March 21, 2022

Mr. Christos Achis

40 East 61st Street, Apt. 5C
New York, NY 10065

Dear Mr. Christos Achis

[Enter your text here]

Sincerely,

Boaz Mashiach

Aliya Global Realty
Office: 212-262-8666
Email: MashiachRealEstate@icloud.com
 

All information furnished herein is from sources deemed reliable. No representation is made by Aliya Global Realty nor is any to be implied as to the accuracy thereof and all
information is submitted subject to errors, omissions, change of price, prior sale or lease, or withdrawal without notice. All dimensions are approximate. For exact dimensions, please
hire your own architect or engineer. 
84 Ralph Avenue, White Plains, NY 10606 | 646-256-6003 138



Financing Allowed 90%

Listing Details

Apartment Size Three Bedroom
Square Feet (Approximate) 1,600

Building Details

Ownership Condo
Service Level Full Service
Age / Built Pre-War / 1928
Building Type Mid-rise
Building Size 19 Floors / 33 Apts.
Access Elevator

Building Amenities

Laundry Room.

 

Aliya Global Realty Page 3

Subject Property
40 East 61st Street, 5C
Upper East Side [Madison Avenue and Park Avenue]

All information furnished herein is from sources deemed reliable. No representation is made by Aliya Global Realty nor is any to be implied as to the accuracy thereof and all
information is submitted subject to errors, omissions, change of price, prior sale or lease, or withdrawal without notice. All dimensions are approximate. For exact dimensions, please
hire your own architect or engineer. 
84 Ralph Avenue, White Plains, NY 10606 | 646-256-6003 139



Address 40 East 61st Street
City, State, Zip New York, NY 10065
Neighborhood Upper East Side
Cross Streets Madison Avenue and Park Avenue
Community Details Block: 1375, Lot: 7501, Community Board: 8, School

District: 2, Middle School: 167, Public School: 59,
Police Precinct: 19, Fire Company: E039

Ownership Condominium
Service Level Full Service
Size 19 Floors / 33 Apts.
Age Pre-war. Built 1928
Access Elevator [2]
Amenities Laundry Room.
Management Firm Maxwell-Kates, Inc.
Building Policies W/D Allowed. Pied-A-Terre Allowed.
Pet Policy Pets Allowed.
Sublet Policy Allowed.
Financing 90 %
Transfer Fee 0.
Lot Size
Build Size

Aliya Global Realty Page 4

Building Profile

All information furnished herein is from sources deemed reliable. No representation is made by Aliya Global Realty nor is any to be implied as to the accuracy thereof and all
information is submitted subject to errors, omissions, change of price, prior sale or lease, or withdrawal without notice. All dimensions are approximate. For exact dimensions, please
hire your own architect or engineer. 
84 Ralph Avenue, White Plains, NY 10606 | 646-256-6003 140



Aliya Global Realty Page 5

Price Recommendation
The recommended asking price is based on comparable properties that have recently sold in your area.

 

Recommended Listed Price: $_______

Average Sale Price:

Average PPSF:

 

home priced at market value will attract a greater number of ready, willing and able buyers. In addition, a competitively priced
home will significantly increase your chances to receive a full price offer in a relatively short period of time!
I look forward to working together with you to get your home sold as soon as possible.

All information furnished herein is from sources deemed reliable. No representation is made by Aliya Global Realty nor is any to be implied as to the accuracy thereof and all
information is submitted subject to errors, omissions, change of price, prior sale or lease, or withdrawal without notice. All dimensions are approximate. For exact dimensions, please
hire your own architect or engineer. 
84 Ralph Avenue, White Plains, NY 10606 | 646-256-6003 141



Παράρτημα Γ

Εκτίμηση της αξίας του 
μετοχικού κεφαλαίου της 
ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ ΑΕ
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1

ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε.

Μελέτη Αποτίμησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Απρίλιος, 2022

© 2022 Crowe Global

Smart decisions. Lasting value.
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333

Η Έκθεση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για την Εταιρεία 

«ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε.»

Σκοπός της παρούσας Μελέτης είναι η Αποτίμηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας «ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε.» με ημερομηνία 31/12/2021.
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Ευθύνη και Περιορισμοί

Η διοίκηση (εφεξής «Διοίκηση») του νομικού προσώπου (εφεξής «Εταιρεία»), που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για την 

προετοιμασία των προγνώσεων και προβολών στις οποίες βασίστηκε η εργασία μας, συμπεριλαμβανομένης και της αναγνώρισης και γνωστοποίησης των υποθέσεων, στις 

οποίες αυτές στηρίζονται.

Πρόγνωση σημαίνει ενδεχόμενη οικονομική πληροφόρηση προετοιμασμένη βάσει υποθέσεων σχετικά με μελλοντικά γεγονότα, τα οποία ενδέχεται να συμβούν, καθώς 

και ενέργειες που θα κάνει η Διοίκηση από την ημέρα που οι πληροφορίες είναι έτοιμες (υποθέσεις βασισμένες στις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις).

Προβολή σημαίνει πως οι ενδεχόμενες οικονομικές πληροφορίες είναι προετοιμασμένες βασιζόμενες σε:

Υποθέσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα και ενέργειες της Διοίκησης, τα οποία δεν αναμένεται να συμβούν σίγουρα, ή 

Ένας συνδυασμός των καλύτερων εκτιμήσεων και υποθέσεων.

Η ενδεχόμενη οικονομική πληροφόρηση σχετίζεται με γεγονότα και ενέργειες που δεν έχουν συμβεί ακόμη και τα οποία μπορεί να μη συμβούν, ενώ ενδείξεις μπορεί να 

είναι διαθέσιμες για να υποστηρίξουν τις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται η πληροφόρηση αυτή. Αυτές οι ενδείξεις αφορούν γενικά στο μέλλον, και επομένως είναι εκ 

φύσεως γενικές. Επομένως, διαφέρουν από τις διαθέσιμες ενδείξεις κατά τον έλεγχο της ιστορικής οικονομικής πληροφόρησης. Συνεπώς, δεν είμαστε σε θέση να 

εκφράσουμε γνώμη σχετικά με το εάν θα επιτευχθούν τα αποτελέσματα των ενδεχόμενων οικονομικών πληροφοριών.

Η ενδεχόμενη οικονομική πληροφόρηση στηρίζεται σε υποθέσεις για μελλοντικά γεγονότα και πιθανές ενέργειες από την πλευρά της Εταιρείας. Είναι αρκετά υποκειμενική 

και η προετοιμασία της απαιτεί σημαντική κρίση. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να πάρουν τη μορφή πρόγνωσης, ή προβολής, ή συνδυασμό και των δύο, για παράδειγμα 

πρόγνωση ενός έτους και επιπλέον προβολή πέντε ετών.

Η ΣΟΛ Crowe (εφεξής «Εμείς»), από την πλευρά μας, εξετάσαμε τον βαθμό στον οποίο μπορούμε να εμπιστευτούμε τις ιστορικές οικονομικές πληροφορίες της Εταιρείας. 

Είναι απαραίτητη η γνώση αυτών των ιστορικών πληροφοριών για να αξιολογήσουμε εάν η μελλοντική οικονομική πληροφόρηση έχει προετοιμαστεί σύμφωνα με την 

αντίστοιχη ιστορική και να παρέχουμε ένα ιστορικό μέτρο σύγκρισης για να εξετάσουμε τις υποθέσεις της Διοίκησης.

Επιπρόσθετες ενέργειες στις οποίες προβήκαμε για την αξιολόγηση της λογικότητας των προβολών και προγνώσεων της Διοίκησης συμπεριλαμβάνουν:

Αντιπαραβολή των ιστορικών οικονομικών στοιχείων με τα μελλοντικά, για την αξιολόγηση της ιστορικής συνέχειας και συνέπειας των οικονομικών αποτελεσμάτων,

Ανάλυση των ιστορικών οικονομικών στοιχείων για την εξεύρεση χρήσιμων και ουσιαστικών συσχετισμών ανάμεσα σε οικονομικά μεγέθη και αντιπαράθεσή τους με 

τους συσχετισμούς που προκύπτουν από τις προβλέψεις και προγνώσεις της Διοίκησης.

Κατά την εκτέλεση της εργασίας μας δεν διενεργήσαμε κανενός είδους έλεγχο (οικονομικό, φορολογικό ή νομικό) στο νομικό πρόσωπο που αποτέλεσε αντικείμενο της 

παρούσας έκθεσης.

Αυτή η έκθεση έχει συνταχθεί αποκλειστικά για τη Διοίκηση της Εταιρείας για τους σκοπούς που αναφέρονται στο παρόν και δε θα πρέπει να γίνει επίκληση 

για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, εκτός αν απαιτείται από το νόμο και δε θα πρέπει να παρασχεθεί σε τρίτους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή 

μας. Σε καμία περίπτωση, ανεξάρτητα από το αν η συγκατάθεση έχει δοθεί, δε θα φέρουμε ευθύνη σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο οποίο η έκθεση 

γνωστοποιείται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμη.

Η μεταξύ μας σύμβαση δεν περιλαμβάνει την επικαιροποίηση της παρούσας έκθεσης, με βάση πραγματικά περιστατικά ή πληροφορίες που περιήλθαν σε γνώση μας, 

μετά την υποβολή των παραδοτέων μας.
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ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε.
Συνοπτική Παρουσίαση

Η ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. είναι μια εταιρεία με κύρια δραστηριότητα την εκπροσώπηση αλλοδαπών ασφαλιστικών εταιρειών στην Ελλάδα.

Ιδρύθηκε το 1982 με σκοπό:

Την παροχή τεχνικών συμβουλών για την σύναψη ασφαλίσεων

Την αντιπροσώπευση αλλοδαπών μεσιτών ασφαλίσεων

Την εκπροσώπηση ή/και αντιπροσώπευση στην Ελλάδα αλλοδαπών ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών επιχειρήσεων

Την διενέργεια πραγματογνωμοσυνών

Την παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Επιχειρήσεων ή εμπειρογνώμωνα

Την με οποιονδήποτε τρόπο σύμπραξη με άλλα φυσικά και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής και της αλλοδαπής με συναφείς σκοπούς με αυτούς της Εταιρείας

Την διενέργεια κάθε συναφούς με τους σκοπούς της Εταιρείας εργασίας

Από το 2018, η Εταιρεία λειτουργεί ως μεσιτική εταιρεία ασφαλίσεων με έσοδα από προμήθειες. 

Επιπλέον, η Εταιρεία εισπράττει έσοδα από την ενοικίαση ακινήτου στο κέντρο της Αθήνας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε στις 30/06/2020, έχει θητεία έως 30/06/2023 και απαρτίζεται από τα παρακάτω μέλη:

A/A Ονοματεπώνυμο Ιδιότητα

1. Αχής Παύλος Πρόεδρος Εκτελεστικός Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

2. Αχής Χρήστος Εκτελεστικός Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

3. Σιράγας Πέτρος Εκτελεστικός Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

4. Αχής Κωνσταντίνος Εκτελεστικός Σύμβουλος - Εκτελεστικό μέλος

Μελέτη Αποτίμησης Μετοχικού Κεφαλαίου | ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε.
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Οικονομικές Καταστάσεις 2019 – 2021

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων σε χιλ. € 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Έσοδα Επενδύσεων 13 17 31

Έσοδα από ασφαλιστική δραστηριότητα 5 27 68
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων 42 - 85

Λοιπά Έσοδα - - 6
Σύνολο Εσόδων 60 44 191

Έξοδα Χρηματοοικονομικής λειτουργίας - - -
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (14) (15) (56)

Λοιπά Έξοδα (1) (1) (6)
Σύνολο Εξόδων (15) (17) (62)

Αποτελέσματα προ Φόρων 45 27 129
Φόρος Εισοδήματος (11) - (25)

Αποτελέσματα μετά Φόρων 34 27 104

Ισολογισμοί σε χιλ. € 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Επενδύσεις σε Ακίνητα 800 800 885

Ενσώματα Πάγια ιδιοχρησιμοποιούμενα 0 0 0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 800 800 885

Απαιτήσεις από ασφαλισμένους 10 23 30
Λοιπές Απαιτήσεις 16 16 16

Ταμείο και Ταμειακά ισοδύναμα 1 5 11
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 27 45 58

Σύνολο Ενεργητικού 827 845 943

Λοιπές Υποχρεώσεις 209 185 157
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, πράκτορες και 

συνεργάτες πωλήσεων
7 15 26

Λοιπές Προβλέψεις 12 19 12
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 152 152 159
Σύνολο Υποχρεώσεων και Προβλέψεων 380 371 354

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 173 173 173
Αποτελέσματα εις Νέον (140) (113) (9)

Αποθεματικά 415 415 425
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 447 474 589

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 827 845 943

Τα έσοδα επενδύσεων αφορούν έσοδα από την 

ενοικίαση διαμερίσματος ιδιοκτησίας της Εταιρείας 

στον 3ο όροφο επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας 

26, συνολικού εμβαδού (μαζί με αποθήκη υπογείου) 

186,26 τ.μ. Η αύξηση των εσόδων το 2021 οφείλεται 

σε αναπροσαρμογή του ενοικίου.

Τα έσοδα από ασφαλιστική δραστηριότητα 

παρουσιάζουν αύξηση λόγω ενεργοποίησης της 

μεσιτικής δραστηριότητας της Εταιρείας από το 2018 

και μετά.

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας παρουσιάζουν 

αύξηση λόγω της ενεργοποίησης της μεσιτικής 

δραστηριότητας της Εταιρείας.

1

2

3

1

2

3

4

5

5

8

6

7

Μελέτη Αποτίμησης Μετοχικού Κεφαλαίου | ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε.
152



11

Οικονομικές Καταστάσεις 2019 – 2021 (συνέχεια)

Καταστάσεις Αποτελεσμάτων σε χιλ. € 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Έσοδα Επενδύσεων 13 17 31

Έσοδα από ασφαλιστική δραστηριότητα 5 27 68
Κέρδη/(Ζημιές) από αποτίμηση επενδυτικών ακινήτων 42 - 85

Λοιπά Έσοδα - - 6
Σύνολο Εσόδων 60 44 191

Έξοδα Χρηματοοικονομικής λειτουργίας - - -
Έξοδα διοικητικής λειτουργίας (14) (15) (56)

Λοιπά Έξοδα (1) (1) (6)
Σύνολο Εξόδων (15) (17) (62)

Αποτελέσματα προ Φόρων 45 27 129
Φόρος Εισοδήματος (11) - (25)

Αποτελέσματα μετά Φόρων 34 27 104

Ισολογισμοί σε χιλ. € 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Επενδύσεις σε Ακίνητα 800 800 885

Ενσώματα Πάγια ιδιοχρησιμοποιούμενα 0 0 0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 800 800 885

Απαιτήσεις από ασφαλισμένους 10 23 30
Λοιπές Απαιτήσεις 16 16 16

Ταμείο και Ταμειακά ισοδύναμα 1 5 11
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 27 45 58

Σύνολο Ενεργητικού 827 845 943

Λοιπές Υποχρεώσεις 209 185 157
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, πράκτορες και 

συνεργάτες πωλήσεων
7 15 26

Λοιπές Προβλέψεις 12 19 12
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 152 152 159
Σύνολο Υποχρεώσεων και Προβλέψεων 380 371 354

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 173 173 173
Αποτελέσματα εις Νέον (140) (113) (9)

Αποθεματικά 415 415 425
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 447 474 589

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 827 845 943

Η αύξηση των επενδύσεων σε ακίνητα από το 2020 

στο 2021 οφείλεται στην επανεκτίμηση της αξίας του 

ακινήτου επί της Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας 26.

Οι απαιτήσεις από ασφαλισμένους και οι 

υποχρεώσεις από ασφαλιστές, πράκτορες και 

συνεργάτες πωλήσεων αυξάνονται την εξεταζόμενη 

περίοδο λόγω της ενεργοποίησης δραστηριότητας της 

Εταιρείας

Οι λοιπές απαιτήσεις περιλαμβάνουν απαιτήσεις 

από επισφαλείς πελάτες και παρακρατούμενους

φόρους του Ελληνικού Δημοσίου, ύψους €12χιλ. και 

€4 χιλ. αντίστοιχα για το 2021.

Οι λοιπές υποχρεώσεις αφορούν υποχρεώσεις προς 

ημεδαπή ασφαλιστική εταιρεία και προς αλλοδαπή 

ασφαλιστική εταιρεία την οποία εκπροσωπεί η 

Εταιρεία στην Ελλάδα ύψους €68,9 χιλ. και €73,0 χιλ. 

το 2021 αντίστοιχα.

Οι αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις έχουν 

σχηματιστεί από την αναπροσαρμογή στην εύλογη 

αξία του ακινήτου που κατέχει η Εταιρεία επί της 

Λεωφόρου Βασιλίσσης Αμαλίας 26 καθώς και την 

αλλαγή φορολογικού συντελεστή.
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Μεθοδολογία Αποτίμησης Μετοχικού Κεφαλαίου

Κατόπιν αρχικής διερεύνησης της καταλληλόλητας και εφαρμοσιμότητας των διαθέσιμων μεθόδων αποτίμησης και λαμβάνοντας υπόψη ότι η εταιρεία δεν 

έχει κάποια δραστηριότητα σήμερα, επιλέχθηκε η μέθοδος της «αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης» για την αποτίμηση του μετοχικού κεφαλαίου της 

Εταιρείας.

Θεωρητική βάση της αποτίμησης με χρήση Αναπροσαρμοσμένης Καθαρής Θέσης αποτελεί η θεώρηση ότι η αξία της Επιχείρησης είναι ίση με την 

Καθαρή Θέση στον Ισολογισμό, μετά την διενέργεια των απαραίτητων λογιστικών διορθώσεων στα στοιχεία του Ενεργητικού και του Παθητικού, την στιγμή 

της αποτίμησης.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αποτίμησης βάσει της αναπροσαρμοσμένης καθαρής θέσης, πραγματοποιείται ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων της 

Εταιρείας για την εξεύρεση της δομής του ενεργητικού και παθητικού, αλλά και την ανάδειξη τυχόν υποχρεώσεων που δεν απεικονίζονται στον ισολογισμό.

Επίσης, αναλύονται οι εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών (όπου αυτές υπάρχουν) για την ανεύρεση ενδεχόμενων παρατηρήσεων που δεν έχουν ληφθεί 

υπόψη και εξετάζεται η πιθανότητα απομείωσης αλλά και τυχόν υπεραξίας που δεν έχουν καταγραφεί στις οικονομικές καταστάσεις με παράλληλη 

προσαρμογή των αντίστοιχων στοιχείων του παθητικού.

Στη συνέχεια, βάσει των ανωτέρω ευρημάτων, αναπροσαρμόζεται η Καθαρή Θέση της Εταιρείας με το άθροισμα των αναπροσαρμογών που

διενεργήθηκαν σε ενεργητικό και παθητικό, όπου προκύπτει η αξία διάλυσης της Εταιρείας, δηλαδή η αξία που ένας επενδυτής θα ελάμβανε αν 

προχωρούσε στην απόκτηση, άμεση διάλυση και ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων αυτής.

Η αξία αυτή θεωρείται ως η ελάχιστη αξία πώλησης της Εταιρείας.
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Αναπροσαρμοσμένη Καθαρή Θέση

Σκοπός της παρούσας Έκθεσης είναι η αποτίμηση του μετοχικού 

κεφαλαίου της εταιρείας ΦΙΝΤΕΝΣΙΑ Α.Ε. με ημερομηνία 31/12/2021.

Κατά την αποτίμηση μέσω της μεθόδου της αναπροσαρμοσμένης 

καθαρής θέσης ελήφθη υπόψη ο Ισολογισμός της Εταιρείας στις 

31/12/2021 στον οποίο η αξία του ακινήτου της Εταιρείας έχει 

αναπροσαρμοστεί βάσει της από 31/12/2021 έκθεσης εκτίμησης της 

αξίας που διενεργήθηκε από εκτιμητή ακινήτων η οποία μας 

παρασχέθηκε από την Διοίκηση της Εταιρείας και επισυνάπτεται στο 

Παράρτημα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και την ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι δεν συντρέχει λόγος 

αναπροσαρμογής των στοιχείων είτε του ενεργητικού είτε του παθητικού 

της Εταιρείας. Συνεπώς, η αξία του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας 

την 31/12/2021 είναι ίση με το ύψος των Ιδίων Κεφαλαίων της, ήτοι 

€589 χιλ.

Ισολογισμοί σε χιλ. € 31/12/2021
Επενδύσεις σε Ακίνητα 885

Ενσώματα Πάγια ιδιοχρησιμοποιούμενα 0
Σύνολο Παγίου Ενεργητικού 885

Απαιτήσεις από ασφαλισμένους 30
Λοιπές Απαιτήσεις 16

Ταμείο και Ταμειακά ισοδύναμα 11
Σύνολο Κυκλοφορούντος Ενεργητικού 58

Σύνολο Ενεργητικού 943

Λοιπές Υποχρεώσεις 157
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστές, πράκτορες και συνεργάτες 

πωλήσεων
26

Λοιπές Προβλέψεις 12
Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 159
Σύνολο Υποχρεώσεων και Προβλέψεων 354

Καταβεβλημένο Μετοχικό Κεφάλαιο 173
Αποτελέσματα εις Νέον (9)

Αποθεματικά 425
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 589

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 943
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1 
ΣΑΜΑΣΙΝΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΠ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 1, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

 
 

 
 

ΕΚΘΕΗ  

ΕΚΣΙΜΗΗ AKINΗΣΩΝ 
 

ΔΠΔΛΓΤΣΗΘΑ ΑΘΗΛΖΣΑ 
ΗΓΗΟΘΣΖΗΑ ΦΗΛΣΔΛΣΗΑ Α.Δ. 

 
 

 

  Ζκεξνκελία Έθζεζεο 

  01-02-2022 

   

Eληνιέαο: ΦΗΛΣΔΛΣΗΑ Α.Δ. 

 

 

 

 

  

  

 
 

 

 

 

ΣΑΜΑΣΙΝΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ 
 Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΠ 

 Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56 

Certified Expert Valuer in Real Estate Property 
 

Aξξηαλνπ13-15, Αζήλα 11635 
+302107253592 +306944291221 
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2 
ΣΑΜΑΣΙΝΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΠ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 1, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

Ηκεξνκελία 
έθζεζεο 

01  Φεβξνπαξίνπ 2022 
 

Εληνιέαο ΦΗΛΣΔΛΣΗΑ Α.Δ. 

 

Αθίλεηα Γηακέξηζκα 6, Γ΄νξφθνπ, κε απνζήθε ππνγείνπ 

επί Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 26, 
 ηδηνθηεζίαο ΦΗΛΣΔΛΣΗΑ Α.Δ. 
 

Πεξηγξαθή 

αθηλήηνπ 

Αθίλεηα επαγγεικαηηθήο θαη νηθηζηηθήο ρξήζεο. 

 

θνπόο θπξηόηεηαο Δπέλδπζε 

 
Εληνιή Αλάζεζεο 

 
Δθηίκεζε ηεο Δχινγεο Αμίαο ησλ αθηλήησλ βάζεη ηεο 

απφ 27.12.2021 εληνιήο ζαο. 
 

Κξίζηκε 

εκεξνκελία 
εθηίκεζεο 

 

31.12.2021 
 

Εθηηκεηήο ηακαηίλα Θαξαπηπέξε, Aξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΠ 

Κέινο ΣΔΔ αξ. κεηξψνπ 91175 
  Πηζηoπνηεκέλε εθηηκήηξηα TEGOVA 
  Recognised European Valuer  REV-GR/AVAG/2017/56 
  Πηζηoπνηεκέλε εθηηκήηξηα Peoplecert 
 Expert Valuer in Real Estate Property 
GR730000057SK 
 

θνπόο εθηίκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά 

πλνιηθή εύινγε 
αμία ηελ 

31.12.2021 

885.000 € (ΟΘΣΑΘΟΗΔ ΟΓΓΟΛΣΑ ΠΔΛΣΔ 

ΥΗΙΗΑΓΔ ΔΤΡΧ)   
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
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ΣΑΜΑΣΙΝΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΠ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 1, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΚΙΝΗΣΑ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΦΙΝΣΕΝΣΙΑ 
ΑΚΙΝΗΣΟ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΟΦΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

(κ2) 

ΑΞΙΑ ( €) 

ΑΜΑΛΙΑ 

26-26Α 

ΓΗΑΚΔΡΗΚΑ 

6 

3νο 182,55 885.000,00 

ΑΠΟΘΖΘΖ 9 ΤΠΟΓΔΗΟ     3,71 
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ΣΑΜΑΣΙΝΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΠ 
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Σνλίδεηαη φηη ε πξναλαθεξζείζα «Δχινγε Αμία» γηα ζθνπνχο 
ινγηζηηθήο απεηθφληζεο βάζεη ησλ Δπξσπαηθψλ Δθηηκεηηθψλ Πξνηχπσλ   

νπζηαζηηθά ηζνχηαη κε ηελ «Αγνξαία Αμία».  
Ζ άπνςή καο γηα ηελ Δχινγε Αμία ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζθνπφ εθηίκεζεο 
θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαη έρεη 
πξνθχςεη απφ πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο αγνξάο. Σα αθίλεηα εθηηκήζεθαλ 
αλεμάξηεηα θαη δε ιήθζεθε ππφςε νπνηαδήπνηε απνκείσζε ή 
πξνζαχμεζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη αληηθείκελν 
δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν ε κέξνο 
ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ηαπηφρξνλα, ζαλ ζχλνιν ή 
ζε επηκέξνπο ηκήκαηα. 
 
πκκόξθσζε κε ηα εθηηκεηηθά πξόηππα  

H εθηίκεζε έγηλε ζχκθσλα κε αη Δπξσπαηθά Δθηηκεηηθά Πξφηππα EVS 
(European Valuation Standards)2020 ηεο TEGoVA (The European Group 

of Valuers’ Associations) 
Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηλήησλ, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εθηίκεζε 

παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ έθζεζε. Βεβαηψλνπκε φηη δηαζέηνπκε 
επαξθή γλψζε ηεο θηεκαηαγνξάο, ηφζν ηνπηθά φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ πιήξε θαη αμηφπηζηε 

εθπφλεζε ηεο εθηίκεζεο. 
 

Εηδηθέο Παξαδνρέο 
Όρη. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο έρνπλ γίλεη ζπγθεθξη-

κέλεο παξαδνρέο, φζνλ αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ηα κηζζσηήξηα 
ζπκβφιαηα, ην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο θαη ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζεο – 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ κφιπλζεο εδάθνπο, ππφγεησλ 

πδάησλ θαη πδξνθφξνπ νξίδνληα – νη νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 
Δάλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία, πνπ καο παξαζρέζεθαλ θαη ζηα νπνία 

βαζίζηεθε ε ελ ιφγσ εθηίκεζε απνδεηρζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε 
αλαθξηβή, ε εθηηκεζείζα αμία ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζεί. 

 
Απόθιηζε από παξαδνρέο  

Θακία. 
 

 
Καηάζηαζε θηεκαηαγνξάο  
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Οη αμίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε αληηπξνζσπεχνπλ 
ηελ αληηθεηκεληθή καο εθηίκεζε ηεο Δχινγεο Αμίαο ησλ αθηλήησλ, φπσο 

απηή νξίδεηαη παξαθάησ, θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο. Γίλεηαη 
επίζεο ε παξαδνρή φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο ιακβάλεη 

ρψξα νπζηαζηηθά πξάμε αγνξαπσιεζίαο ή ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ, αθνχ 
έρεη πξνεγεζεί πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ αθηλήησλ ζηελ ειεχζεξε 

αγνξά. 

  
Παξφια απηά ε παξαζρεζείζα εθηίκεζε απνηειεί έλαλ εχινγν πξνζδην-

ξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, βάζεη ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο πνπ 
έρνπκε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπηθή αγνξά αιιά θαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 

(δεηνχκελσλ θαη πξαγκαηηθψλ) πνπ θαηαθέξακε λα ζπγθεληξψζνπκε. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαζρεζείζα αμία δελ ζρεηίδεηαη κε ελδερφκελε 

βξαρππξφζεζκε πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ ελψ ζπληζηάηαη ηαθηηθή 
αλαζθφπεζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηεο θηεκαηαγνξάο θαζψο θαη 

επαλεμέηαζε ησλ εθζέζεψλ καο πνπ αθνξνχλ ζε εθηηκήζεηο αθηλήησλ. 
 

Εθηηκεηήο 
Ζ έθζεζε εθηίκεζεο ζπληάζζεηαη απφ ηελ ηακαηίλα Θαξαπηπέξε, 

Αξρηηέθηνλα Κεραληθφ ΔΚΠ, πηζηνπνηεκέλε εθηηκήηξηα REV.  ΑΡΗΘΜΟ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΖ ΑΝΑΓΝΩΡΗΖ REV-GR/AVAG/2017/56 
ΑΡ. ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΟΤ EXPERT VALUER 
GR730000057SK 
 

 
Αζπκβίβαζην  

Κε θαιή πίζηε δειψλνπκε φηη δελ πθίζηαηαη ζέκα αζπκβίβαζηνπ ζρεηηθά 
κε ηελ ελ ιφγσ εθηίκεζε.  

 
Εκπηζηεπηηθόηεηα   

Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 
παξαιήπηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εληνιή 

εξγαζίαο. Θακία επζχλε δελ αλαγλσξίδεηαη έλαληη ηξίησλ γηα ην ζχλνιν 
ή κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο εθηίκεζεο.  

 
Δεκνζίεπζε   

Απαγνξεχεηαη ε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο εθηίκεζεο ή κέξνπο 
απηήο ή αλαθνξά ζε απηήλ ζε νπνηνδήπνηε κέζν ή έληππν, ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζή καο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε 

κνξθή ζηελ νπνία ζα παξνπζηαζηεί. 
 

Κε εθηίκεζε 
ηακαηίλα Θαξαπηπέξε, REV 

T. 2107253592-E-mail tikara@otenet.gr 
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ANTIKEIMENO EKTIMHΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΜΙΘΕΝΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
 

H παξνχζα εθηίκεζε έρεη βαζηζηεί ζε ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο πνπ καο 
παξαζρέζεθαλ απφ ηελ ΟΡΗΕΧΛ Α.Δ.Γ.Α., ηα νπνία ζεσξνχκε φηη είλαη 

αθξηβή θαη πιήξε. 
Σα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα ηεο   

 
Αθίλεην 

ΓΗΑΚΔΡΗΚΑ 6 Γ’ ΟΡΟΦΟΤ, ΔΠΗ ΙΔΧΦΟΡΟΤ ΑΚΑΙΗΑ 26 
ΘΑΗ ΑΠΟΘΖΘΖ ΤΠΟΓΔΗΟΤ 

Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ αθηλήηνπ, 

ζηελ νπνία βαζίζακε ηελ εθηίκεζε καο. 
 

Απηνςία  
Ζ απηνςία ζην εθηηκψκελν αθίλεην πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 
28.12.2021 
    

Επηθάλεηεο αθηλήησλ  
Γελ έγηλε εκβαδνκέηξεζε ηνπ αθηλήηνπ, αιιά  βαζηζηήθακε ζηηο 

επηθάλεηεο πνπ καο  παξαζρέζεθαλ. 
 

Πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα  
Γελ πξαγκαηνπνηήζακε νχηε έρνπκε ππφςε καο  θάπνην πεξηβαιινληηθφ 

έιεγρν ή άιιε πεξηβαιινληηθή  έξεπλα ή έξεπλα ηνπ εδάθνπο πνπ 
ελδερνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθε ζην ππφ κειέηε αθίλεην θαη πηζαλψο 

επεζήκαλε κφιπλζε ή ηελ πηζαλφηεηα  κφιπλζεο. Γελ έρνπκε δηεμάγεη 

θαλελφο είδνπο έξεπλα, φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα ή ηπρφλ 
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ηνπ ππφ κειέηε αθηλήηνπ,  ή ησλ παξαθείκελσλ 

εθηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε  χπαξμε πηζαλψλ παξαγφλησλ 
κφιπλζεο. πλεπψο, θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο  παξνχζαο εθηίκεζεο 

ζεσξνχκε φηη δελ πθίζηαηαη ζέκα εδαθηθψλ ή/θαη  πεξηβαιινληηθψλ 
κνιχλζεσλ. 

 
Καηάζηαζε ζπληήξεζεο  

Γελ έρνπκε εθπνλήζεη ζηαηηθφ έιεγρν ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
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ηνπ ή ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ηνπ αθηλήηνπ. Οκνίσο, δελ δηελεξγήζακε 
έιεγρν ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ δελ έρεη γίλεη 

δηεξεχλεζε ελδερφκελεο ρξήζεο επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία πιηθψλ θαηά 
ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο επηθίλδπλσλ 

ηερληθψλ αλέγεξζεο ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ηνπ αθηλήηνπ. πλεπψο δελ 
είκαζηε ζε ζέζε λα βεβαηψζνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ζην αθίλεην 

θαθνηερλίεο ή επηθίλδπλα πιηθά. 

 
 

 
Πνιενδνκηθά ζηνηρεία  

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε πνιενδνκηθφ έιεγρν. 
 

Σίηινη, ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο,  κηζζώζεηο 
ηελ παξνχζα έθζεζε αλαθέξνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην 

ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ηνπ αθηλήηνπ, θαζψο θαη ησλ κηζζσηεξίσλ 
ζπκβνιαίσλ, φπσο απηά καο γλσζηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ πειάηε. Γελ καο 

ρνξεγήζεθαλ πάλησο φια ηα ζρεηηθά λνκηθά έγγξαθα ή ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο / ηε κηζζσηηθή ζρέζε κεηαμχ 

εθκηζζσηή θαη κηζζσηή. ε φζα ζεκεία ηεο έθζεζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία, εθθξάδεηαη ε άπνςε καο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 

ησλ ρνξεγεζέλησλ εγγξάθσλ. Σνλίδνπκε φηη ε πιήξεο αλάιπζε ησλ 

λνκηθψλ εγγξάθσλ αθνξά ηνλ ππεχζπλν γηα απηή ηελ ππφζεζε, λνκηθφ 
ζχκβνπιν ή δηθεγφξν. 

 
Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ έρεη δηεξεπλεζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

κηζζσηψλ. Θαηά ζπλέπεηα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο δε ιήθζεθε 
ππφςε ζηελ εθηίκεζή καο. 
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ΑΡΥΕ ΕΚΣΙΜΗΗ 
 

Εύινγε αμία   
H εθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηελ «Δχινγε Αμία» ε νπνία νξίδεηαη 

βάζεη ησλ Δπξσπαηθψλ Δθηηκεηηθψλ Πξνηχπσλ : 
σο: 

«Ζ ηηκή πνπ ζα ιακβαλφηαλ γηα ηελ πψιεζε ελφο αθηλήηνπ ζε κηα νκαιή 

ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ πξφζπκσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά πνπ 
δηαζέηνπλ πιήξε γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ γεγνλφησλ, ιακβάλνληαο ηελ 
απφθαζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ηνπο. « 
Ζ Δχινγε Αμία γηα ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο νξίδεηαη απφ 
ηΑ ΓΠΥΑ σο:  
Ζ ηηκή πνπ ζα ιακβαλφηαλ απφ ηελ εθπνίεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ ή ζα θαηαβαιιφηαλ γηα ηελ κεηαβίβαζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 
παζεηηθνχ ζε κία νκαιή ζπλαιιαγή κεηαμχ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο 
θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο. 
  
Γελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε έμνδα πνπ αθνξνχλ θφξνπο ζε πεξίπησζε  
πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, νχηε έρνπλ ιεθζεί ππφςε ελδερφκελα έμνδα 
πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά ηνπο (πεξηιακβάλνληαη ζπκβνιαηνγξαθηθά 
θαη άιια λνκηθά έμνδα, θφξνο κεηαβίβαζεο, θιπ).  
Οκνίσο, δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε ελδνεηαηξηθά ζπκβφιαηα ή 
ζπκθσλίεο, νχηε δάλεηα ή ππνζήθεο πνπ ελδερνκέλσο λα πθίζηαληαη 
ζρεηηθά κε ηα ππφ εθηίκεζε αθίλεηα. Σέινο, δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε 
πνζά δαλείσλ ή επηρνξεγήζεσλ πνπ έιαβαλ νη ηδηνθηήηεο/κηζζσηέο 
απφ ηελ θπβέξλεζε ή ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Μηζζσηηθή αμία  
Οη κηζζσηηθέο αμίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε εθηίκεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ησλ 
αθηλήησλ. Γελ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιν ιφγν θαη δελ 

ζπλδένληαη απαξαίηεηα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ αγνξαίνπ κηζζψκαηνο 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη ηα Δπξσπαίθά Δθηηκεηηθά Πξφηππα (EVS). 

 
Σν αθίλεην   

Κφληκα παξαθνινπζήκαηα ησλ θηηξίσλ, φπσο αλειθπζηήξεο, θεληξηθή 

ζέξκαλζε θαη άιια, ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηνπο 
θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπλνιηθή αμία. 

Ζ/Κ εμνπιηζκφο, θηλεηά παξαθνινπζήκαηα θαη ινηπέο πξνζζήθεο ησλ 
κηζζσηψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ παξνχζα εθηίκεζε. 

Όιεο νη κεηξήζεηο επηθαλεηψλ, αλαθνξά ζηελ ειηθία ησλ ηκεκάησλ ησλ 
αθηλήησλ, θιπ. πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε εθηίκεζεο, είλαη 

θαηά πξνζέγγηζε. 
 

 
Πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα  
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Γεδνκέλνπ φηη δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα έξεπλα ή αλαθνξά 
πνπ λα ππνδεηθλχεη ηελ παξνπζία κνιπζκαηηθψλ ή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, 

ε παξνχζα εθηίκεζε έρεη εθπνλεζεί βάζεη ησλ αθφινπζσλ παξαδνρψλ: 
(α) ηα αθίλεηα δελ είλαη κνιπζκέλα θαη δελ επεξεάδνληαη απφ 

πθηζηάκελε ή πξνηεηλφκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία. 
(β) ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έξγα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηελ 

πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, έρνπλ ιεθζεί φιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο απφ 

ηηο αξκφδηεο αξρέο. 
(γ) ζεσξνχκε φηη ηα αθίλεηα δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα ελεξγεηαθά 

πηζηνπνηεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία. 
 

Καηάζηαζε ζπληήξεζεο   
Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ λα ππνδεηθλχνπλ 

ηα αληίζεην, ππνζέηνπκε φηη: 
(α) ην έδαθνο ησλ αθηλήησλ δελ ππφθεηηαη ζε ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο, νχηε 

έρνπλ βξεζεί ζε απηφ αξραηνινγηθά επξήκαηα ψζηε λα επεξεαζηεί ε 
ηξέρνπζα αμία ηνπο ή νη ελδερφκελεο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπο, ηφζν 

επί ηνπ παξφληνο, φζν θαη κειινληηθά. 
(β) ηα αθίλεηα ζεσξνχληαη ειεχζεξα απφ νμεηδψζεηο, δνκηθά ή αθαλή 

ειαηηψκαηα. 
(γ) θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ή ηεο δσήο ησλ αθηλήησλ, δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλζπγηεηλά ή επηθίλδπλα ή/θαη 

ακθίβνιεο ηερληθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα πξνζζήθεο, επεθηάζεηο ή/θαη 
αλαθαηαζθεπέο. 

(δ) νη εγθαηαζηάζεηο θαη νπνηνζδήπνηε ζρεηηθφο εμνπιηζκφο ή ινγηζκηθφ 
είλαη ιεηηνπξγηθά θαη δελ παξνπζηάδνπλ ειαηηψκαηα. 

Έρεη ιεθζεί ππφςε ε ειηθία, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ησλ 
αθηλήησλ. Δλδερφκελα ζρφιηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ησλ 

αθηλήησλ δελ απνηεινχλ άπνςε ή παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 
ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ηα ζρφιηα καο αθνξνχλ 

ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δελ θαηέζηε δπλαηή ε πξφζβαζε. 
 

Σίηινη, ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, πνιενδνκηθά ζέκαηα  
θαη κηζζσηήξηα  

Δθηφο θαη εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά θαη δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο 
άιισλ ζηνηρείσλ, ππνζέηνπκε φηη: 

(α) ηα αθίλεηα είλαη ειεχζεξα απφ ππνζήθεο, πεξηνξηζηηθά κέηξα, θαζψο 

θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ή δέζκεπζε, 
(β) φια ηα θηίξηα έρνπλ αλαγεξζεί ζχκθσλα κε ηηο επηηξεπφκελεο 

πνιενδνκηθέο ρξήζεηο θαη θαλνληζκνχο θαη είλαη θαζφια λφκηκα, 
(γ) ηα αθίλεηα δελ επεξεάδνληαη απφ ηξέρνπζεο ή ελδερφκελεο 

κειινληηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο, 
(δ) φια ηα θηίξηα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο πνιενδνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη 

ηνπο λφκνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα 
ππξαζθάιεηαο, αζθαιείαο θαη πγηεηλήο, 

(ε) ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ ηα αθίλεηα 
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λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ΑΚΔΑ, ζεσξνχκε 
φηη ην ζρεηηθφ θφζηνο είλαη αζήκαλην ή ακειεηέν, 

(ζη) νη κηζζσηέο δελ έρνπλ πξνβεί ζε θακία πξφζζεηε εξγαζία, ε νπνία 
κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ άπνςε καο γηα ην κίζζσκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ησλ κηζζσηεξίσλ ζπκβάζεσλ, 
(δ) νη κηζζσηέο ζα εθπιεξψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο βάζεη 

ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο, 

(ε) δελ ζπληξέρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο πθηζηάκελεο απφ ηνπο κηζζσηέο 
ρξήζε ησλ αθηλήησλ ή άιινη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηα κηζζσηήξηα 

ζπκβφιαηα, νη νπνίνη ζα επεξέαδαλ ηελ αμία ηνπο, 
(η) ηα αθίλεηα ζεσξνχληαη ειεχζεξα πξνο εθκεηάιιεπζε γηα φια ηα 

ηκήκαηά ηνπο, ηα νπνία δελ έρνπλ κηζζσζεί κε βάζε κηζζσηήξηα 
ζχκβαζε ή άιιεο κνξθήο ζπκβφιαην. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ- ΕΠΙΦΤΛΑΞΕΙ 
 
o Σα ζηνηρεία πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ εληνιέα είλαη αιεζή. Ο ππνγξάθσλ 

δελ εγγπάηαη θαη δελ επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ 
o Δάλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ µαο παξαζρέζεθαλ θαη ζηα νπνία βαζίζηεθε ε ελ 

ιφγσ εθηίκεζε, απνδεηρζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε αλαθξηβή, ε εθηηµεζείζα αμία 
ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζεί. 
o Θεσξνχκε φηη ην αθίλεην είλαη ειεχζεξν απφ βάξε, πεξηνξηζηηθά κέηξα ή 

νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ή δέζκεπζε πνπ ζα επεξεάζεη ηελ αμία ηνπ 
(αξραηνινγηθή ππεξεζία, δαζαξρείν, αεξνπνξία θ.ιπ.) 

o Ζ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ έθζεζε θαη ε αμία 
πνπ δίλεηαη ιακβάλεη ππ' φςε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηε δεδνκέλε ρξνληθή 
ζηηγκή 

o Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ αθηλήηνπ δελ έρνπλ 
επαιεζεπζεί κε ηερληθά κέζα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ έθζεζε. Οη 

επηθάλεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε αθνξνχλ ζηελ εθηίκεζε θαη κφλν 
θαη δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αθξηβείο κεηξήζεηο ησλ ηδηνθηεζηψλ 
o Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δελ ζεκεηψζακε θακία 

έλδεημε φηη ηα εμεηαδφκελα αθίλεηα ή γεηηνληθά ηνπο, επεξεάδνληαη ή έρνπλ επεξεαζηεί 
απφ δηάθνξεο αηηίεο, φπσο αζπλήζεηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο δηάβξσζεο ή ξχπαλζε 

θπζηθή ή ρεκηθή, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζηηο 
αμίεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φηη ππάξρνπλ 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο αζπλήζεηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο δηάβξσζεο ή ξχπαλζε ζηα 
αθίλεηα ή ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπο, δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα κεηαβάιινπκε 
αλάινγα ηηο αμίεο 

o ην ππφ εθηίκεζε αθίλεην δελ πξαγκαηνπνηήζεθε επηζεψξεζε ησλ αθαλψλ ηνπ 
ηκεκάησλ, εθείλσλ πνπ είλαη θαιπκκέλα, αζέαηα ή απξνζπέιαζηα. Γηα ηα ηκήκαηα 

απηά δελ κπνξνχκε λα εθθέξνπκε γλψκε ζρεηηθά κε ηε θαηάζηαζή ηνπο θαη γηα ηνπο 
ζθνπνχο ηεο κειέηεο ζεσξνχκε φηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ ρξήδνπλ επηζθεπήο 
o Θαηά ηελ εθηίκεζε δελ ππνινγίζηεθαλ ηπρνχζεο δαπάλεο ή θφξνη πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ απφ ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ 
o Ζ εθηίκεζε έρεη γίλεη κε βάζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο ηνπηθήο 

θηεκαηαγνξάο θαη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ απξφβιεπηνη θίλδπλνη θαη θάζε ζπλαιιαγή ή 
επηρεηξεκαηηθή απφθαζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ παξνχζα, δένλ λα αζθαιίδεηαη έλαληη 
πηζαλψλ θηλδχλσλ 
ηελ παξνχζα εθηίκεζε ιακβάλνληαη ππ΄φςηλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ηελ 
31.12.2021 

o Οη αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί ηεο εθηίκεζεο έγηλαλ βάζεη ηεο 
κεζνδνινγίαο(παξαδνρέο, ζπληειεζηέο αλαγσγήο, ζπληειεζηέο θεθαιαηνπνίεζεο θιπ), 
πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). 
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ΑΚΙΝΗΣΟ ΣΗΝ ΟΔΟ ΑΜΑΛΙΑ 26-26Α, ΑΘΗΝΑ 
    

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

 
ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΗ 

Σν εθηηκψκελν αθίλεην βξίζθεηαη επί ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 26-26Α, εληφο 

ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο 
νδνχο Φπιιά, Φηιειιήλσλ, ηκσλίδνπ θαη ηε Ιεσθφξν Βαζηιίζζεο Ακαιίαο. 

Σν θηίξην βξίζθεηαη ζην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, ζε απφζηαζε ιίγσλ κέηξσλ απφ 

ηελ πιαηεία πληάγκαηνο θαη ηελ Βνπιή θαη έλαληη ηνπ Δζληθνχ Θήπνπ.  Δρεη κνλαδηθή 
ζέα πξνο ηνλ Δζληθφ Θήπν θαη ην Εάππεην. 

Ζ Ιεσθφξνο Βαο. Ακαιίαο είλαη δξφκνο ηδηαίηεξεο πξνβνιήο, κε θηίξηα φπσο ην φκνξν 

κε ηα εθηηκψκελα θηίξην γξαθείσλ ηεο Βνπιήο, ην θηίξην Κπνδνζάθε θιπ. 

Ζ γχξσ πεξηνρή είλαη ππθλνδνκεκέλε κε παιαηάο θαηαζθεπήο πνιπψξνθα θηίξηα 
απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθψλ ρξήζεσλ, κε εμαίξεζε ηνπο ηειεπηαίνπο νξφθνπο, 
νξηζκέλσλ θηηξίσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαηνηθίεο. 

Δμππεξεηείηαη απφ ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, πνπ δηέξρνληαη απφ ην χληαγκα, κέζσ 
ηνπ ζηαζκνχ ηνπ κεηξφ «χληαγκα» αιιά θαη ηνπ νκψλπκνπ ζηαζκνχ ηνπ Σξακ. 
Κεηνλέθηεκα απνηειεί ε απμεκέλε θίλεζε απηνθηλήησλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο θαη ε έιιεηςε ειεχζεξεο ζηάζκεπζεο. 
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Υάξηεο πεξηνρήο θαη εληνπηζκφο ζέζεο αθηλήηνπ 

Λεσθόξνο Ακαιίαο 26-26Α, 1ν Δεκνηηθό Δηακέξηζκα Δήκνπ Αζελαίσλ 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  

 

Ζ εθηηκψκελε ηδηνθηεζία  βξίζθεηαη ζε πνιπψξνθν θηίξην κεηθηψλ ρξήζεσλ κε ππφγεην, 
πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 2170/1960 νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη ησλ 

αλαζεσξήζεσλ απηήο.  

Σν θηίξην βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκφ 23083/31-05-2012 ηίηινπ έρεη αλεγεξζεί ζε νηθφπεδν 

ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 482,80 κ², πνπ ζπλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηε Ιεσθφξν Βαζηιίζζεο 
Ακαιίαο θαη πξνο ηηο ινηπέο πιεπξέο κε φκνξεο ηδηνθηεζίεο. 

Ζ εθηηκψκελε ηδηνθηεζία είλαη ην δηακέξηζκα  ππ΄αξηζκφλ 6 ηνπ 3νπ (Γ) νξφθνπ (Γ6) 

θαηαιακβάλεη ηκήκα ηνπ 3νπ νξφθνπ θαη φπσο δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ απηνςία έρεη 
ζπλελσζεί κε ην φκνξν δηακέξηζκα (Γ5).  

Σν εθηηκψκελν πεξηιακβάλεη πέληε θχξηνπο ρψξνπο, ρψιι, νθθίο, ινπηξφ, θνπδίλα, wc, 
βνεζεηηθφ δσκάηην θαη βεξάληεο πξνο ηελ Ιεσθφξν Ακαιίαο θαη πξνο ηνλ αθάιππην. 

Σν δηακέξηζκα είλαη πξφζθαηα πιήξσο αλαθαηληζκέλν θαη ρξεζηκνπνηείηαη σο εληαίνο 
ιεηηνπξγηθά ρψξνο γξαθείσλ κε ην φκνξν δηακέξηζκα. 

Δρεη εμαηξεηηθή ζέα πξνο ηνλ Δζληθφ Θήπν θαη ην Εάππεην. 

εκεηψλεηαη φηη γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηθφο 
έιεγρνο ή έιεγρνο ησλ δηθηχσλ θαη παξνρψλ ησλ αθηλήησλ, ελψ δε καο παξαζρέζεθε 

θακία έγθπξε ππνγεγξακκέλε έθζεζε. Δπίζεο, ζεσξνχκε φηη ηα αθίλεηα είλαη 
ζπλδεδεκέλα κε φια ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. 

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε εκβαδνκέηξεζε ζηηο ππφ εθηίκεζε ηδηνθηεζίεο, αιιά, 

βαζηζηήθακε ζηηο επηθάλεηεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία, νη 
νπνίεο ζεσξνχκε φηη είλαη νξζέο θαη νη ηδηνθηεζίεο θαζφια λφκηκεο. Βάζεη ησλ 

παξαπάλσ νη ππφ εθηίκεζε ηδηνθηεζίεο θαη νη επηθάλεηέο ηνπο παξνπζηάδνληαη 
αλαιπηηθά ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 

 

                    Πίνακας υπό εκτίμηση ιδιοκτησιών και επιφανειών τους 
 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

OΡΟΦΟ 
 

ΕΠΙΦAΝΕΙΑ (Μ²) 
 

ΠΟΟΣO ΤΝΙΔΙΟΚΣΗIΑ 

ΣΟ ΟΙΚOΠΕΔΟ (‰) 
Διαμέρισμα "Δ6" 3ος 182,55 51 
Αποθήκη Τπογείοσ Τπόγειο 3,71  

 

 
 

Πηγή: Αρχιτέκτων Μηχανικός Πηνελόπη Σ. Γιαννάκη 
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ΠΡΟΚΟΜΙΘΕΝΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
 

Οηθνδνκηθή άδεηα ππ’ αξηζ. 2170/26.02.1960 κε ηελ ππ’ αξηζ. 2552/07-10-1960 

αλαζεψξεζε ηεο, ηνπ Πνιενδνκηθνχ Γξαθείνπ Αζελψλ. 

Θάηνςε ηνπ 3νπ νξφθνπ απφ ηνλ θάθειιν ηεο  απφ ηνλ θάθειιν ηεο  

2170/26.02.1960 Ο.Α. 

πκβνιαηνγξαθηθφο ηίηινο ππ’ αξηζ. 7289/20-04- 1992 ηεο πκβνιαηνγξάθνπ 

Αζελψλ Αιίθεο Η. Υξήζηνπ 

    ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζρεζέληα έγγξαθα απνδεηρζνχλ αλαθξηβή, δηαηεξνχκε 

ην δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ηεο έθζεζεο. 

 
 

Πνιενδνκηθό θαζεζηώο 

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα ρξήζεσλ γεο ή έιεγρν πνιενδνκηθήο 

λνκηκφηεηαο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη δελ πξνζθνκίζηεθε πξφζθαην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ή 

δηάγξακκα θάιπςεο θαη ζπλεπψο δελ είλαη επηβεβαησκέλνη νη φξνη δφκεζεο κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθε ην νηθφπεδν. 

Χζηφζν, ε εθηίκεζε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην αθίλεην πιεξνί ηηο 

ηζρχνπζεο – θαηά ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπ – πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο 

θηηξηνδνκηθνχο θαλνληζκνχο. 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΗ  

ΒΙ.  πλεκκέλν  ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα απφ ηε Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ (www.cityofathens.gr ) 

 

 
 

 
Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο παξαζρέζεθαλ ην αθίλεην είλαη ηδηνθηεζίαο 

ΦΗΛΣΔΛΣΗΑ Α.Δ. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΣΗΜΑΣΑΓΟΡΑ 

 
Ζ εχινγε αμία ηεο εθηηκψκελεο ηδηνθηεζίαο ζα πξνζδηνξηζηεί κε δχν κεζφδνπο 

ηε Κέζνδν πγθξηηηθψλ ηνηρείσλ  θαη ηε Κέζνδν Θεθαιαηνπνίεζεο 

Δηζνδήκαηνο. 

 

Μέζνδνο πγθξηηηθώλ ηνηρείσλ ή Κηεκαηαγνξάο 

χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα θαη ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζηνηρείσλ δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηo εθηηκψκελν αθίλεην. 

πλεπψο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ εθηίκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

επεμεξγαζία ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε εχινγε αμία 

ηνπ. 

 

Μέζνδνο Κεθαιαηνπνίεζεο Εηζνδήκαηνο 

Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή φηη ε αμία ελφο αθηλήηνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ θεθαιαηνπνηεκέλε αμία ηνπ εχινγνπ κηζζψκαηνο πνπ εθηηκάηαη φηη απηφ 

κπνξεί λα αμηψζεη. Θεσξείηαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ απνηίκεζε 

εκπνξηθψλ αθηλήησλ ή αθηλήησλ εηζνδήκαηνο. Οη ζπλήζεηο παξάγνληεο πνπ 

ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί ε κηζζσηηθή αμία είλαη θαηαξράο ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ε 

αθξηβήο ζέζε ηνπ, θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο αγνξάο γηα αθίλεηα κε ηα απηά 

ραξαθηεξηζηηθά. 

Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κηζζσηηθή αμία αθνξνχλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ, φπσο ε ειηθία ηνπ, ε δηάηαμε ηνπ 

θηηξίνπ ζην νηθφπεδν, ε δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ε πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο θαη ν βαζκφο ζπληήξεζήο ηνπ, ην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θ.α. 

Ζ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηίκεζεο απνηειεί 

αζθαιψο παξάγνληα πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ζηελ εθηίκεζε ηεο κηζζσηηθήο 

θαη θαη’ επέθηαζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάινπ 

κεγέζνπο αθηλήησλ. 
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Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο θηεκαηαγνξάο 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία  βξίζθνληαη ηα εθηηκψκελα  αθίλεηα είλαη ηδηαηηέξσο 

πξνλνκηνχρνο θπξίσο γηα επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο, ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνβνιήο 

θαη ηεο εγγχηεηαο κε ηελ πιαηεία πληάγκαηνο ελψ πξνηηκάηαη απφ άηνκα 

πςεινχ εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ φζνλ αθνξά ηηο θαηνηθίεο, πνπ βξίζθνληαη 

ζηνπο πςειφηεξνπο νξφθνπο ησλ θηηξίσλ.  

Δπηζεκαίλνπκε φηη ε Ιεσθφξνο Ακαιίαο έρεη ραξαθηεξηζηηθά εηδηθήο prime 
αγνξάο, κε εμαηξεηηθά κηθξή δηαζεζηκφηεηα αθηλήησλ. Δπί ηεο Ι.Ακαιίαο θαη ζε 

άκεζε γεηηλίαζε κε ην εθηηκψκελν, ππάξρνπλ ζεκαληηθά επαγγεικαηηθά θηίξηα, 
ζε πιήξε ιεηηνπξγία, κε ηδηνθηήηεο θαη  ρξήζηεο ηδηαηηέξνπ θχξνπο θαη 

νηθνλνκηθήο επξσζηίαο, φπσο ην θηίξην ησλ γξαθείσλ ηεο Βνπιήο, ην θηίξην 
ησλ γξαθείσλ ηεο Eurobank (πξψελ  Κπνδνζάθε), ην πξψελ θηίξην ηεο ΔΣΔΒΑ, 

ην νπνίν επίζεο κηζζψλεηαη απφ ηελ Βνπιή θ.ι.π. 
  
Δληφο ηνπ 2021 ππήξμε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα αγνξά αθηλήησλ ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο θαη ηδηαηηέξσο ζηελ πεξηνρή, κε απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 
αξθεηψλ πξάμεσλ θαη ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ. 

 
Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Ακαιίαο έρεη αληίζηνηρα 
ραξαθηεξηζηηθά κε  ηκήκα ηεο Βαζηιίζζεο νθίαο, ιφγσ ηεο ζέαο πξφο ηνλ  

Δζληθφ Θήπν, ηεο γεηηλίαζεο κε ηε Βνπιή, θαη ηνλ κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ 
αθηλήησλ  

 
Επίπεδα αγνξαίσλ αμηώλ θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 

Θαηά ηελ έξεπλα θηεκαηαγνξάο πνπ εθπνλήζεθε δηαπηζηψζεθε φηη νη 

ηηκέο πψιεζεο αληίζηνηρσλ αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή εκθαλίδνπλ 

αλνδηθέο ηάζεηο ιφγσ απμεκέλνπ επελδπηηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη 

κεγάιν εχξνο εμαξηψκελεο απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, κε βαζηθφηεξν 

σζηφζν παξάγνληα απηφλ ηελ αθξηβνχο ζέζεο.  

πγθεθξηκέλα, γηα αθίλεηα αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηνπ ππφ 

κειέηε, απφ άπνςε ζέζεο, νξφθνπ, επηθάλεηαο, θαηάζηαζεο 

ζπληήξεζεο θαη ινηπψλ παξνρψλ, ην εχξνο ηηκψλ πψιεζεο 

δηακνξθψλεηαη κεηαμχ € 4.000,00/κ² έσο € 10.000/κ² 

 
 

176



 
 

 

19 
ΣΑΜΑΣΙΝΑ ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ 

Αξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΠ 

Recognized European Valuer TEGοVA REV-GR/AVAG/2017/56, Certified Expert Valuer in Real Estate Property 

Αξξηαλνπ 1, Αζήλα 11635, +302107253592 +306944291221 
 

πγθξηηηθά ζηνηρεία 

 
ΑΜΑΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 
  

ΠΩΛΗΕΙ 
 
1.Ι. Ακαιίαο (ίδην θηίξην κε ην εθηηκψκελν) πψιεζε(πξφ 2εηίαο) 182 κ2, 5νπ 

νξφθνπ, ηηκή 1.000.000€  5.555 €/κ2  ππνινγίδεηαη αχμεζε 10% βάζεη ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο πξνθχπηεη 6100€/κ2 ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΔΗΣΗΘΟ 

ΑΚΑΡΟΠΟΤΙΟΤ 
 
2.ην ίδην θηίξην πξνο πψιεζε ξεηηξέ 6νπ 135κ2 1.500.000€  11.111€/Μ2 

ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΑ ΗΓΗΟΘΣΖΣΧΛ 

 

3.ΤΛΣΑΓΚΑ γξαθείν 182 η.κ., 2νπ, θαηαζθεπή 1935, , άξηζηε θαηάζηαζε, ζέα 

ηνλ Δζληθφ Θήπν, ζε δηαηεξεηέν ηζηνξηθφ θηίξην ηνπ κεζνπνιέκνπ, ηηκή 
850.000€ Olympic Realty 4670 €/κ2  

  

4.ΤΛΣΑΓΚΑ γξαθείν 250 η.κ., 2νπ, θαηαζθεπή '65, θαιή θαηάζηαζε, 
πξνβνιήο . ηηκή 1.200.000€  4800 €/κ2 
 

 
ΜΙΘΩΕΙ 

 
1.Ι. Ακαιίαο θηίξην 4415κ2σθέιηκεο επηθαλείαο γξαθεησλ 3350, θαηαζθεπήο 
1960, ηξέρνλ κίζζσκα 85.000 € (κηζζσκέλν απφ Διιεληθφ Γεκφζην) 

19,25€/κ2-25,37 €/κ2  
 

2. ΤΛΣΑΓΚΑ γξαθείν 350 η.κ., 4νπ, πξνζφςεσο, θαηαζθεπή '58, πιήξσο 
αλαθαηληζκέλν επη  Ι. Ακαιίαο(θνληά ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο), ζέα. Σξέρνλ 
κηζζσκα (  κηζζσζε ηέινο 2021) 8.000 €  23 €/κ2 (πιεξνθνξία κηζζσηή) 

3.ΤΛΣΑΓΚΑ ΕΑΠΠΔΗΟ γξαθείν 360 η.κ., 3νπ, θαηαζθεπή '60, απηφλνκε 
ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο, αλαθαηληζκέλν, ζέα: Αζηηθφ ηνπίν,5 minutes walking to 
syntagma 2021, ηηκή 8.000€ (e-agents1223474). Von Poll, 22€/κ2 

4.ΤΛΣΑΓΚΑ γξαθείν 610 η.κ., 1νπ, πξνζφςεσο, δηακπεξέο, θαηαζθεπή '60, 

θνληά ζε Θεληξηθφ δξφκν & ΚΚΚ.  ελεξγ. θι. Γ, 1 wc, απνζήθε, απηφλνκε 
ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο, δνκεκέλε θαισδίσζε, άξηζηε θαηάζηαζε, ηηκή 

13.000€ Goutos Properties 21€/Κ2 
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ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
Υαξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ 

 
Πιενλεθηήκαηα  

Πξνλνκηνχρνο πεξηνρή θαη θεληξηθή ζέζε 
 

Δχθνιε πξφζβαζε 
 

Πνιχ θαιή πξνβνιή θαη παξερφκελε ζέα 
 

Δγγχηεηα κε ηελ πιαηεία πληάγκαηνο 
                                    
                                     Πξφζθαηε αλαθαίληζε 
  
Μεηνλεθηήκαηα 

Έιιεηςε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ηελ εθηηκψκελε 

ηδηνθηεζία θαη δπζθνιία εχξεζεο ειεχζεξσλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή 

Έληνλε ερνξξχπαλζε 
 
Πξνζδηνξηζκόο εύινγεο ηηκήο κνλάδαο 

Κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππφ εθηίκεζε αθηλήηνπ θαη ηελ 

θαηάζηαζε ηεο θηεκαηαγνξάο θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο, 

ήηνη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 2019, πηνζεηήζεθε ηηκή κνλάδαο κε 

ζηξνγγπινπνίεζε ηεο ηάμεο ησλ € 4850,00 €/κ²  . 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 

 
OΡΟΦΟ 

 
ΕΠΙΦAΝΕΙΑ (Μ²) 

ΣΙΜH ΜΟΝAΔΑ 
(€/Μ²) 

ΕYΛΟΓΗ ΑΞIΑ 
(€) 

Διαμέρισμα 6 3ος 182,55 4850 885.000,00 

Αποθήκη "9" Τπόγειο 3,71 0         0 
ύνολο    885.000,00 

 

Εύινγε αμία 

Δθηηκνχκε φηη ε Δχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ 2021, 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ: 885.000,00 € 

(ΟΘΣΑΘΟΗΔ ΟΓΓΟΛΣΑ ΠΔΛΣΔ ΥΗΙΗΑΓΔ ΔΤΡΧ ) 

*εκεηψλεηαη φηη θαηά ηελ απηνςία δηαπηζηψζεθε πσο ην δηακέξηζκα ηνπ 3
νπ 

νξφθνπ 

(«Γ5») έρεη ζπλελσζεί κε φκνξν δηακέξηζκα («Γ6») ην νπνίν φκσο δελ αλήθεη 

ΦΗΛΣΔΛΣΗΑ Α.Δ. Γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζεο ζεσξνχκε φηη ε επαλαθνξά ηνπ ζηελ 

αξρηθή ηνπ θαηάζηαζε κπνξεί λα γίλεη κε ειάρηζην θφζηνο θαη δελ επεξεάδεη ηελ αμία 

ηνπ θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο. 

** ηελ αμία ηνπ δηακεξίζκαηνο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε αμία ηεο απνζήθεο “9” ηνπ 

ππνγείνπ  
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

Hμερομηνία αστοψίας 28.12.2021 Φωτό. Στ. Καραπιπέρη 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  
Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θηεκαηαγνξάο 

 
 
ΣΡΑ ΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 
ΔΝΓΗΑΜΔΖ ΔΚΘΔΖ 2021 –ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ - ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2021 

(ΑΠΟΠΑΜΑ) 
 
 
ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΚΑΗ ΠΡΟΟΠΣΗΚΔ ΣΖ ΑΓΟΡΑ ΑΚΗΝΖΣΩΝ  
Ζ ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ ην ελδεθάκελν ηνπ 2021, εμεξρόκελε από κηα πεξίνδν 

δηαηάξαμεο ηεο νκαιόηεηαο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα, όρη κόλν πεξηόξηζε ηηο 

απώιεηέο ηεο, αιιά θαη επέδεημε γξήγνξα αληαλαθιαζηηθά αλάθακςεο, εηδηθά ζε ρξήζεηο 

θαη ζέζεηο αηρκήο. Υαξαθηεξηζηηθό ησλ ηειεπηαίσλ κελώλ είλαη ε δπλακηθή ηεο αγνξάο 

επελδπηηθώλ επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ όζν θαη ηεο θαηνηθίαο ζε ζέζεηο πςειώλ 

πξνδηαγξαθώλ θαη πξννπηηθώλ. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο θαηνηθίαο, ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ζπγθεληξώλεη ην ηκήκα ηεο αγνξάο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηνπξηζκό θαη ηηο επελδύζεηο θαη 

αθνξά ηόζν ηηο αγνξαπσιεζίεο όζν θαη ηηο κηζζώζεηο, βξαρπρξόληεο θαη καθξνρξόληεο. 

Μεηά από έλα παξαηεηακέλν δηάζηεκα ππνηνληθήο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, ε 

αλάπηπμε λέσλ αθηλήησλ θαη ε αλαβάζκηζε ηνπ πθηζηάκελνπ απνζέκαηνο επαλέξρνληαη 

ζηαδηαθά ζην πξνζθήλην, κε ηηο επελδύζεηο ζε πξνλνκηαθέο ζέζεηο λα θαηαγξα θνπλ 

αμηνζεκείσηνπο ξπζκνύο κεγέζπλζεο θαη ηε δήηεζε λέσλ ζηεγαζηηθώλ δαλείσλ λα 

παξνπζηάδεη θάπνηεο αξρηθέο ελδείμεηο ηόλσζεο. 
 
 ηελ αγνξά ησλ θαηνηθηώλ, ε ηάζε απνθιηκάθσζεο ησλ ξπζκώλ αύμεζεο ησλ αμηώλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ κε ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο αληηζηξάθεθε ην 2021. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε 

βάζε ηνπο δείθηεο θαη ηα ζηνηρεία εθηηκήζεσλ πνπ ζπιιέγνληαη από ηελ Σξάπεδα ηεο 

Διιάδνο, ην ελλεάκελν ηνπ 2021 νη ηηκέο ησλ δηακεξηζκάησλ (ζε νλνκαζηηθνύο όξνπο) 

απμήζεθαλ θαηά 6,1% ζε εηήζηα βάζε, έλαληη αύμεζεο θαηά 4,9% ην αληίζηνηρν δηάζηεκα 

ηνπ 2020. Δηδηθόηεξα, ζε εηήζηα βάζε, ν δείθηεο ηηκώλ δηακεξηζκάησλ θαηέγξαςε 

ζηαδηαθή επηηάρπλζε ηνπ ξπζκνύ αύμεζεο γηα ην ζύλνιν ηεο ρώξαο ζηα επηκέξνπο 

ηξίκελα ηνπ 2021 (4,3%, 6,2% θαη 7,9% γηα ην α΄, β΄ θαη γ΄ ηξίκελν ηνπ 2021 αληίζηνηρα, 

βι. Γηάγξακκα IV.9). ε ηνπηθό επίπεδν νη ηηκέο ησλ θαηνηθηώλ δηαηήξεζαλ ηελ 

εηεξνγέλεηα ζηηο κεηαβνιέο ηνπο, κε ζεκαληηθέο απμήζεηο ζε πεξηνρέο κε έληνλν 

επελδπηηθό ελδηαθέξνλ θαη νξηαθέο κεηαβνιέο ζε άιιεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ αύμεζε 

ησλ ηηκώλ δηακεξηζκάησλ γηα ην ζύλνιν ηεο ρώξαο θαηά ην ελλεάκελν ηνπ 2021 

ζπλέβαιαλ ζεκαληηθά νη πςεινί εηήζηνη ξπζκνί αύμεζεο ησλ ηηκώλ ζηα δύν κεγάια 

αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο, δει. ηελ Αζήλα (8,3%) θαη ηε Θεζζαινλίθε (6,3%), θαζώο ζηηο 

άιιεο κεγάιεο πόιεηο θαη ηηο ινηπέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο νη ξπζκνί πνπ θαηαγξάθνληαη 

είλαη κελ ζεηηθνί, αιιά αξθεηά επηόηεξνη (4,2% θαη 3,5% αληίζηνηρα). Οη ηηκέο ησλ 

παιαηώλ δηακεξηζκάησλ ην ελλεάκελν ηνπ 2021 απμήζεθαλ κε κέζν εηήζην ξπζκό 6,2%, 

ελώ εθείλεο ησλ λέσλ δηακεξηζκάησλ θαηά 6,1%. 
 
 Παξάιιεια, δηάθνξνη ζρεηηθνί δείθηεο απνηππώλνπλ ηε ζεηηθή δπλακηθή ηεο αγνξάο 

νηθηζηηθώλ αθηλήησλ ην 2021. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

θαηνηθηώλ7 ην νθηάκελν ηνπ 2021 θαηαγξάθεη ζεκαληηθά πςεινύο εηήζηνπο ξπζκνύο 

αύμεζεο ηνπ αξηζκνύ θαη ηνπ όγθνπ ησλ λέσλ νηθνδνκηθώλ αδεηώλ (48,9% θαη 57,7% 
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αληίζηνηρα) ζε επίπεδν ρώξαο θαη αθόκε πςειόηεξνπο ζηελ Αηηηθή (66,1% θαη 71,0% 

αληίζηνηρα). Σν απμεκέλν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ από ην εμσηεξηθό, ην νπνίν 

ηξνθνδόηεζε ηελ αλάθακςε ηεο αγνξάο αθηλήησλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη 

εηζνδήκαηνο, εηδηθά ηε δηεηία 2018-2019, αλέθακςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ελλεακήλνπ ηνπ 

2021 (34,7%, έλαληη κείσζεο 42,5% ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ 2020), 8 παξά ηνλ 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό αδεηώλ δηακνλήο ηδηνθηεηώλ αθηλήησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο Golden 

Visa. Οη επελδύζεηο ζε θαηνηθίεο9 ζπλέρηζαλ λα εληζρύνληαη ην ελλεάκελν ηνπ 2021, κε 

ζεκαληηθά πςειό εηήζην ξπζκό (34,7%) έλαληη ηεο αληίζηνηρεο πεξηόδνπ ηνπ 2020 

(19,3%), σζηόζν παξέκεηλαλ ζε ρακειό επίπεδν σο πνζνζηό ηνπ ΑΔΠ (1,4%). Δπίζεο, νη 

επηρεηξεκαηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηελ θαηαζθεπή θαηνηθηώλ, όπσο απνηππώλνληαη ζην 

ζρεηηθό δείθηε ηνπ ΗΟΒΔ, εληζρύζεθαλ ζεκαληηθά ην ελδεθάκελν ηνπ 2021 (47,1% ζε 

ζρέζε κε ην αληίζηνηρν ελδεθάκελν ηνπ 2020). Δπηπιένλ, ν αξηζκόο ζπλαιιαγώλ 

αγνξαπσιεζηώλ αθηλήησλ, παξά ηελ επηβξάδπλζε πνπ θαηαγξάθεθε ην 2020, 10 

εθηηκάηαη όηη ζα θαηαγξάςεη εθ λένπ ζεηηθό ξπζκό ην 2021, ηδίσο ελ όςεη ηεο εθαξκνγήο 

ησλ λέσλ αλαπξνζαξκνζκέλσλ αληηθεηκεληθώλ αμηώλ από ην 2022 θαη ηεο αλαζηνιήο 

ππνρξέσζεο ππνβνιήο ειεθηξνληθήο ηαπηόηεηαο θηηξίνπ έσο ηα ηέιε ηνπ 2021. 
  
ηελ αγνξά επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ, κε βάζε ηνπο δείθηεο ηηκώλ ηεο Σξάπεδαο ηεο 

Διιάδνο, θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 θαηαγξάθεθαλ ζεηηθνί ξπζκνί κεηαβνιήο. 

πγθεθξηκέλα, κε βάζε ηα πξνζσξηλά ζηνηρεία, ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 απμήζεηο 

θαηαγξάθεθαλ ζηηο ηηκέο γξαθείσλ θαη θαηαζηεκάησλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ, γηα ην 

ζύλνιν ηεο ρώξαο, θαηά 1,4% θαη 1,1% αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ην δεύηεξν εμάκελν ηνπ 

2020. Γηα ην ζύλνιν ηνπ 2020, κε βάζε ηα αλαζεσξεκέλα ζηνηρεία, ε κέζε εηήζηα αύμεζε 

γηα ηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα πςειώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ην ζύλνιν ηεο ρώξαο αλήιζε 

ζην 1,2% θαη 2,5% αληίζηνηρα. εκεηώλεηαη όηη ην ζεκαληηθό ελδηαθέξνλ εηδηθά γηα ηελ 

αγνξά γξαθείσλ ηεο Αζήλαο θαηά ην πξώην εμάκελν ηνπ 2021 θαη ε πηώζε ησλ 

απνδόζεσλ ησλ αθηλήησλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ απνηππώλνληαη ζηνλ πςειό κέζν 

εηήζην ξπζκό αύμεζεο ησλ αληίζηνηρσλ ηηκώλ (3,9%), θαη ηελ ειαθξώο κηθξόηεξε αύμεζε 

ησλ κηζζσκάησλ γξαθείσλ (2,6%) κεηά από δύν ζπλερόκελα εμάκελα ππνρώξεζεο.  
 
Σν επελδπηηθό ελδηαθέξνλ γηα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο αθίλεηα εκθαλίδεηαη αλαλεσκέλν, 

κε αξθεηά λέα έξγα αλάπηπμεο θαη αλαθαηαζθεπήο λα δξνκνινγνύληαη θαη ηελ νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηόηεηα ηνπ νθηακήλνπ ηνπ 2021, ζε θάπνηεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηθώλ 

αθηλήησλ, λα εκθαλίδεη από ηα πςειόηεξα επίπεδα ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζύκθσλα κε ζηνηρεία ηεο ΔΛΣΑΣ γηα ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ζε 

εηήζηα βάζε, θαηαγξάθνληαη ηδηαίηεξα πςεινί ξπζκνί αύμεζεο ζηνλ αξηζκό λέσλ αδεηώλ 

γηα ηελ θαηαζθεπή γξαθείσλ (52,2%) θαη θαηαζηεκάησλ (68,3%), ελώ αληίζηνηρα πνιύ 

πςεινί ξπζκνί, ηόζν ζε όξνπο αξηζκνύ λέσλ αδεηώλ όζν θαη ζε όξνπο όγθνπ, 

θαηαγξάθνληαη ζρεδόλ ζην ζύλνιν ησλ αθηλήησλ επαγγεικαηηθώλ ρξήζεσλ, γεγνλόο 

ελδεηθηηθό ηεο εληζρπόκελεο δήηεζεο θαη ηεο ηάζεο αλαλέσζεο ηνπ πθηζηάκελνπ 

απνζέκαηνο. ηνλ ηνκέα ησλ μελνδνρείσλ ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα δηαηεξεί αξθεηά 

πςεινύο ζεηηθνύο ξπζκνύο, ρσξίο σζηόζν λα έρεη αλαθηήζεη ηνπο ξπζκνύο πνπ εκθάληδε 

πξηλ από ηελ πγεηνλνκηθή θξίζε.  
 
ηελ πιεηνλόηεηά ηνπο, ηα ηξέρνληα έξγα αλάπηπμεο επαγγεικαηηθώλ αθηλήησλ πςειώλ 

πξνδηαγξαθώλ ζηνρεύνπλ πιένλ ζε ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά βηώζηκεο ιύζεηο. Οη 

επελδπηέο αλαδεηνύλ θαιύηεξεο απνδόζεηο, ελώ ηαπηόρξνλα νη ρξήζηεο επηδηώθνπλ ηελ 

εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη αληίζηνηρε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο. Αθίλεηα κε 
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αλώηεξεο πξνδηαγξαθέο βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, αεξηζκνύ, θσηηζκνύ, απμεκέλε 

ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη ζύγρξνλεο ηερλνινγηθά ππνδνκέο αληαπνθξίλνληαη θαιύηεξα 

ηόζν ζηηο ηξέρνπζεο πγεηνλνκηθέο απαηηήζεηο όζν θαη ζηηο λέεο ελεξγεηαθέο πξνθιήζεηο. 

Παξάιιεια, λέεο δηεζλείο ηάζεηο δεκηνπξγίαο “ςεθηαθώλ λνκάδσλ” νδεγνύλ ζε λέεο 

αλάγθεο γηα αλάπηπμε επέιηθησλ –κε κόληκσλ– εξγαζηαθώλ ρώξσλ, αιιά θαη νηθηζηηθώλ 

αθηλήησλ πςειώλ ηερληθώλ θαη ηερλνινγηθώλ πξνδηαγξαθώλ, νη νπνίεο εθηηκάηαη όηη 

ζηαδηαθά ζα πξνζειθύζνπλ κηα αλαδπόκελε αγνξά κε εμαηξεηηθέο δπλαηόηεηεο γηα ηε 

ρώξα.  
 
Καηά ηνπο πξνζερείο κήλεο, κε δεδνκέλν όηη ε νηθνλνκία έρεη εηζέιζεη ζε πνξεία 

αλάθακςεο, ε ειιεληθή αγνξά αθηλήησλ αλακέλεηαη λα ζπλερίζεη λα αλαπηύζζεηαη. Ζ 

ζσξεπηηθά ζεκαληηθή πηώζε ησλ αμηώλ θαη ε πεξηνξηζκέλε νηθνδνκηθή δξαζηεξηόηεηα 

ηεο ηειεπηαίαο δεθαεηίαο έρνπλ αλαδείμεη ζεκαληηθέο επθαηξίεο θαη δπλαηόηεηεο, νη 

νπνίεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηε ζηαδηαθή ελίζρπζε ησλ επελδύζεσλ, ηελ πξνζπάζεηα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο γξαθεηνθξαηίαο κέζσ ηεο ςεθηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θξάηνπο, ηε 

δξνκνιόγεζε θαη επηηάρπλζε ζεκαληηθώλ έξγσλ ππνδνκήο, ηε δπλακηθή ηνπ ηνπξηζκνύ 

θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, αλακέλεηαη λα δώζνπλ πξόζζεηε ώζεζε ζηε 

ζεηηθή δπλακηθή πνπ ζηαδηαθά αλαπηύζζεη ε αγνξά αθηλήησλ . 
 
εκεηώλεηαη πάλησο όηη εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη παξάκεηξνη αβεβαηόηεηαο, νη νπνίεο 

πιένλ δελ πεξηνξίδνληαη ζηηο άκεζεο επηπηώζεηο από ηελ παλδεκία, αιιά ζρεηίδνληαη 

επηπξόζζεηα κε ηε δηάξθεηα ηεο δηαηάξαμεο ησλ δηεζλώλ εθνδηαζηηθώλ αιπζίδσλ θαη ηα 

απμεκέλα θόζηε ησλ πξώησλ πιώλ, παξάγνληεο νη νπνίνη, εθόζνλ παξακείλνπλ γηα 

παξαηεηακέλε πεξίνδν, ελδέρεηαη λα αλαθόςνπλ ηνπο ξπζκνύο ηεο νηθνδνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηηο ηξέρνπζεο θεθαιαηαθέο απνδόζεηο ηεο αγνξάο 

αθηλήησλ. 
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Ηκεξνκελία 01 Φεβξνπαξίνπ 2022  
έθζεζεο 

 

Εληνιέαο ΟΡΗΕΧΛ Α.Δ.Γ.Α. 
 
 
 

 

Αθίλεηα ΑΘΗΛΖΣΟ ΑΚΑΙΗΑ 26-26
Α
 ΗΓΗΟΘΣΖΗΑ ΟΡΗΕΧΛ ΑΔΓΑ 

 

Πεξηγξαθή Αθίλεηα επαγγεικαηηθήο ρξήζεο. 

αθηλήησλ 

 

θνπόο θπξηόηεηαο Ηδηφρξεζε  
 
 
 

Εληνιή Αλάζεζεο Δθηίκεζε ηεο Δχινγεο Αμίαο ησλ αθηλήησλ βάζεη ηεο απφ 
27.12.2021  εληνιήο ζαο. 

 
 
 

Κξίζηκε 

εκεξνκελία 31.12.2021 
εθηίκεζεο 

 

Εθηηκεηήο ηακαηίλα Θαξαπηπέξε, Aξρηηέθησλ Κεραληθφο ΔΚΠ  
                                    Κέινο ΣΔΔ αξ. κεηξψνπ 91175 
                                    Πηζηoπνηεκέλε εθηηκήηξηα TEGOVA 
                                    Recognised European Valuer  REV-GR/AVAG/2017/56 

                                    Πηζηoπνηεκέλε εθηηκήηξηα Peoplecert 
                                    Expert Valuer in Real Estate Property GR730000057SK 
 
 
 

θνπόο εθηίκεζεο Υξεκαηννηθνλνκηθή Αλαθνξά 

 

πλνιηθή εύινγε  3.435.000 € (ΣΡΗΑ ΔΘΑΣΟΚΚΤΡΗΑ ΣΔΣΡΑΘΟΗΔ  
                αμία ηελ  ΣΡΗΑΛΣΑ ΠΔΛΣΔ ΥΗΙΗΑΓΔ  ΔΤΡΧ) 

31.12.2021   κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
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                  ΙΔΙΟΧΡΗΙΜΟΠΟΙΟΤΜΕΝΑ ΑΚΙΝΗΣΑ ΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α 

    
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
    ΟΡΟΦΟ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 
(μ2) 

 
  ΑΞΙΑ (€) 

Λ.ΑΜΑΛΙΑ 
 26-26Α 

ΑΠΟΘΗΚΗ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ (V1) 

ΤΠΟΓΕΙΟ 133,21    100.000 

ΚΑΣΑΣΗΜΑ (V2) ΤΠΟΓΕΙΟ 86,81  
   910.000 KATAΣΗΜΑ (Κ2) ΙΟΓΕΙΟ 122,25 

ΚΑΣΑΣΗΜΑ (Κ3) ΗΜΙΟΡΟΦΟ 106,77 

ΕΙΟΔΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΙΟΓΕΙΟ 21,04  

ΓΡΑΦΕΙΑ (Δ1+Δ2) 1ος ΟΡΟΦΟ 361,79 1.600.000 

ΓΡΑΦΕΙΑ (Δ3) 2ος ΟΡΟΦΟ 179,24    825.000 

     ΤΝΟΛΟ 3.435.000 
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Σνλίδεηαη φηη ε πξναλαθεξζείζα «Δχινγε Αμία» γηα ζθνπνχο ινγηζηηθήο 
απεηθφληζεο βάζεη ησλ Δπξσπαηθψλ Δθηηκεηηθψλ Πξνηχπσλ   νπζηαζηηθά 
ηζνχηαη κε ηελ «Αγνξαία Αμία». Ζ άπνςή καο γηα ηελ Δχινγε Αμία 
ζρεηίδεηαη κε ηνλ ζθνπφ εθηίκεζεο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ 
παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα, θαη έρεη πξνθχςεη απφ πξφζθαηα ζηνηρεία 
ηεο αγνξάο. Σα αθίλεηα εθηηκήζεθαλ αλεμάξηεηα θαη δε ιήθζεθε ππφςε 
νπνηαδήπνηε απνκείσζε ή πξνζαχμεζε ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη 
αληηθείκελν δηαπξαγκάηεπζεο ζηελ αγνξά, ζε πεξίπησζε πνπ ην ζχλνιν  

ή κέξνο ηνπ ραξηνθπιαθίνπ πξφθεηηαη λα δηαηεζεί ηαπηφρξνλα, ζαλ 
ζχλνιν ή ζε επηκέξνπο ηκήκαηα. 
 

πκκόξθσζε κε ηα εθηηκεηηθά πξόηππα  

H εθηίκεζε έγηλε ζχκθσλα κε ηα Δπξσπαηθά Δθηηκεηηθά Πξφηππα EVS 
(European Valuation Standards)2020 ηεο TEGoVA (The European Group 
of Valuers’ Associations)  

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αθηλήησλ, ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εθηίκεζε 
παξνπζηάδνληαη ζε απηή ηελ έθζεζε. Βεβαηψλνπκε φηη δηαζέηνπκε 
επαξθή γλψζε ηεο θηεκαηαγνξάο, ηφζν ηνπηθά φζν θαη ζε εζληθφ 
επίπεδν, θαζψο θαη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ πιήξε θαη αμηφπηζηε 
εθπφλεζε ηεο εθηίκεζεο. 
 

Εηδηθέο Παξαδνρέο  

Όρη. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο έρνπλ γίλεη ζπγθεθξη-

κέλεο παξαδνρέο, φζνλ αθνξά ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο, ηα κηζζσηήξηα 
ζπκβφιαηα, ην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο θαη ηελ θαηάζηαζε ζπληήξεζεο – 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκάησλ κφιπλζεο εδάθνπο, ππφγεησλ 
πδάησλ θαη πδξνθφξνπ νξίδνληα – νη νπνίεο παξαηίζεληαη παξαθάησ. 
Δάλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία, πνπ καο παξαζρέζεθαλ θαη ζηα νπνία 
βαζίζηεθε ε ελ ιφγσ εθηίκεζε απνδεηρζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε 
αλαθξηβή, ε εθηηκεζείζα αμία ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζεί. 
 

Απόθιηζε από παξαδνρέο  

Θακία. 
 

Καηάζηαζε θηεκαηαγνξάο  

Οη αμίεο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε αληηπξνζσπεχνπλ 
ηελ αληηθεηκεληθή καο εθηίκεζε ηεο Δχινγεο Αμίαο ησλ αθηλήησλ, φπσο 
απηή νξίδεηαη παξαθάησ, θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο. 
Γίλεηαη επίζεο ε παξαδνρή φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο 191



ιακβάλεη ρψξα νπζηαζηηθά πξάμε αγνξαπσιεζίαο ή ππνγξαθή 
ζπκβνιαίνπ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί πξνβνιή θαη πξνψζεζε ησλ αθηλήησλ 
ζηελ ειεχζεξε αγνξά. 
 

 

Παξφια απηά ε παξαζρεζείζα εθηίκεζε απνηειεί έλαλ εχινγν πξνζδην-  
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ξηζκφ ηεο αμίαο ησλ αθηλήησλ, βάζεη ηεο γλψζεο θαη εκπεηξίαο πνπ 
έρνπκε γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ηνπηθή αγνξά αιιά θαη βάζεη ησλ ζηνηρείσλ 
(δεηνχκελσλ θαη πξαγκαηηθψλ) πνπ θαηαθέξακε λα ζπγθεληξψζνπκε. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαζρεζείζα αμία δελ ζρεηίδεηαη κε ελδερφκελε 

βξαρππξφζεζκε πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ ελψ ζπληζηάηαη ηαθηηθή 
αλαζθφπεζε ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο ηεο θηεκαηαγνξάο θαζψο θαη 
επαλεμέηαζε ησλ εθζέζεψλ καο πνπ αθνξνχλ ζε εθηηκήζεηο αθηλήησλ. 
 

Εθηηκεηήο  
Ζ έθζεζε εθηίκεζεο ζπληάζζεηαη απφ ηελ ηακαηίλα Θαξαπηπέξε, Αξρηηέθηνλα 

Κεραληθφ ΔΚΠ, πηζηνπνηεκέλε εθηηκήηξηα REV.  ΑΡΙΘΜΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΗ 
REV-GR/AVAG/2017/56 
ΑΡ. ΠΙΣΟΠΟΙΗΣΙΚΟΤ EXPERT VALUER 
GR730000057SK 
 

Αζπκβίβαζην  

Κε θαιή πίζηε δειψλνπκε φηη δελ πθίζηαηαη ζέκα αζπκβίβαζηνπ ζρεηηθά 
κε ηελ ελ ιφγσ εθηίκεζε. 
 

Εκπηζηεπηηθόηεηα  

Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη εκπηζηεπηηθή θαη απεπζχλεηαη απνθιεηζηηθά ζηνλ 
παξαιήπηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ εληνιή 
εξγαζίαο. Θακία επζχλε δελ αλαγλσξίδεηαη έλαληη ηξίησλ γηα ην ζχλνιν 
ή κέξνο ηεο παξνχζαο έθζεζεο εθηίκεζεο. 
 

Δεκνζίεπζε  

Απαγνξεχεηαη ε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο έθζεζεο εθηίκεζεο ή κέξνπο 
απηήο ή αλαθνξά ζε απηήλ ζε νπνηνδήπνηε κέζν ή έληππν, ρσξίο ηελ 
πξνεγνχκελε γξαπηή έγθξηζή καο αλαθνξηθά κε ην πεξηερφκελν θαη ηε 
κνξθή ζηελ νπνία ζα παξνπζηαζηεί. 
 

Κε εθηίκεζε 
ηακαηίλα Θαξαπηπέξε, REV 
 

T. 2107253592-E-mail tikara@otenet.gr 
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ANTIKEIMENO EKTIMHΗ ΚΑΙ ΠΡΟΚΟΜΙΘΕΝΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 
 

H παξνχζα εθηίκεζε έρεη βαζηζηεί ζε ζηνηρεία/πιεξνθνξίεο πνπ καο 
παξαζρέζεθαλ απφ ηελ ΟΡΗΕΧΛ Α.Δ.Γ.Α., ηα νπνία ζεσξνχκε φηη είλαη 
αθξηβή θαη πιήξε.  

Σα πξνζθνκηζζέληα ζηνηρεία αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ ζπλέρεηα 

ηεο 

 Αθίλεην Λεσθόξνπ Ακαιίαο 26-26
Α 

 

Ζ παξνχζα έθζεζε πεξηιακβάλεη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ αθηλήησλ 
ζηελ νπνία βαζίζακε ηελ εθηίκεζε καο.  
Απηνςία  
Ζ απηνςία ζηα εθηηκψκελα αθίλεηα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 28.12.2021 
 

Επηθάλεηεο αθηλήησλ  

Γελ έγηλε εκβαδνκέηξεζε ησλ αθηλήησλ, αιιά βαζηζηήθακε ζηηο 
επηθάλεηεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ. 
 

Πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα  

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε νχηε έρνπκε ππφςε καο θάπνην πεξηβαιινληηθφ 
έιεγρν ή άιιε πεξηβαιινληηθή έξεπλα ή έξεπλα ηνπ εδάθνπο πνπ 
ελδερνκέλσο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ππφ κειέηε αθίλεηα θαη πηζαλψο 
επεζήκαλε κφιπλζε ή ηελ πηζαλφηεηα κφιπλζεο. Γελ έρνπκε δηεμάγεη 
θαλελφο είδνπο έξεπλα, φζνλ αθνξά ηελ παξνχζα ή ηπρφλ 
πξνεγνχκελεο ρξήζεηο ησλ ππφ κειέηε αθηλήησλ, ή ησλ παξαθείκελσλ 
εθηάζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα πηζηνπνηεζεί ε χπαξμε πηζαλψλ παξαγφλησλ 
κφιπλζεο. πλεπψο, θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο 
ζεσξνχκε φηη δελ πθίζηαηαη ζέκα εδαθηθψλ ή/θαη πεξηβαιινληηθψλ 
κνιχλζεσλ. 
 

Καηάζηαζε ζπληήξεζεο  

Γελ έρνπκε εθπνλήζεη ζηαηηθφ έιεγρν ησλ θηηξίσλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ 
ηνπ ή ηνπ πεξηβάιινληα ρψξνπ ησλ αθηλήησλ. Οκνίσο, δελ 
δηελεξγήζακε έιεγρν ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαηαζθεπήο. Δπηπιένλ δελ έρεη 
γίλεη δηεξεχλεζε ελδερφκελεο ρξήζεο επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία πιηθψλ 
θαηά ηελ θαηαζθεπή ησλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ηεο ρξήζεο επηθίλδπλσλ 
ηερληθψλ αλέγεξζεο ζε κέξνο ή ζην ζχλνιν ησλ αθηλήησλ. πλεπψο δελ 

είκαζηε ζε ζέζε λα βεβαηψζνπκε φηη δελ ππάξρνπλ ζηα αθίλεηα 
θαθνηερλίεο ή επηθίλδπλα πιηθά. 
 

Πνιενδνκηθά ζηνηρεία 
Γελ πξαγκαηνπνηήζακε πνιενδνκηθφ έιεγρν. 
 

Σίηινη, ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, κηζζώζεηο  

ηελ παξνχζα έθζεζε αλαθέξνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην  
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ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ αθηλήησλ, θαζψο θαη ησλ κηζζσηεξίσλ 
ζπκβνιαίσλ, φπσο απηά καο γλσζηνπνηήζεθαλ απφ ηνλ πειάηε. Γελ καο 
ρνξεγήζεθαλ πάλησο φια ηα ζρεηηθά λνκηθά έγγξαθα ή ζηνηρεία πνπ 
αθνξνχλ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο / ηε κηζζσηηθή ζρέζε κεηαμχ 

εθκηζζσηή θαη κηζζσηή. ε φζα ζεκεία ηεο έθζεζεο γίλεηαη αλαθνξά ζηα 
παξαπάλσ ζηνηρεία, εθθξάδεηαη ε άπνςε καο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν 
ησλ ρνξεγεζέλησλ εγγξάθσλ. Σνλίδνπκε φηη ε πιήξεο αλάιπζε ησλ 
λνκηθψλ εγγξάθσλ αθνξά ηνλ ππεχζπλν γηα απηή ηελ ππφζεζε, λνκηθφ 
ζχκβνπιν ή δηθεγφξν. 
 

Δπηζεκαίλεηαη φηη δελ έρεη δηεξεπλεζεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ 

κηζζσηψλ. Θαηά ζπλέπεηα ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζή ηνπο δε ιήθζεθε 
ππφςε ζηελ εθηίκεζή καο. 
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ΑΡΥΕ ΕΚΣΙΜΗΗ 
 

Εύινγε αμία 
  

H εθηίκεζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε ηελ «Δχινγε Αμία» ε νπνία νξίδεηαη 

βάζεη ησλ Δπξσπαηθψλ Δθηηκεηηθψλ Πξνηχπσλ : 
σο: 
«Ζ ηηκή πνπ ζα ιακβαλφηαλ γηα ηελ πψιεζε ελφο αθηλήηνπ ζε κηα νκαιή 

ζπλαιιαγή κεηαμχ ζπγθεθξηκέλσλ πξφζπκσλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αγνξά 
πνπ δηαζέηνπλ πιήξε γλψζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ γεγνλφησλ, ιακβάλνληαο 

ηελ απφθαζή ηνπο ζχκθσλα κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζηφρνπο ηνπο. « 
Ζ Δχινγε Αμία γηα ινγηζηηθέο θαηαζηάζεηο νξίδεηαη 
απφ ηα ΓΠΥΑ σο:  
Ζ ηηκή πνπ ζα ιακβαλφηαλ απφ ηελ εθπνίεζε ελφο πεξηνπζηαθνχ 
ζηνηρείνπ ή ζα θαηαβαιιφηαλ γηα ηελ κεηαβίβαζε ελφο ζηνηρείνπ ηνπ 
παζεηηθνχ ζε κία νκαιή ζπλαιιαγή κεηαμχ παξαγφλησλ ηεο αγνξάο 
θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο. 
  
.  
Γελ έρνπλ ιεθζεί ππφςε έμνδα πνπ αθνξνχλ θφξνπο ζε πεξίπησζε  
πψιεζεο ησλ αθηλήησλ, νχηε έρνπλ ιεθζεί ππφςε ελδερφκελα έμνδα 
πνπ αθνξνχλ ζηελ αγνξά ηνπο (πεξηιακβάλνληαη ζπκβνιαηνγξαθηθά θαη 
άιια λνκηθά έμνδα, θφξνο κεηαβίβαζεο, θιπ).  
Οκνίσο, δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε ελδνεηαηξηθά ζπκβφιαηα ή ζπκθσλίεο, 

νχηε δάλεηα ή ππνζήθεο πνπ ελδερνκέλσο λα πθίζηαληαη ζρεηηθά κε ηα 
ππφ εθηίκεζε αθίλεηα. Σέινο, δελ έρνπκε ιάβεη ππφςε πνζά δαλείσλ ή 
επηρνξεγήζεσλ πνπ έιαβαλ νη ηδηνθηήηεο/κηζζσηέο απφ ηελ θπβέξλεζε ή 
ηελ Δπξσπατθή Έλσζε. 
 

Μηζζσηηθή αμία  

Οη κηζζσηηθέο αμίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε εθηίκεζεο 

ρξεζηκνπνηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ε εχινγε αμία ησλ 
αθηλήησλ. Γελ δχλαληαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα άιιν ιφγν θαη δελ 
ζπλδένληαη απαξαίηεηα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ αγνξαίνπ κηζζψκαηνο 
ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή θαη ηα Δπξσπαίθά Δθηηκεηηθά Πξφηππα (EVS). 
 

Σα αθίλεηα  

Κφληκα παξαθνινπζήκαηα ησλ θηηξίσλ, φπσο αλειθπζηήξεο, θεληξηθή 
ζέξκαλζε θαη άιια, ζεσξείηαη φηη απνηεινχλ αλαπφζπαζηα ηκήκαηα ηνπο 
θαη έρνπλ ζπκπεξηιεθζεί ζηε ζπλνιηθή αμία.  

Ζ/Κ εμνπιηζκφο, θηλεηά παξαθνινπζήκαηα θαη ινηπέο πξνζζήθεο ησλ 
κηζζσηψλ δελ ιακβάλνληαη ππφςε ζηελ παξνχζα εθηίκεζε.  

Όιεο νη κεηξήζεηο επηθαλεηψλ, αλαθνξά ζηελ ειηθία ησλ ηκεκάησλ ησλ 
αθηλήησλ, θιπ. πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε εθηίκεζεο, είλαη 
θαηά πξνζέγγηζε. 
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Πεξηβαιινληνινγηθά ζέκαηα  

Γεδνκέλνπ φηη δελ έρνπκε πιεξνθνξίεο γηα θάπνηα έξεπλα ή αλαθνξά 
πνπ λα ππνδεηθλχεη ηελ παξνπζία κνιπζκαηηθψλ ή επηθίλδπλσλ πιηθψλ, 
ε παξνχζα εθηίκεζε έρεη εθπνλεζεί βάζεη ησλ αθφινπζσλ παξαδνρψλ:  

(α) ηα αθίλεηα δελ είλαη κνιπζκέλα θαη δελ επεξεάδνληαη απφ 
πθηζηάκελε ή πξνηεηλφκελε πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία.  
(β) ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη έξγα πνπ ξπζκίδνληαη απφ ηελ 
πεξηβαιινληηθή λνκνζεζία, έρνπλ ιεθζεί φιεο νη απαξαίηεηεο άδεηεο απφ 
ηηο αξκφδηεο αξρέο.  
(γ) ζεσξνχκε φηη ηα αθίλεηα δηαζέηνπλ φια ηα απαξαίηεηα ελεξγεηαθά 
πηζηνπνηεηηθά, φπσο απηά νξίδνληαη απφ ηελ ηξέρνπζα λνκνζεζία. 
 

Καηάζηαζε ζπληήξεζεο  

Γεδνκέλεο ηεο έιιεηςεο ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ πνπ λα ππνδεηθλχνπλ 
ηα αληίζεην, ππνζέηνπκε φηη:  

(α) ην έδαθνο ησλ αθηλήησλ δελ ππφθεηηαη ζε ηδηάδνπζεο ζπλζήθεο, νχηε 
έρνπλ βξεζεί ζε απηφ αξραηνινγηθά επξήκαηα ψζηε λα επεξεαζηεί ε 
ηξέρνπζα αμία ηνπο ή νη ελδερφκελεο πξννπηηθέο αμηνπνίεζεο ηνπο, ηφζν 
επί ηνπ παξφληνο, φζν θαη κειινληηθά.  
(β) ηα αθίλεηα ζεσξνχληαη ειεχζεξα απφ νμεηδψζεηο, δνκηθά ή αθαλή 
ειαηηψκαηα.  

(γ) θαηά ηε δηάξθεηα θαηαζθεπήο ή ηεο δσήο ησλ αθηλήησλ, δε 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ πιηθά πνπ ζεσξνχληαη αλζπγηεηλά ή επηθίλδπλα ή/θαη 
ακθίβνιεο ηερληθέο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα πξνζζήθεο, επεθηάζεηο ή/θαη 
αλαθαηαζθεπέο.  
(δ) νη εγθαηαζηάζεηο θαη νπνηνζδήπνηε ζρεηηθφο εμνπιηζκφο ή ινγηζκηθφ 
είλαη ιεηηνπξγηθά θαη δελ παξνπζηάδνπλ ειαηηψκαηα.  
Έρεη ιεθζεί ππφςε ε ειηθία, θαζψο θαη ε γεληθφηεξε θαηάζηαζε ησλ 
αθηλήησλ. Δλδερφκελα ζρφιηα πνπ αλαθέξνληαη ζε ζηνηρεία ησλ 
αθηλήησλ δελ απνηεινχλ άπνςε ή παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 
ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη ηα ζρφιηα καο αθνξνχλ 
ρψξνπο ζηνπο νπνίνπο δελ θαηέζηε δπλαηή ε πξφζβαζε. 
 

Σίηινη, ηδηνθηεζηαθό θαζεζηώο, πνιενδνκηθά 
ζέκαηα θαη κηζζσηήξηα  

Δθηφο θαη εάλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά θαη δεδνκέλεο ηεο απνπζίαο 
άιισλ ζηνηρείσλ, ππνζέηνπκε φηη:  

(α) ηα αθίλεηα είλαη ειεχζεξα απφ ππνζήθεο, πεξηνξηζηηθά κέηξα, θαζψο 
θαη απφ νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ή δέζκεπζε,  

(β) φια ηα θηίξηα έρνπλ αλαγεξζεί ζχκθσλα κε ηηο επηηξεπφκελεο 
πνιενδνκηθέο ρξήζεηο θαη θαλνληζκνχο θαη είλαη θαζφια λφκηκα,  

(γ) ηα αθίλεηα δελ επεξεάδνληαη απφ ηξέρνπζεο ή ελδερφκελεο 
κειινληηθέο πνιενδνκηθέο ξπζκίζεηο,  
(δ) φια ηα θηίξηα είλαη ζπκβαηά κε ηνπο πνιενδνκηθνχο θαλνληζκνχο θαη 
ηνπο λφκνπο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη δηαζέηνπλ ζπζηήκαηα 
ππξαζθάιεηαο, αζθαιείαο θαη πγηεηλήο,  
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(ε) ζε πεξίπησζε πνπ ρξεηάδνληαη ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ ηα αθίλεηα 
λα πιεξνχλ ηνπο φξνπο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο πεξί ΑΚΔΑ, ζεσξνχκε 
φηη ην ζρεηηθφ θφζηνο είλαη αζήκαλην ή ακειεηέν, (ζη) νη κηζζσηέο δελ 
έρνπλ πξνβεί ζε θακία πξφζζεηε εξγαζία, ε νπνία  
κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ άπνςε καο γηα ην κίζζσκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 
επηηεπρζεί ζε πεξίπησζε αλαλέσζεο ησλ κηζζσηεξίσλ ζπκβάζεσλ,  
(δ) νη κηζζσηέο ζα εθπιεξψζνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο βάζεη 
ησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο,  
(ε) δελ ζπληξέρνπλ πεξηνξηζκνί ζηηο πθηζηάκελεο απφ ηνπο κηζζσηέο 
ρξήζε ησλ αθηλήησλ ή άιινη αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηα κηζζσηήξηα 
ζπκβφιαηα, νη νπνίνη ζα επεξέαδαλ ηελ αμία ηνπο,  
(η) ηα αθίλεηα ζεσξνχληαη ειεχζεξα πξνο εθκεηάιιεπζε γηα φια ηα 
ηκήκαηά ηνπο, ηα νπνία δελ έρνπλ κηζζσζεί κε βάζε κηζζσηήξηα 
ζχκβαζε ή άιιεο κνξθήο ζπκβφιαην. 
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ- ΕΠΙΦΤΛΑΞΕΙ 
 

 Σα ζηνηρεία πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηνλ εληνιέα είλαη αιεζή. Ο ππνγξάθσλ 
δελ εγγπάηαη θαη δελ επζχλεηαη γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ απηψλ  

 Δάλ θάπνηα απφ ηα ζηνηρεία πνπ µαο παξαζρέζεθαλ θαη ζηα νπνία βαζίζηεθε ε ελ 
ιφγσ εθηίκεζε, απνδεηρζνχλ ζε κεηαγελέζηεξε θάζε αλαθξηβή, ε εθηηµεζείζα 
αμία ελδέρεηαη λα αλαζεσξεζεί.  

 Θεσξνχκε φηη ην αθίλεην είλαη ειεχζεξν απφ βάξε, πεξηνξηζηηθά κέηξα ή 
νπνηαδήπνηε άιιε επηβάξπλζε ή δέζκεπζε πνπ ζα επεξεάζεη ηελ αμία 
ηνπ (αξραηνινγηθή ππεξεζία, δαζαξρείν, αεξνπνξία θ.ιπ.)  

 Ζ εκεξνκελία ηεο εθηίκεζεο θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ζηελ έθζεζε θαη ε 
αμία πνπ δίλεηαη ιακβάλεη ππ' φςε ηελ θαηάζηαζε ηεο νηθνλνκίαο ηε 
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή  

 Σα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη ε ζηαηηθή επάξθεηα ηνπ αθηλήηνπ δελ 
έρνπλ επαιεζεπζεί κε ηερληθά κέζα, εθηφο αλ αλαθέξεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ 
έθζεζε. Οη επηθάλεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα έθζεζε αθνξνχλ ζηελ 
εθηίκεζε θαη κφλν θαη δελ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ αθξηβείο κεηξήζεηο ησλ 
ηδηνθηεζηψλ  

 Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνςίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, δελ ζεκεηψζακε θακία 
έλδεημε φηη ηα εμεηαδφκελα αθίλεηα ή γεηηνληθά ηνπο, επεξεάδνληαη ή έρνπλ 
επεξεαζηεί απφ δηάθνξεο αηηίεο, φπσο αζπλήζεηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο 
δηάβξσζεο ή ξχπαλζε θπζηθή ή ρεκηθή, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 
επηπηψζεηο ζεηηθέο ή αξλεηηθέο ζηηο αμίεο. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία 
δηαπηζησζεί εθ ησλ πζηέξσλ φηη ππάξρνπλ νπνηαζδήπνηε κνξθήο αζπλήζεηο 
εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο δηάβξσζεο ή ξχπαλζε ζηα αθίλεηα ή ζην άκεζν 
πεξηβάιινλ ηνπο, δηαηεξνχκε ην δηθαίσκα λα κεηαβάιινπκε αλάινγα ηηο αμίεο  

 ην ππφ εθηίκεζε αθίλεην δελ πξαγκαηνπνηήζεθε επηζεψξεζε ησλ αθαλψλ ηνπ 
ηκεκάησλ, εθείλσλ πνπ είλαη θαιπκκέλα, αζέαηα ή απξνζπέιαζηα. Γηα ηα 
ηκήκαηα απηά δελ κπνξνχκε λα εθθέξνπκε γλψκε ζρεηηθά κε ηε θαηάζηαζή ηνπο 
θαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο κειέηεο ζεσξνχκε φηη είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε θαη δελ 
ρξήδνπλ επηζθεπήο  

 Θαηά ηελ εθηίκεζε δελ ππνινγίζηεθαλ ηπρνχζεο δαπάλεο ή θφξνη πνπ κπνξεί 
λα πξνθχςνπλ απφ ηελ πψιεζε ηνπ αθηλήηνπ  

 Ζ εθηίκεζε έρεη γίλεη κε βάζε ηελ παξνχζα θαηάζηαζε ηεο ηνπηθήο 
θηεκαηαγνξάο θαη ελδέρεηαη λα ππάξρνπλ απξφβιεπηνη θίλδπλνη θαη θάζε 
ζπλαιιαγή ή επηρεηξεκαηηθή απφθαζε πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηελ παξνχζα, δένλ 
λα αζθαιίδεηαη έλαληη πηζαλψλ θηλδχλσλ. 

 
 ηελ παξνχζα εθηίκεζε ιακβάλνληαη ππ΄φςηλ νη ζπλζήθεο ηεο αγνξάο ηελ 

31.12.2021 

 

Οη αλαιπηηθνί ππνινγηζκνί ηεο εθηίκεζεο έγηλαλ βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο(παξαδνρέο, 
ζπληειεζηέο αλαγσγήο, ζπληειεζηέο θεθαιαηνπνίεζεο θιπ), πνπ ρξεζηκνπνηεί ε Δζληθή 
Σξάπεδα ηεο Διιάδνο). 
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ΑΚΙΝΗΣΟ ΣΗΝ ΟΔΟ ΑΜΑΛΙΑ 26-26Α, ΑΘΗΝΑ 
 

 

ΣΟΙΥΕΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
 

ΘΕΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ ΚΑΙ ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΠΕΡΙΟΥΗ 
 

Σν εθηηκψκελν αθίλεην βξίζθεηαη επί ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 26-26Α, εληφο 
ησλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ, ζην νηθνδνκηθφ ηεηξάγσλν πνπ πεξηθιείεηαη απφ ηηο 
νδνχο Φπιιά, Φηιειιήλσλ, ηκσλίδνπ θαη ηε Ιεσθφξν Βαζηιίζζεο Ακαιίαο. 

 

Σν θηίξην βξίζθεηαη ζην δηνηθεηηθφ θέληξν ηεο Αζήλαο, ζε απφζηαζε ιίγσλ κέηξσλ απφ 
ηελ πιαηεία πληάγκαηνο θαη ηελ Βνπιή θαη έλαληη ηνπ Δζληθνχ Θήπνπ. Δρεη κνλαδηθή 
ζέα πξνο ηνλ Δζληθφ Θήπν θαη ην Εάππεην. 

 

Ζ Ιεσθφξνο Βαο. Ακαιίαο είλαη δξφκνο ηδηαίηεξεο πξνβνιήο, κε θηίξηα φπσο ην φκνξν 
κε ηα εθηηκψκελα θηίξην γξαθείσλ ηεο Βνπιήο, ην θηίξην Κπνδνζάθε θιπ. 

 

Ζ γχξσ πεξηνρή είλαη ππθλνδνκεκέλε κε παιαηάο θαηαζθεπήο πνιπψξνθα θηίξηα 
απνθιεηζηηθά επαγγεικαηηθψλ ρξήζεσλ, κε εμαίξεζε ηνπο ηειεπηαίνπο νξφθνπο, νη 
νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πνιιά θηίξηα σο θαηνηθίεο.  

 

Δμππεξεηείηαη απφ ηηο αζηηθέο ζπγθνηλσλίεο, πνπ δηέξρνληαη απφ ην χληαγκα, κέζσ 
ηνπ ζηαζκνχ ηνπ κεηξφ «χληαγκα» αιιά θαη ηνπ νκψλπκνπ ζηαζκνχ ηνπ Σξακ. 
Κεηνλέθηεκα απνηειεί ε απμεκέλε θίλεζε απηνθηλήησλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
εκέξαο θαη ε έιιεηςε ειεχζεξεο ζηάζκεπζεο.  
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Υάξηεο πεξηνρήο θαη εληνπηζκφο ζέζεο αθηλήηνπ 
 

Ακαιίαο 26-26
Α
 , 1ν Δεκνηηθό Δηακέξηζκα Δήκνπ Αζελαίσλ  
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 

 

Οη εθηηκψκελεο ηδηνθηεζίεο βξίζθνληαη ζε πνιπψξνθν θηίξην κεηθηψλ ρξήζεσλ κε 
ππφγεην, πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί βάζεη ηεο ππ’ αξηζ. 2170/1960 νηθνδνκηθήο άδεηαο θαη 
ησλ αλαζεσξήζεσλ απηήο. 
 

Σν θηίξην βάζεη ηνπ ππ’ αξηζκφ 23083/31-05-2012 ηίηινπ έρεη αλεγεξζεί ζε νηθφπεδν 
ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 482,80 κ², πνπ ζπλνξεχεη αλαηνιηθά κε ηε Ιεσθφξν Βαζηιίζζεο 
Ακαιίαο θαη πξνο ηηο ινηπέο πιεπξέο κε φκνξεο ηδηνθηεζίεο. 
 

Οη εθηηκψκελεο ηδηνθηεζίεο θαηαιακβάλνπλ ηκήκα ηνπ Τπνγείνπ θαη ηνπ Ηζνγείνπ, ηνπ 
2νπ, 3νπ νξφθνπ θαη ην ζχλνιν ηνπ 1νπ  νξφθνπ, θαη αλαιχνληαη ζηνλ ζρεηηθφ πίλαθα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη φιεο νη εθηηκψκελεο ηδηνθηεζίεο αλαθαηλίζζεθαλ θαη εθζπγρξνλίζζεθαλ 
εληφο ηνπ 2019. 
 

Σν Θαηάζηεκα Θ2 έρεη πξφζνςε θαη αλεμάξηεηε είζνδν απφ ηελ Ιεσθφξν Βαζηιίζζεο 
Ακαιίαο. Δπηπιένλ ηνπ θπξίσο ρψξνπ ηνπ ηζνγείνπ έρεη ππφγεην ρψξν θαη εκηψξνθν, κε 
ηα νπνία επηθνηλσλεί εζσηεξηθά. Ο εκηψξνθνο έρεη επεθηαζεί κε απζαίξεηε κεηαιιηθή 
θαηαζθεπή ην 2004. Οπσο ελεκεξσζήθακε απφ ηελ Αξρηηέθηνλα κεραληθφ θπξία 
Πελειφπε Γηαλλάθε ε απζαηξεζία έρεη ππαρζεί ζηνλ Λ.4178/2013. 
 

Σν θαηάζηεκα είλαη πνιπηειψο αλαθαηληζκέλν θαη ηδηνρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ 
ηδηνθηήηξηα εηαηξεία. 
 

Σν θηίξην έρεη δχν θεληξηθέο εηζφδνπο πξνο ηνπο νξφθνπο κία πνπ νδεγεί ζην θεληξηθν 
θιηκαθνζηάζην ηνπ θηηξίνπ θαη κία, πνπ ραξαθηεξίδεηαη «Δίζνδνο Γξαθείσλ» θαη 
εμππεξεηεί απνθιεηζηηθά κέζσ αλεμάξηεηνπ θιηκαθνζηαζίνπ θαη αλειθπζηήξα ηνπο 
ρψξνπο γξαθείσλ ηνπ 1νπ θαη 2νπ νξφθνπ θαη ηελ ππφγεηα απνζήθε ησλ γξαθείσλ, 
 

Σα δηακεξίζκαηα ηνπ 1νπ νξφθνπ έρνπλ ζπλελσζεί θαη έρνπλ κεηαηξαπεί ζε ρψξνπο 
γξαθείσλ, βάζεη ηεο ππ’ αξηζκφ 32082/72 νηθνδνκηθήο άδεηαο. Ο 1νο θαη ν 2νο φξνθνο 
ζηεγάδνπλ γξαθεηαθνχο ρψξνπο ηεο ηδηνθηήηξηαο εηαηξείαο. 
 

εκεηψλεηαη φηη γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο δελ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηαηηθφο 
έιεγρνο ή έιεγρνο ησλ δηθηχσλ θαη παξνρψλ ησλ αθηλήησλ, ελψ δε καο παξαζρέζεθε 
θακία έγθπξε ππνγεγξακκέλε έθζεζε. Δπίζεο, ζεσξνχκε φηη ηα αθίλεηα είλαη 
ζπλδεδεκέλα κε φια ηα δίθηπα θνηλήο σθέιεηαο. 
 

Γελ πξαγκαηνπνηήζεθε εκβαδνκέηξεζε ζηηο ππφ εθηίκεζε ηδηνθηεζίεο, αιιά, 
βαζηζηήθακε ζηηο επηθάλεηεο πνπ καο παξαζρέζεθαλ απφ ηελ ηδηνθηήηξηα εηαηξεία, νη 
νπνίεο ζεσξνχκε φηη είλαη νξζέο θαη νη ηδηνθηεζίεο θαζφια λφκηκεο. Βάζεη ησλ 
παξαπάλσ νη ππφ εθηίκεζε ηδηνθηεζίεο θαη νη επηθάλεηέο ηνπο παξνπζηάδνληαη 
αλαιπηηθά ζηνλ θαησηέξσ πίλαθα 
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Πίνακας υπό εκτίμηση ιδιοκτησιών και επιφανειών τους 
 

   
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΟΟΣΟ 

   ΤΝΙΔΙΟΚΣΗΙΑ ΕΠΙ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟ (Μ²) ΣΟΤ ΟΙΚΟΠΕΔΟΤ (%) 
     

 Απνζήθε γξαθείσλ (V1) Τπφγεην 133,21 1,50 

 Θαηάζηεκα (V2) Τπφγεην 86,80 1,40 

 Θαηάζηεκα (Θ2) Ηζφγεην 122,25 8,20 

 Θαηάζηεκα (Θ2) Ζκηψξνθνο 50,00 - 

  (νπιηζκέλν   

  Ζκηψξνθνο 53,20 - 

  (κεηαιιηθή   

 Δίζνδνο γξαθείσλ Ηζφγεην 21,94 1,10 

 Γξαθεία (Γ1+Γ2) 1νο φξνθνο 361,79 11,60 

 Γξαθεία (Γ3) 2νο φξνθνο 179,24 6,10 

 

 ύλνιν  1.008,43 29,90 
     

 

Πηγή: Αρχιτέκτων Μηχανικός Πηνελόπη Σ. Γιαννάκη 

 

 

ΠΡΟΚΟΜΙΘΕΝΣΑ ΣΟΙΥΕΙΑ 

 

Οηθνδνκηθή άδεηα ππ’ αξηζ. 2170/26.02.1960 κε ηελ ππ’ αξηζ. 2552/07-10-1960 

αλαζεψξεζε ηεο, ηνπ Πνιενδνκηθνχ Γξαθείνπ Αζελψλ. 
 

Οηθνδνκηθή άδεηα ππ’ αξηζ. 32082/ 18.10.1972, ηνπ Πνιενδνκηθνχ Γξαθείνπ 

Αζελψλ 
 

Θάηνςε ηνπ 1νπ νξφθνπ απφ ηνλ θάθειιν ηεο  32082/ 18.10.1972 Ο.Α. 
 

Θαηφςεηο Τπνγείνπ, Ηζνγείνπ θαη Οξφθσλ απφ ηνλ θάθειιν ηεο 2170/26.02.1960 

Ο.Α. 
 

πκβνιαηνγξαθηθφο ηίηινο ππ’ αξηζ. 13529/22-12- 1999 ηεο πκβνιαηνγξάθνπ 

Πεηξαηά Αιεμάλδξαο Κίρνπ- Απνζηνιάηνπ 
 

ε πεξίπησζε πνπ ηα παξαζρεζέληα έγγξαθα απνδεηρζνχλ αλαθξηβή, δηαηεξνχκε 

ην δηθαίσκα αλαζεψξεζεο ηεο έθζεζεο. 
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Πνιενδνκηθό θαζεζηώο 
 

Γελ πξαγκαηνπνηήζακε έξεπλα ρξήζεσλ γεο ή έιεγρν πνιενδνκηθήο 

λνκηκφηεηαο γηα ην ζθνπφ ηεο παξνχζαο εθηίκεζεο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη δελ πξνζθνκίζηεθε πξφζθαην ηνπνγξαθηθφ δηάγξακκα ή 

δηάγξακκα θάιπςεο θαη ζπλεπψο δελ είλαη επηβεβαησκέλνη νη φξνη δφκεζεο κε 

βάζε ηνπο νπνίνπο αλαπηχρζεθε ην νηθφπεδν. 
 

Χζηφζν, ε εθηίκεζε βαζίδεηαη ζηελ παξαδνρή φηη ην αθίλεην πιεξνί ηηο 

ηζρχνπζεο – θαηά ηελ επνρή θαηαζθεπήο ηνπ – πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο θαη ηνπο 

θηηξηνδνκηθνχο θαλνληζκνχο. 
 

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΗ 
 

ΒΙ. πλλεκέλν ηνπνγξαθηθφ ζθαξίθεκα απφ ηε Γηεχζπλζε Πνιενδνκίαο ηνπ 

Γήκνπ Αζελαίσλ (www.cityofathens.gr ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο 
 

Βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ καο παξαζρέζεθαλ ην αθίλεην είλαη ηδηνθηεζίαο 

ΟΡΗΕΧΛ Α.Δ.Γ.Α. 
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΟΙΥΕΙΑ ΣΟΠΙΚΗ ΚΣΗΜΑΣΑΓΟΡΑ 
 

Ζ εχινγε αμία ησλ ηδηνθηεζηψλ πξνζδηνξίδεηαη κε  ηελ ρξήζε δχν κεζφδσλ: ηε 

Κέζνδν πγθξηηηθψλ ηνηρείσλ θαη ηε Κέζνδν Θεθαιαηνπνίεζεο Δηζνδήκαηνο. 

 

Μέζνδνο πγθξηηηθώλ ηνηρείσλ ή Κηεκαηαγνξάο  

χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ν πξνζδηνξηζκφο ηεο αμίαο γίλεηαη κε βάζε ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ έξεπλα θαη ζπιινγή ζπγθξηηηθψλ 

ζηνηρείσλ, ζηνηρείσλ δειαδή πνπ παξνπζηάδνπλ ηε κεγαιχηεξε νκνηφηεηα 

ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηo εθηηκψκελν αθίλεην.  
πλεπψο, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ απηήο ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αληηθεηκέλνπ εθηίκεζεο θαη ζηε ζπλέρεηα γίλεηαη 

επεμεξγαζία ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ πξνθεηκέλνπ λα πξνθχςεη ε εχινγε αμία 

ηνπ. 

 

Μέζνδνο Κεθαιαηνπνίεζεο Εηζνδήκαηνο  

Ζ κέζνδνο απηή ζηεξίδεηαη ζηε ινγηθή φηη ε αμία ελφο αθηλήηνπ πξνθχπηεη απφ 

ηελ θεθαιαηνπνηεκέλε αμία ηνπ εχινγνπ κηζζψκαηνο πνπ εθηηκάηαη φηη απηφ 

κπνξεί λα αμηψζεη. Θεσξείηαη ε πιένλ ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ηελ απνηίκεζε 

εκπνξηθψλ αθηλήησλ ή αθηλήησλ εηζνδήκαηνο. Οη ζπλήζεηο παξάγνληεο πνπ 

ζπλππνινγίδνληαη θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηεί ε κηζζσηηθή αμία είλαη θαηαξράο ε ρξήζε ηνπ αθηλήηνπ, ε 

αθξηβήο ζέζε ηνπ, θαζψο θαη ην επίπεδν ηεο αγνξάο γηα αθίλεηα κε ηα απηά 

ραξαθηεξηζηηθά.  
Δπηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηε κηζζσηηθή αμία αθνξνχλ ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αθηλήηνπ, φπσο ε ειηθία ηνπ, ε δηάηαμε ηνπ 

θηηξίνπ ζην νηθφπεδν, ε δηακφξθσζε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, ε πνηφηεηα 

θαηαζθεπήο θαη ν βαζκφο ζπληήξεζήο ηνπ, ην πνιενδνκηθφ θαζεζηψο ηνπ θ.α.  
Ζ ξεπζηφηεηα ηεο αγνξάο θαηά ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο εθηίκεζεο απνηειεί 

αζθαιψο παξάγνληα πνπ ιακβάλεηαη ππ’ φςε ζηελ εθηίκεζε ηεο κηζζσηηθήο 

θαη θαη’ επέθηαζε ηεο εχινγεο αμίαο ηνπ, ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο κεγάινπ 

κεγέζνπο αθηλήησλ. 
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Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπηθήο θηεκαηαγνξάο 

Ζ πεξηνρή ζηελ νπνία  βξίζθνληαη ηα εθηηκψκελα  αθίλεηα είλαη ηδηαηηέξσο 

πξνλνκηνχρνο θπξίσο γηα επαγγεικαηηθέο ρξήζεηο, ιφγσ ηεο κεγάιεο πξνβνιήο 

θαη ηεο εγγχηεηαο κε ηελ πιαηεία πληάγκαηνο ελψ πξνηηκάηαη απφ άηνκα πςεινχ 

εηζνδεκαηηθνχ επηπέδνπ φζνλ αθνξά ηηο θαηνηθίεο, πνπ βξίζθνληαη ζηνπο 

πςειφηεξνπο νξφθνπο ησλ θηηξίσλ.  

Δπηζεκαίλνπκε φηη ε Ιεσθφξνο Ακαιίαο έρεη ραξαθηεξηζηηθά εηδηθήο prime 

αγνξάο, κε εμαηξεηηθά κηθξή δηαζεζηκφηεηα αθηλήησλ. Δπί ηεο Ι.Ακαιίαο θαη ζε 
άκεζε γεηηλίαζε κε ην εθηηκψκελν, ππάξρνπλ ζεκαληηθά επαγγεικαηηθά θηίξηα, ζε 
πιήξε ιεηηνπξγία, κε ηδηνθηήηεο θαη  ρξήζηεο ηδηαηηέξνπ θχξνπο θαη νηθνλνκηθήο 

επξσζηίαο, φπσο ην θηίξην ησλ γξαθείσλ ηεο Βνπιήο, ην θηίξην ησλ γξαθείσλ ηεο 
Eurobank (πξψελ  Κπνδνζάθε), ην πξψελ θηίξην ηεο ΔΣΔΒΑ, ην νπνίν επίζεο 

κηζζψλεηαη απφ ηελ Βνπιή θ.ι.π. Δπίζεο εληφο ηνπ 2021 έγηλαλ ζε πςεινχο 
νξφθνπο επί ηεο νδνχ Ακαιίαο αγνξαπσιεζίεο αθηλήησλ κε ρξήζε θαηνηθίαο ζε 
πνιχ πςειέο ηηκέο. 

  
Δληφο ηνπ 2021 ππήξμε κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα αγνξά αθηλήησλ ζην θέληξν ηεο 

Αζήλαο θαη ηδηαηηέξσο ζηελ πεξηνρή, κε απνηέιεζκα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αξθεηψλ 
πξάμεσλ θαη ηελ άλνδν ησλ ηηκψλ. 
 

Σν ζπγθεθξηκέλν ηκήκα ηεο Ιεσθφξνπ Βαζηιίζζεο Ακαιίαο έρεη αληίζηνηρα 
ραξαθηεξηζηηθά κε  ηκήκα ηεο Βαζηιίζζεο νθίαο, ιφγσ ηεο ζέαο πξφο ηνλ  

Δζληθφ Θήπν, ηεο γεηηλίαζεο κε ηε Βνπιή, θαη ηνλ κηθξφ ζρεηηθά αξηζκφ αθηλήησλ  
 

Επίπεδα αγνξαίσλ αμηώλ θαη ζπγθξηηηθά ζηνηρεία 

Θαηά ηελ έξεπλα θηεκαηαγνξάο πνπ εθπνλήζεθε δηαπηζηψζεθε φηη νη ηηκέο 

πψιεζεο αληίζηνηρσλ αθηλήησλ ζηελ πεξηνρή παξνπζηάδνπλ άλνδν θαη 

εκθαλίδνπλ κεγάιν εχξνο εμαξηψκελεο απφ κηα ζεηξά παξαγφλησλ, κε 

βαζηθφηεξν σζηφζν παξάγνληα απηφλ ηελ αθξηβνχο ζέζεο.  

πγθεθξηκέλα, γηα αθίλεηα αληίζηνηρσλ ραξαθηεξηζηηθψλ κε ηα ππφ 

κειέηε, απφ άπνςε ζέζεο, νξφθνπ, επηθάλεηαο, θαηάζηαζεο ζπληήξεζεο 

θαη ινηπψλ παξνρψλ, ην εχξνο ηηκψλ πψιεζεο δηακνξθψλεηαη κεηαμχ 

 € 4.000,00/κ² έσο € 10.000/κ²  γηα γξαθεία νξφθσλ θαη € 

4.000/κ² έσο € 10.000/κ²  γηα θαηαζηήκαηα. 
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πγθξηηηθά ζηνηρεία 
 
 

 
 

ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΣΑΣΗΜΑ  
  
ΠΩΛΗΕΙ 

 
 

ΑΚΑΙΗΑ Δπαγγεικαηηθφο ρψξνο 120κ2, ηζφγεηνο, θαηαζθεπή 1965,  
Πψιεζε 600.000 €5000 €/κ2 (2019)  
 

ΑΚΑΙΗΑ Θαηάζηεκα 160κ2, σθέιηκν ηζφγεην, θαηαζθεπή 1970,  
Πψιεζε 760.000 € 4750 €/κ2 (2019)  

 
ΤΓΓΡΟΤ & Αζ. Γηάθνπ  Θαηάζηεκα 50κ2, , θαηαζθεπή 1960,  
Πψιεζε 200.000 €4000 €/κ2 (2019)  

 
ΜΙΘΩΕΙ 

 
ΑΚΑΙΗΑ Θαηάζηεκα 190κ2 σθέιηκν ηζφγεην, θαηαζθεπή 1960 ηξερνλ κεληαίν 
κίζζσκα 4700 € (ζπκθσληα ηεινο 2019)25 €/κ2 

ΤΛΣΑΓΚΑ θαηάζηεκα 100 η.κ., ηζνγείνπ - ππνγείνπ, πξνζφςεσο, θαηαζθεπή '65 
ειεχζεξν, άξηζηε θαηάζηαζε, Δπί ηεο Ιεσθφξνπ Ακαιίαο, κεγάιεο πξνβνιήο, 
θαηάζηεκα απνηεινχκελν απν ηζφγεην επηθάλεηαο 100 η.κέηξσλ εληαίνπ ρψξνπ θαη 

ππφγεην επηθάλεηαο 86 η.κέηξσλ. Θαηάιιειν γηα εκπνξηθή ρξήζε ή ρξήζε 
γξαθείνπ. Απνθιείεηαη ε ρξήζε πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο. ηηκή 3.500€ (2450). 

Olympic Realty 35 €/κ2 

ΤΛΣΑΓΚΑ Εάππεην, θαηάζηεκα 160 η.κ., ηζφγεην, θαηαζθεπή '80, ελεξγ. θι. Γ, 
θαιή θαηάζηαζε, γσληαθφ, ζε εμαηξεηηθφ ζεκείν. bardosis real estateηηκή 4.700€ 
29€/Κ2 

ΤΛΣΑΓΚΑ Εάππεην, θαηάζηεκα 364 η.κ., ηζνγείνπ - ππνγείνπ, ελεξγ. θι. Γ, θαιή 
θαηάζηαζε, Γηακφξθσζε επηπέδσλ: Τπφγεην (119ηκ) - Ηζφγεην (228ηκ) - Παηάξη 
(17ηκ)., ηηκή 20.000€ 55€/κ2 
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ΑΜΑΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 

  
ΑΜΑΛΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ 
  

ΠΩΛΗΕΙ 
 

1.Ι. Ακαιίαο (ίδην θηίξην κε ην εθηηκψκελν) πψιεζε(πξφ 2εηίαο) 182 κ2, 5νπ 
νξφθνπ, ηηκή 1.000.000€  5.555 €/κ2  ππνινγίδεηαη αχμεζε 10% βάζεη ησλ 
ζηνηρείσλ ηεο αγνξάο πξνθχπηεη 6100€/κ2 ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΑ ΚΔΗΣΗΘΟ 

ΑΚΑΡΟΠΟΤΙΟΤ 
 

2.ην ίδην θηίξην πξνο πψιεζε ξεηηξέ 6νπ 135κ2 1.500.000€  11.111€/Μ2 

ΠΙΖΡΟΦΟΡΗΑ ΗΓΗΟΘΣΖΣΧΛ 

 

3.ΤΛΣΑΓΚΑ γξαθείν 182 η.κ., 2νπ, θαηαζθεπή 1935, , άξηζηε θαηάζηαζε, ζέα 

ηνλ Δζληθφ Θήπν, ζε δηαηεξεηέν ηζηνξηθφ θηίξην ηνπ κεζνπνιέκνπ, ηηκή 850.000€ 
Olympic Realty 4670 €/κ2  

  
4.ΤΛΣΑΓΚΑ γξαθείν 250 η.κ., 2νπ, θαηαζθεπή '65, θαιή θαηάζηαζε, πξνβνιήο . 

ηηκή 1.200.000€  4800 €/κ2 
 

 
ΜΙΘΩΕΙ 
 

1.Ι. Ακαιίαο θηίξην 4415κ2σθέιηκεο επηθαλείαο γξαθεησλ 3350, θαηαζθεπήο 
1960, ηξέρνλ κίζζσκα 85.000 € (κηζζσκέλν απφ Διιεληθφ Γεκφζην) 19,25€/κ2-

25,37 €/κ2  
 
2. ΤΛΣΑΓΚΑ γξαθείν 350 η.κ., 4νπ, πξνζφςεσο, θαηαζθεπή '58, πιήξσο 

αλαθαηληζκέλν επη  Ι. Ακαιίαο(θνληά ζηελ Πιαηεία πληάγκαηνο), ζέα. Σξέρνλ 
κηζζσκα (  κηζζσζε ηέινο 2021) 8.000 €  23 €/κ2 (πιεξνθνξία κηζζσηή) 

3.ΤΛΣΑΓΚΑ ΕΑΠΠΔΗΟ γξαθείν 360 η.κ., 3νπ, θαηαζθεπή '60, απηφλνκε 
ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο, αλαθαηληζκέλν, ζέα: Αζηηθφ ηνπίν,5 minutes walking to 
syntagma 2021, ηηκή 8.000€ (e-agents1223474). Von Poll, 22€/κ2 

4.ΤΛΣΑΓΚΑ γξαθείν 610 η.κ., 1νπ, πξνζφςεσο, δηακπεξέο, θαηαζθεπή '60, 

θνληά ζε Θεληξηθφ δξφκν & ΚΚΚ.  ελεξγ. θι. Γ, 1 wc, απνζήθε, απηφλνκε 
ζέξκαλζε, θιηκαηηζκφο, δνκεκέλε θαισδίσζε, άξηζηε θαηάζηαζε, ηηκή 13.000€ 
Goutos Properties 21€/Κ2 
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ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΑΞΙΑ ΑΚΙΝΗΣΟΤ 
Υαξαθηεξηζηηθά αθηλήηνπ πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ 
 

Πιενλεθηήκαηα 
 Πξνλνκηνχρνο πεξηνρή θαη θεληξηθή ζέζε



 Δχθνιε πξφζβαζε



 Πνιχ θαιή πξνβνιή θαη παξερφκελε ζέα



 Δγγχηεηα κε ηελ πιαηεία πληάγκαηνο
Μεηνλεθηήκαηα 
 

 Θαηά θχξην ιφγν κέηξηα θαηάζηαζε ζπληήξεζεο 
ησλ ηδηνθηεζηψλ


 Έιιεηςε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο γηα ηηο εθηηκψκελεο 

ηδηνθηεζίεο θαη δπζθνιία εχξεζεο ειεχζεξσλ 
ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ζηελ πεξηνρή


 Έληνλε ερνξξχπαλζε

 
 

 

Πξνζδηνξηζκόο εύινγεο ηηκήο κνλάδαο 
 

Κεηά ηελ επεμεξγαζία ησλ ζπγθξηηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ιακβάλνληαο ππφςε ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφ εθηίκεζε αθηλήησλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο 

θηεκαηαγνξάο θαηά ηελ θξίζηκε εκεξνκελία εθηίκεζεο, ήηνη ε 31ε Γεθεκβξίνπ 

2021,  πξνέθπςαλ ηα εμήο: 

* ηελ αμία ηνπ Θαηαζηήκαηνο έρεη ζπκπεξηιεθζεί κε ηηο θαηάιιειεο αλαγσγέο 

ε αμία ηνπ εκησξφθνπ θαη ηνπ ππνγείνπ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηδηνθη 

 

 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

Μ2 

ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ/ Μ2 

ΑΞΙΑ€ 

ΑΠΟΘΖΘΖ 

ΓΡΑΦΔΗΧΛ V1 

ΤΠΟΓΔΗΟ 133,21 750 100.000 

ΘΑΣΑΣΖΚΑ V2 YΠΟΓΔΗΟ 86,81 750  

ΘΑΣΑΣΖΚΑ Θ2 ΗΟΓΔΗΟ 122,25 5000 910.000 

ΘΑΣΑΣΖΚΑ Θ3 ΠΑΣΑΡΗ 106,77 3000  

ΔΗΟΓΟ 

ΓΡΑΦΔΗΧΛ 

ΗΟΓΔΗΟ 21,04   

ΓΡΑΦΔΗΑ ΓΗ+Γ2 1νο ΟΡΟΦΟ 361,79 4400 1.600.000 

ΓΡΑΦΔΗΟ Γ3 2νο ΟΡΟΦΟ 179,24 4600    825.000 

ΤΝΟΛΟ    3.435.000 
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Εύινγε αμία 
 

Δθηηκνχκε φηη ε Δχινγε αμία ηνπ αθηλήηνπ ηελ 31 Γεθεκβξίνπ 2021, 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 3.435.000 € 
 (ΣΡΗΑ ΔΘΑΣΟΚΚΤΡΗΑ ΣΔΣΡΑΘΟΗΔ ΣΡΗΑΛΣΑ ΠΔΛΣΔ  ΥΗΙΗΑΓΔ ΔΤΡΧ)  

Κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 
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ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΑΚΙΝΗΣΟΤ  

Hμερομηνία αστοψίας 28.12.2021 Φωτό. Στ. Καραπιπέρη 

 
 
 

Εμσηεξηθή άπνςε θηηξίνπ Εζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 4ou  
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Εζσηεξηθή άπνςε δηακεξίζκαηνο 3ou Εζσηεξηθή άπνςε γξαθείνπ 1νπ  
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Εζσηεξηθή άπνςε γξαθείνπ 1νπ  

 
 
 

 

Εζσηεξηθή άπνςε 
θαηάζηεκα ηζνγείνπ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά θηεκαηαγνξάο 

 

 
ΣΡΑ ΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ 
ΕΝΔΙΑΜΕΗ ΕΚΘΕΗ 2021 –ΝΟΜΙΜΑΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2021 (ΑΠΟΠΑΜΑ) 
 
 
ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΣΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΣΩΝ  
Η ελλθνικι αγορά ακινιτων το ενδεκάμθνο του 2021, εξερχόμενθ από μια περίοδο διατάραξθσ τθσ 
ομαλότθτασ ςτθν οικονομικι δραςτθριότθτα, όχι μόνο περιόριςε τισ απϊλειζσ τθσ, αλλά και επζδειξε γριγορα 
αντανακλαςτικά ανάκαμψθσ, ειδικά ςε χριςεισ και κζςεισ αιχμισ. Χαρακτθριςτικό των τελευταίων μθνϊν 
είναι θ δυναμικι τθσ αγοράσ επενδυτικϊν επαγγελματικϊν ακινιτων όςο και τθσ κατοικίασ ςε κζςεισ υψθλϊν 
προδιαγραφϊν και προοπτικϊν. Ειδικά ςτον τομζα τθσ κατοικίασ, ιδιαίτερο ενδιαφζρον ςυγκεντρϊνει το 
τμιμα τθσ αγοράσ που ςχετίηεται με τον τουριςμό και τισ επενδφςεισ και αφορά τόςο τισ αγοραπωλθςίεσ όςο 
και τισ μιςκϊςεισ, βραχυχρόνιεσ και μακροχρόνιεσ. Μετά από ζνα παρατεταμζνο διάςτθμα υποτονικισ 
οικοδομικισ δραςτθριότθτασ, θ ανάπτυξθ νζων ακινιτων και θ αναβάκμιςθ του υφιςτάμενου αποκζματοσ 
επανζρχονται ςταδιακά ςτο προςκινιο, με τισ επενδφςεισ ςε προνομιακζσ κζςεισ να καταγρα φουν 
αξιοςθμείωτουσ ρυκμοφσ μεγζκυνςθσ και τθ ηιτθςθ νζων ςτεγαςτικϊν δανείων να παρουςιάηει κάποιεσ 
αρχικζσ ενδείξεισ τόνωςθσ. 
 
 τθν αγορά των κατοικιϊν, θ τάςθ αποκλιμάκωςθσ των ρυκμϊν αφξθςθσ των αξιϊν που καταγράφθκαν με 
τθν ζναρξθ τθσ πανδθμίασ αντιςτράφθκε το 2021. Πιο ςυγκεκριμζνα, με βάςθ τουσ δείκτεσ και τα ςτοιχεία 
εκτιμιςεων που ςυλλζγονται από τθν Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ, το εννεάμθνο του 2021 οι τιμζσ των 
διαμεριςμάτων (ςε ονομαςτικοφσ όρουσ) αυξικθκαν κατά 6,1% ςε ετιςια βάςθ, ζναντι αφξθςθσ κατά 4,9% το 
αντίςτοιχο διάςτθμα του 2020. Ειδικότερα, ςε ετιςια βάςθ, ο δείκτθσ τιμϊν διαμεριςμάτων κατζγραψε 
ςταδιακι επιτάχυνςθ του ρυκμοφ αφξθςθσ για το ςφνολο τθσ χϊρασ ςτα επιμζρουσ τρίμθνα του 2021 (4,3%, 
6,2% και 7,9% για το αϋ, βϋ και γϋ τρίμθνο του 2021 αντίςτοιχα, βλ. Διάγραμμα IV.9). ε τοπικό επίπεδο οι τιμζσ 
των κατοικιϊν διατιρθςαν τθν ετερογζνεια ςτισ μεταβολζσ τουσ, με ςθμαντικζσ αυξιςεισ ςε περιοχζσ με 
ζντονο επενδυτικό ενδιαφζρον και οριακζσ μεταβολζσ ςε άλλεσ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςτθν αφξθςθ των τιμϊν 
διαμεριςμάτων για το ςφνολο τθσ χϊρασ κατά το εννεάμθνο του 2021 ςυνζβαλαν ςθμαντικά οι υψθλοί 
ετιςιοι ρυκμοί αφξθςθσ των τιμϊν ςτα δφο μεγάλα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ, δθλ. τθν Ακινα (8,3%) και τθ 
Θεςςαλονίκθ (6,3%), κακϊσ ςτισ άλλεσ μεγάλεσ πόλεισ και τισ λοιπζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ οι ρυκμοί που 
καταγράφονται είναι μεν κετικοί, αλλά αρκετά θπιότεροι (4,2% και 3,5% αντίςτοιχα). Οι τιμζσ των παλαιϊν 
διαμεριςμάτων το εννεάμθνο του 2021 αυξικθκαν με μζςο ετιςιο ρυκμό 6,2%, ενϊ εκείνεσ των νζων 
διαμεριςμάτων κατά 6,1%. 
 
 Παράλλθλα, διάφοροι ςχετικοί δείκτεσ αποτυπϊνουν τθ κετικι δυναμικι τθσ αγοράσ οικιςτικϊν ακινιτων το 
2021. Πιο ςυγκεκριμζνα, θ οικοδομικι δραςτθριότθτα κατοικιϊν7 το οκτάμθνο του 2021 καταγράφει 
ςθμαντικά υψθλοφσ ετιςιουσ ρυκμοφσ αφξθςθσ του αρικμοφ και του όγκου των νζων οικοδομικϊν αδειϊν 
(48,9% και 57,7% αντίςτοιχα) ςε επίπεδο χϊρασ και ακόμθ υψθλότερουσ ςτθν Αττικι (66,1% και 71,0% 
αντίςτοιχα). Σο αυξθμζνο επενδυτικό ενδιαφζρον από το εξωτερικό, το οποίο τροφοδότθςε τθν ανάκαμψθ τθσ 
αγοράσ ακινιτων υψθλϊν προδιαγραφϊν και ειςοδιματοσ, ειδικά τθ διετία 2018-2019, ανζκαμψε κατά τθ 
διάρκεια του εννεαμινου του 2021 (34,7%, ζναντι μείωςθσ 42,5% τθν αντίςτοιχθ περίοδο του 2020), 8 παρά 
τον περιοριςμζνο αρικμό αδειϊν διαμονισ ιδιοκτθτϊν ακινιτων του προγράμματοσ Golden Visa. Οι 
επενδφςεισ ςε κατοικίεσ9 ςυνζχιςαν να ενιςχφονται το εννεάμθνο του 2021, με ςθμαντικά υψθλό ετιςιο 
ρυκμό (34,7%) ζναντι τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου του 2020 (19,3%), ωςτόςο παρζμειναν ςε χαμθλό επίπεδο ωσ 
ποςοςτό του ΑΕΠ (1,4%). Επίςθσ, οι επιχειρθματικζσ προςδοκίεσ για τθν καταςκευι κατοικιϊν, όπωσ 
αποτυπϊνονται ςτο ςχετικό δείκτθ του ΙΟΒΕ, ενιςχφκθκαν ςθμαντικά το ενδεκάμθνο του 2021 (47,1% ςε 
ςχζςθ με το αντίςτοιχο ενδεκάμθνο του 2020). Επιπλζον, ο αρικμόσ ςυναλλαγϊν αγοραπωλθςιϊν ακινιτων, 
παρά τθν επιβράδυνςθ που καταγράφθκε το 2020, 10 εκτιμάται ότι κα καταγράψει εκ νζου κετικό ρυκμό το 
2021, ιδίωσ εν όψει τθσ εφαρμογισ των νζων αναπροςαρμοςμζνων αντικειμενικϊν αξιϊν από το 2022 και τθσ 
αναςτολισ υποχρζωςθσ υποβολισ θλεκτρονικισ ταυτότθτασ κτιρίου ζωσ τα τζλθ του 2021. 
  
τθν αγορά επαγγελματικϊν ακινιτων, με βάςθ τουσ δείκτεσ τιμϊν τθσ Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ, κατά το πρϊτο 
εξάμθνο του 2021 καταγράφθκαν κετικοί ρυκμοί μεταβολισ. υγκεκριμζνα, με βάςθ τα προςωρινά ςτοιχεία, 
το πρϊτο εξάμθνο του 2021 αυξιςεισ καταγράφθκαν ςτισ τιμζσ γραφείων και καταςτθμάτων υψθλϊν 
προδιαγραφϊν, για το ςφνολο τθσ χϊρασ, κατά 1,4% και 1,1% αντίςτοιχα, ςε ςχζςθ με το δεφτερο εξάμθνο του 
2020. Για το ςφνολο του 2020, με βάςθ τα ανακεωρθμζνα ςτοιχεία, θ μζςθ ετιςια αφξθςθ για τα γραφεία και 
καταςτιματα υψθλϊν προδιαγραφϊν για το ςφνολο τθσ χϊρασ ανιλκε ςτο 1,2% και 2,5% αντίςτοιχα. 
θμειϊνεται ότι το ςθμαντικό ενδιαφζρον ειδικά για τθν αγορά γραφείων τθσ Ακινασ κατά το πρϊτο εξάμθνο 215



του 2021 και θ πτϊςθ των αποδόςεων των ακινιτων υψθλϊν προδιαγραφϊν αποτυπϊνονται ςτον υψθλό 
μζςο ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ των αντίςτοιχων τιμϊν (3,9%), και τθν ελαφρϊσ μικρότερθ αφξθςθ των 
μιςκωμάτων γραφείων (2,6%) μετά από δφο ςυνεχόμενα εξάμθνα υποχϊρθςθσ.  
 
Σο επενδυτικό ενδιαφζρον για επαγγελματικισ χριςθσ ακίνθτα εμφανίηεται ανανεωμζνο, με αρκετά νζα ζργα 
ανάπτυξθσ και ανακαταςκευισ να δρομολογοφνται και τθν οικοδομικι δραςτθριότθτα του οκταμινου του 
2021, ςε κάποιεσ κατθγορίεσ επαγγελματικϊν ακινιτων, να εμφανίηει από τα υψθλότερα επίπεδα τθσ 
τελευταίασ δεκαετίασ. Πιο ςυγκεκριμζνα, ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑΣ για τθν οικοδομικι 
δραςτθριότθτα, ςε ετιςια βάςθ, καταγράφονται ιδιαίτερα υψθλοί ρυκμοί αφξθςθσ ςτον αρικμό νζων αδειϊν 
για τθν καταςκευι γραφείων (52,2%) και καταςτθμάτων (68,3%), ενϊ αντίςτοιχα πολφ υψθλοί ρυκμοί, τόςο 
ςε όρουσ αρικμοφ νζων αδειϊν όςο και ςε όρουσ όγκου, καταγράφονται ςχεδόν ςτο ςφνολο των ακινιτων 
επαγγελματικϊν χριςεων, γεγονόσ ενδεικτικό τθσ ενιςχυόμενθσ ηιτθςθσ και τθσ τάςθσ ανανζωςθσ του 
υφιςτάμενου αποκζματοσ. τον τομζα των ξενοδοχείων θ οικοδομικι δραςτθριότθτα διατθρεί αρκετά 
υψθλοφσ κετικοφσ ρυκμοφσ, χωρίσ ωςτόςο να ζχει ανακτιςει τουσ ρυκμοφσ που εμφάνιηε πριν από τθν 
υγειονομικι κρίςθ.  
 
τθν πλειονότθτά τουσ, τα τρζχοντα ζργα ανάπτυξθσ επαγγελματικϊν ακινιτων υψθλϊν προδιαγραφϊν 
ςτοχεφουν πλζον ςε ενεργειακά και περιβαλλοντικά βιϊςιμεσ λφςεισ. Οι επενδυτζσ αναηθτοφν καλφτερεσ 
αποδόςεισ, ενϊ ταυτόχρονα οι χριςτεσ επιδιϊκουν τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και αντίςτοιχθ μείωςθ του 
λειτουργικοφ κόςτουσ. Ακίνθτα με ανϊτερεσ προδιαγραφζσ βιοκλιματικοφ ςχεδιαςμοφ, αεριςμοφ, φωτιςμοφ, 
αυξθμζνθ ενεργειακι αυτονομία και ςφγχρονεσ τεχνολογικά υποδομζσ ανταποκρίνονται καλφτερα τόςο ςτισ 
τρζχουςεσ υγειονομικζσ απαιτιςεισ όςο και ςτισ νζεσ ενεργειακζσ προκλιςεισ. Παράλλθλα, νζεσ διεκνείσ 
τάςεισ δθμιουργίασ “ψθφιακϊν νομάδων” οδθγοφν ςε νζεσ ανάγκεσ για ανάπτυξθ ευζλικτων –μθ μόνιμων– 
εργαςιακϊν χϊρων, αλλά και οικιςτικϊν ακινιτων υψθλϊν τεχνικϊν και τεχνολογικϊν προδιαγραφϊν, οι 
οποίεσ εκτιμάται ότι ςταδιακά κα προςελκφςουν μια αναδυόμενθ αγορά με εξαιρετικζσ δυνατότθτεσ για τθ 
χϊρα.  
 
Κατά τουσ προςεχείσ μινεσ, με δεδομζνο ότι θ οικονομία ζχει ειςζλκει ςε πορεία ανάκαμψθσ, θ ελλθνικι 
αγορά ακινιτων αναμζνεται να ςυνεχίςει να αναπτφςςεται. Η ςωρευτικά ςθμαντικι πτϊςθ των αξιϊν και θ 
περιοριςμζνθ οικοδομικι δραςτθριότθτα τθσ τελευταίασ δεκαετίασ ζχουν αναδείξει ςθμαντικζσ ευκαιρίεσ και 
δυνατότθτεσ, οι οποίεσ, ςε ςυνδυαςμό με τθ ςταδιακι ενίςχυςθ των επενδφςεων, τθν προςπάκεια 
καταπολζμθςθσ τθσ γραφειοκρατίασ μζςω τθσ ψθφιακισ αναβάκμιςθσ του κράτουσ, τθ δρομολόγθςθ και 
επιτάχυνςθ ςθμαντικϊν ζργων υποδομισ, τθ δυναμικι του τουριςμοφ και τθν περαιτζρω ανάκαμψθ τθσ 
οικονομίασ, αναμζνεται να δϊςουν πρόςκετθ ϊκθςθ ςτθ κετικι δυναμικι που ςταδιακά αναπτφςςει θ αγορά 
ακινιτων . 
 
θμειϊνεται πάντωσ ότι εξακολουκοφν να υφίςτανται παράμετροι αβεβαιότθτασ, οι οποίεσ πλζον δεν 
περιορίηονται ςτισ άμεςεσ επιπτϊςεισ από τθν πανδθμία, αλλά ςχετίηονται επιπρόςκετα με τθ διάρκεια τθσ 
διατάραξθσ των διεκνϊν εφοδιαςτικϊν αλυςίδων και τα αυξθμζνα κόςτθ των πρϊτων υλϊν, παράγοντεσ οι 
οποίοι, εφόςον παραμείνουν για παρατεταμζνθ περίοδο, ενδζχεται να ανακόψουν τουσ ρυκμοφσ τθσ 
οικοδομικισ δραςτθριότθτασ και να περιορίςουν τισ τρζχουςεσ κεφαλαιακζσ αποδόςεισ τθσ αγοράσ ακινιτων. 
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Παράρτημα Ε

Αναλυτική Κατάσταση 
Μεταφορικών Μέσων της 
Εταιρείας
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Ανάλυση μεταφορικών μέσων

Για την εκτίμηση της αξίας των μεταφορικών μέσων της Εταιρείας χρησιμοποιήθηκε ως πηγή η ιστοσελίδα Car.gr.

Πραγματοποιήθηκε εκτίμηση της αξίας των μεταφορικών μέσων της Εταιρείας, μέσα από την οποία κρίθηκε ορθή η αναπροσαρμογή 
της αξίας τους κατά € 133.392,46. Η τελική αξία των μεταφορικών μέσων ανέρχεται σε € 172.439.

Ποσά σε Ευρώ

Περιγραφή
(Μοντέλο – Αρ. κυκλοφορίας)

Αξία κτήσης
Λογιστική αξία κατά 

31.12.2021 Ημ/νία Αγοράς
Μέση εκτιμώμενη 

τιμή
Προσαρμογή παγίων

BMW 525 - ΙΕΖ 4382 62.563,00   0,01   19/5/2006 8.842   + 8.841,99 

BMW 525 - ΙΕΗ 8740 62.661,00   0,01   16/11/2006 8.842   + 8.841,99 

MERCEDES BENZ - IKH 7925 70.700,00   0,01   7/7/2009 17.343   + 17.342,99 

OPEL ASTRA - ZXN 4708 16.248,50   0,01   1/1/2011 6.450   + 6.449,99 

FIAT PANDA - KRM 6634 5.600,00   0,01   30/6/2013 5.469   + 5.468,99 

BMW X3 - IMX 5022 47.342,15   0,01   16/12/2013 23.333   + 23.332,99 

AUDI Q3 1.4TFSI - IΡΗ 8887 32.612,42   869,65   27/11/2015 23.438   + 22.568,35 

VW PASSAT - IPH 2233 22.553,48   1.428,23   19/2/2016 16.803   + 15.374,77 

GOLF 1.6 CLB 85 - ITT 9154 26.525,38   9.549,14   14/12/2017 16.985   + 7.435,86 

MINI COUNTRYMAN - IYA 2522 26.350,01   12.648,01   25/9/2018 26.890   + 14.241,99 

VW POLO - YTK 2435 13.950,00   13.578,00   29/10/2021 15.692   + 2.114 

MODENAS XCITE - 135 HBN 531 2.031,00   0,01   29/4/2011 1.072   + 1.071,99 

DAYTOVA DY125RS EFI OXI - 0596 1.404,00   973,44   16/1/2020 1.280   + 306,56 

FORD ESCORT HP10 1994- YEK 3902 13.582,42   0,01   

Σύνολα 404.123,36   39.046,55   172.439   + 133.392,46 

218



Παράρτημα ΣΤ

Αντίγραφο συμβολαίου 
πώλησης ακινήτου επί της 
οδού Στρατιωτικού Συνδέσμου 
23 και Λυκαβηττού
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