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ΠΡΟΣ: Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ 

Κύριοι, 

Σε συνέχεια της από 03/08/2022 ανάθεσης έργου προς την εταιρεία μας έχουμε την 

ευχαρίστηση να σας γνωστοποιήσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη διερεύνηση και εκτίμηση 

της Εύλογης αξίας 24 ακινήτων, με κρίσιμη ημερομηνία εκτίμησης 30/06/2022. Ο 

σκοπός της εκτίμησης ο Προσδιορισμός Εύλογης Αξίας Ακινήτων για τον έλεγχο των 

Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας. Σε όλα τα ακίνητα πραγματοποιήθηκε 

εσωτερική αυτοψία. 

 

Οι εκτμήσεις εκπληρώνουν όλες τις προδιαγραφές των Διεθνών Εκτιμητικών Προτύπων 

(International Valuation Standards – IVS), των Ευρωπαϊκών Εκτιμητικών Προτύπων 2020 

(European Valuation Standards – EVS 2020, TEGoVa).  

 

 

ΒΑΣΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Η βάση της κάθε εκτίμησης είναι η Εύλογη Αξία (Fair Value) του ακινήτου. 

H κάθε εκτίμηση πραγματοποιήθηκε με βάση την «Εύλογη Αξία», η οποία σύμφωνα με 

τα Ευρωπαϊκά Εκτιμητικά Πρότυπα (EVS 2020) ορίζεται ως: «Η τιμή που θα λαμβανόταν 

για την πώληση ενός ακινήτου σε μια ομαλή συναλλαγή μεταξύ συγκεκριμένων 

πρόθυμων συμμετεχόντων στην αγορά που διαθέτουν πλήρη γνώση όλων των 

σχετικών γεγονότων, λαμβάνοντας την απόφασή τους σύμφωνα με τους αντίστοιχους 

στόχους τους». Τονίζεται ότι η Εύλογη Αξία υιοθετείται ειδικότερα ως όρος στο πλαίσιο 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) και παρά τις κατάτι 

λιγότερο λεπτομερείς παραδοχές σε σχέση με τον πλήρη ορισμό της Αγοραίας Αξίας, 

μπορεί συχνά να δώσει το ίδιο αποτέλεσμα με την Αγοραία Αξία. Για το σκοπό αυτό 

ορίζεται ως εξής: «Η τιμή που θα μπορούσε να λάβει κάποιος για την πώληση ενός 

περιουσιακού στοιχείου ή που θα κατέβαλε κάποιος για τη μεταβίβαση μιας 

υποχρέωσης σε μια κανονική συναλλαγή μεταξύ συμμετεχόντων στην αγορά κατά την 

ημερομηνία επιμέτρησης». (Οργανισμός Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), Διεθνές 

Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 13, παρ. 1). 
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 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

1. Τα υπό εκτίμηση ακίνητα θεωρούνται ελεύθερα από κάθε είδους βάρος, 

υποθήκης, προσημείωσης, προστίμου, τελών ή από άλλο περιορισμό επαχθούς 

φύσεως, όπως επίσης από μισθωτικές δεσμεύσεις. Ο έλεγχος τίτλων πρέπει να 

πραγματοποιηθεί από τον υπεύθυνο δικηγόρο. Εάν κατά τον έλεγχο μας 

διαπιστωθούν διαφοροποιήσεις από τους άνω τίτλους θα αναγράφεται σχετική 

παρατήρηση. Κατά την εκτίμηση δεν υπολογίστηκαν τυχούσες δαπάνες ή φόροι 

που μπορεί να προκύψουν από την πώληση του ακινήτου. 

2. Οι εκθέσεις έχουν συνταχθεί βάσει στοιχείων, που δόθηκαν με ευθύνη των 

ενδιαφερομένων. Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της δεν εγγυώνται και δεν 

ευθύνονται για την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Σε περίπτωση που αυτά 

αποδειχθούν ανακριβή, διατηρούμε το δικαίωμα αναθεώρησης των εκθέσεων. 

3. Δεν έγινε εμβαδομέτρηση των ακινήτων, και βασιστήκαμε στις επιφάνειες που μας 

παρασχέθηκαν. 

4. Θεωρούμε ορθά τα δεδομένα από τα στοιχεία που μας παραχωρήσατε και δεν 

προβήκαμε σε κανενός είδους εμβαδομέτρηση του γηπέδου και του κτιρίου. 

Επίσης θεωρούμε ότι οι περιγραφόμενες επιφάνειες είναι νόμιμες, εκτός εάν 

αναφέρεται διαφορετικά στα προσκομισθέντα στοιχεία. Σημειώνεται ότι σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία δεν επιτρέπονται μεταβιβάσεις ακινήτων στα οποία 

έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετη αλλαγή της νόμιμης 

πολεοδομικής χρήσης. Επίσης σε κάθε πράξη εμπράγματου δικαιώματος είναι 

απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4495/17.   

5. Θεωρούμε ότι τα ακίνητα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις κείμενες 

πολεοδομικές διατάξεις, ότι όλες οι οικοδομικές άδειες εκδόθηκαν ορθά, δεν έχουν 

ανακληθεί και ότι δεν υπάρχουν τυχόν επαχθείς χαρακτηρισμοί (πολεοδομικοί, 

αρχαιολογικοί, περιβαλλοντικοί, ρυμοτόμηση κτλ.) εφόσον αυτοί δεν προκύπτουν 

από τα στοιχεία. 

6. Επιπλέον οι εκτιμήσεις έγιναν με την παραδοχή ότι το έδαφος δεν επηρεάζεται 

από διάφορες περιβαλλοντικές μολύνσεις καθώς επίσης δεν εξετάστηκε το 

ενδεχόμενο προγενέστερης ρύπανσης ή μόλυνσης. 
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7. Οι εκτιμήσεις έγιναν με την παραδοχή ότι δεν έχουν χρησιμοποιηθεί επιβλαβή 

υλικά ή τεχνικές (χρήση υψηλής περιεκτικότητας αλουμίνας σε σκυρόδεμα, η 

χρήση χλωριούχου ασβεστίου ή αμίαντου κτλ.), εκτός και εάν αναφέρεται το 

αντίθετο στην έκθεση. 

8. Δεν πραγματοποιήθηκε έλεγχος για τη στατική επάρκεια, καθώς και για την άρτια 

μόνωση, δεν έγινε έλεγχος για την επιβεβαίωση της άρτιας λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων και παροχών ηλεκτρικού ρεύματος και ύδρευσης, ούτε της 

σωστής εφαρμογής τηλεφωνικού δικτύου, καθώς και λοιπών εγκαταστάσεων 

απαραίτητων για τη λειτουργία του κτιρίου. 

 

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ 

Για την προσέγγιση της εύλογης αξίας των ακινήτων χρησιμοποιήθηκαν η Μέθοδος 

Εισοδήματος και η Συγκριτική Μέθοδος. 

 

Μέθοδος Εισοδήματος 

Η εν λόγω μέθοδος στηρίζεται στη λογική ότι η εύλογη αξία κάθε ακινήτου προκύπτει 

από την κεφαλαιοποιημένη αξία του παρόντος μισθώματος. Θεωρείται η πλέον 

ενδεδειγμένη μέθοδος για την αποτίμηση εμπορικών ακινήτων, ακινήτων εισοδήματος 

και ακινήτων συνδεδεμένων με την λειτουργία της επιχείρησης.  

Η μεθοδολογία επικεντρώνεται σε δύο κύριες τεχνικές υπολογισμού : 

Α. Άμεση Κεφαλαιοποίηση 

Β. Προεξόφληση Ταμειακών Ροών  

 

Άμεση Κεφαλαιοποίηση  

Είναι η πλέον κατάλληλη μέθοδος προσδιορισμού της αξίας του ακινήτου, για 

ενοικιαζόμενα και εμπορικά ακίνητα. Για τον υπολογισμό της αξίας του ακινήτου, 

ακολουθείται ο παρακάτω συλλογισμός: 

O προσδιορισμός τιμής μίσθωσης πανομοιότυπων ακινήτων στην περιοχή του 

εκτιμώμενου. Εφαρμογή συγκριτικών στοιχείων για το εκτιμώμενο ακίνητο με κατάλληλη 

στάθμιση λαμβάνοντας υπόψη χρόνο, μισθωτή, διάρκεια, τοποθεσία, χαρακτηριστικά 

ακινήτου ή κατ’ αποκοπή τίμημα. 
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• Υπολογισμός της μηνιαίας προσόδου. 

• Υπολογισμός της ετήσιας προσόδου. 

• Εφαρμογή συντελεστών ετήσιας απόδοσης ανάλογα με την κατάστασης της 

οικονομίας, την εμπορευσιμότητα και το είδος του ακινήτου.  

• Υπολογισμός της αξίας του εκτιμώμενου ακινήτου 

 

Προεξόφληση Ταμειακών Ροών  

Η εν λόγω μέθοδος στηρίζεται στη λογική ότι, η αγοραία αξία των επαγγελματικών 

ακινήτων προκύπτει από την κεφαλαιοποιημένη αξία του εισοδήματός τους και σκοπός 

της προσέγγισης είναι να υπολογιστεί η αξία του δικαιώματος που έχει ένας επενδυτής, 

να λαμβάνει εισόδημα.  Ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης αποτελεί τον συνδετικό κρίκο 

μεταξύ της κτηματαγοράς και της ευρύτερης αγοράς χρήματος.  

Οι συντελεστές κεφαλαιοποίησης (πολλαπλασιαστής κερδών), καθορίζονται ανάλογα 

με τα ειδικά χαρακτηριστικά του ακινήτου & της επένδυσης, εμπεριέχοντας το ρίσκο που 

έχει το δικαίωμα εισοδήματος στο διηνεκές για κάποιον επενδυτή. Επίσης, υπολογίζονται 

οι σημαντικότερες καθαρές χρηματορροές για κάθε έτος διάρκειας της επιχείρησης, 

αναλύοντας όλα τα πιθανά μελλοντικά έσοδα και έξοδα, όπως προκύπτουν από την 

λειτουργία ανάλογων επιχειρήσεων, αλλά και βάσει των διατεθέντων οικονομικών 

στοιχείων από τους ενδιαφερόμενους.  

Κατόπιν επιλέγεται το κατάλληλο επιτόκιο προεξόφλησης, ανάλογα με τον κίνδυνο 

πραγματοποίησης των χρηματορροών, όπως καθορίζεται από την γενικότερη 

οικονομική θεωρία αλλά και τις απαιτήσεις ενός μέσου επενδυτή για ανάλογες 

επενδύσεις και υπολογίζεται η παρούσα αξία των μελλοντικών καθαρών 

χρηματορροών (Discounted Cash Flow). Με τη μέθοδο αυτή μπορεί ένας επενδυτής να 

υπολογίσει αναλυτικά τις μελλοντικές του προσδοκίες στηριζόμενος στην οικονομική 

βιωσιμότητα της επιχείρησης βάσει ρεαλιστικών παραδοχών.  

Η μέθοδος περιλαμβάνει επίσης ανάλυση του αντίκτυπου που θα έχουν κάποιες 

αλλαγές στις παραδοχές που εφαρμόστηκαν ώστε να εκτιμηθεί η διακύμανση / 

κίνδυνος της επένδυσης. Η διάρκεια λειτουργίας καθορίζεται συνήθως σε 10 έτη, ενώ 

στο τέλος της ακολουθεί πραγματική ή υποθετική πώληση της επιχείρησης - ακινήτου με 

βάση τα προβλεπόμενα κέρδη προ τόκων και αποσβέσεων (ΕΒITDΑ – Earnings Before 
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Interest, Taxes, Depreciation, Amortization) της τελευταίας χρονιάς που 

κεφαλαιοποιούνται με το κατάλληλο πολλαπλασιαστή (Exit Yield). 

 

H προσέγγιση της εύλογης αξίας του ακινήτου, πραγματοποιήθηκε με βάση την μέθοδο 

εισοδήματος και την τεχνική της Προεξόφλησης ταμειακών ροών. Με βάση τη μέθοδο 

προεξόφλησης των ταμειακών ροών η ζητούμενη τιμή αποτίμησης της αξίας ενός 

ακινήτου, με μεταβαλλόμενο καθαρό εισόδημα δίνεται από την παρακάτω σχέση: 

V = [A1/ (I+r)] + [A2 (I+r) ^2] + …+ [An/ (I+r) ^n + [S/ (I+r) ^n] 

Όπου: 

➢ V: η αξία του ακινήτου 

➢ Α1,Α2,....Αn: οι καθαρές ταμιακές ροές κάθε χρόνου 

➢ n: οι αναμενόμενοι περίοδοι ιδιοκτησίας 

➢ r: o συντελεστής προεξόφλησης 

➢ S: η καθαρή τιμή πώλησης της υπολειμματικής αξίας του ακινήτου μετά το πέρας 

των περιόδων 

 

Καθορισμός συντελεστή προεξόφλησης  

Ο προεξοφλητικός συντελεστής (Discount rate) υπολογίζεται με βάσει τον τύπο  

Ke= rf+(rm-rf)*b+sf 

και αποτελεί τη σχέση του επιτοκίου δανεισμού του εικοσαετούς ομολόγου της χώρας, 

το ρίσκο της ειδικής αγοράς ακινήτων, το συντελεστή premium και την προσδοκώμενη 

απόδοση του ακινήτου. 

Πιο συγκεκριμένα:  

➢ rf: risk free interest rate, 20ετές ελληνικό ομόλογο (βλ. παράρτημα) 

➢ rm: Απαιτούμενη απόδοση ενός χαρτοφυλακίου με επενδύσεις στην αγορά των 

ακίνητων 

➢ sf: Η επιπλέον απόδοση που αναζητείται από ένα επενδυτή για να μεταφέρει το 

επενδυμένο του κεφάλαιο ή να τοποθετήσει κεφάλαιο, πάνω από ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο ρίσκου 

➢ b: Αφορά το δείκτη που περιγράφει τη σχέση μεταξύ της μεταβλητότητας ενός 

χαρτοφυλακίου ακινήτων και της μεταβλητότητας της αγοράς 
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➢ (rm-rf): η επιπλέον απόδοση που αναζητείται και η οποία ισούται με την απόδοση 

ενός χαρτοφυλακίου με επενδύσεις στην αγορά των ακίνητων μείον την 

απόδοση συγκεκριμένου κρατικού ελληνικού ομολόγου 

 

Καθορισμός συντελεστή κεφαλαιοποίησης 

Το ποσοστό κεφαλαιοποίησης, είναι το ποσοστό που χρησιμοποιείται για την εκτίμηση 

της αξίας πώλησης του ακινήτου στο τέλος της περιόδου διακράτησης. Υπολογίζεται με  

βάσει τον τύπο (ke-g), όπου g το growth και Ke o συντελεστής προεξόφλησης.  

 

Συγκριτική Μέθοδος  

Είναι η επικρατέστερη μέθοδος που χρησιμοποιείται πολύ συχνά για τον υπολογισμό της 

αγοραίας αξίας ακινήτων. Γίνεται συλλογή στοιχείων είτε από πραγματικές από 

πρόσφατες μεταβιβάσεις πανομοιότυπων ακινήτων στην περιοχή του εξεταζόμενου, είτε 

γίνεται έρευνα της κτηματαγοράς σε συνεργασία με μεσίτες και κατασκευαστές ή 

συναφή επαγγέλματα (συμβολαιογράφους, λογιστές κ.λπ) και σύγκριση των στοιχείων 

με το εκτιμώμενο. Με βάση αυτή τη μέθοδο ο εκτιμητής προσεγγίζει την αξία του 

ακινήτου μέσω σύγκρισης παραγόντων που επηρεάζουν με καθοριστικό τρόπο την 

αξία του ακινήτου. Κατ’ αυτό τον τρόπο συγκρίνονται αξίες που αποδίδονται σε 

διάφορα ακίνητα, προκειμένου να προσεγγισθεί η αξία που θα πρέπει να δοθεί στο 

προς εκτίμηση ακίνητο. Σημαντικό ρόλο κατά την εφαρμογή αυτής της μεθόδου παίζει η 

εμπειρία του εκτιμητή στην ορθή σύγκριση των στοιχείων και την απόδοση της σωστής 

αξίας στο εκτιμώμενο ακίνητο. Προσοχή χρειάζεται σε περιοχές ή είδη ακινήτων με 

χαμηλή εμπορευσιμότητα. Επισημαίνεται ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα 

των συγκριτικών στοιχείων και στην αξιοπιστία των πηγών απ’ όπου αυτά αντλούνται. 

Όπως έχουμε αναφέρει, ο προσδιορισμός της αγοραίας αξίας του ακινήτου γίνεται με 

βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την έρευνα κτηματαγοράς και την 

συλλογή των συγκριτικών στοιχείων. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσα από πραγματικές 

πρόσφατες αγοραπωλησίες είτε μέσω έρευνας της κτηματαγοράς σε συνεργασία με 

μεσίτες, κατασκευαστές και συναφή επαγγέλματα.  

Τα στάδια για την εφαρμογή της μεθόδου είναι τα εξής: 

❖ Αναγνώριση των ειδικών χαρακτηριστικών του ακινήτου (περιοχή, θέση, 

προβολή κ.α.) που επηρεάζουν την αξία 
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❖ Εντοπισμός προσφάτως πωληθέντων “πανομοιότυπων” ακινήτων. 

❖ Αναγωγή των συγκριτικών στοιχείων στο εκτιμώμενο. 

❖ Προσδιορισμός της αξίας του ακινήτου. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΥΛΟΓΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

Α/Α Α/Κ Area Description Asset Class 
30.06.2022   
 Fair Value 

1 1283 Thessaloniki Mitropoleos 19 Office 5.000.000 

2 1233 Athens Patriarchou Ioakim 2 Retail activities 4.500.000 

3 1253 Glyfada Dimarchou Aggelou Metaxa 21 Retail activities 3.525.000 

4 1267 Athens Voukourestiou 8-10 & Panepistimou 3-5-8 Retail activities 1.000.000 

5 1237 Kifisia Kolokotroni 1 Retail activities 3.575.000 

6 1256 Chalandri Leoforos Kifisias 214 &Perikleous 1 Retail activities 2.675.000 

7 1298 Athens Karneadou 25-27 Office 2.550.000 

8 1242 Athens Leoforos Mesogeion 2 Retail activities 2.125.000 

9 1299 Palaio Faliro Leoforos Poseidonos 73 Retail activities 2.000.000 

10 6024 Athens Stadiou 24 Office 1.900.000 

11 1238 Athens Stadiou 24 Office 1.675.000 

12 1276 Athens Astidamantos 2 & Eutuxidou 43 Retail activities 1.580.000 

13 1284 Athens Leoforos Andrea Siggrou 80-88 Retail activities 1.570.000 

14 1286 Karditsa Eleutherias square Retail activities 1.450.000 

15 1266 Athens Stournara  55 Retail activities 1.270.000 

16 1230 Corfu Kapodistriou 80 Retail activities 1.285.000 

17 1250 Athens Acharnon 364 Retail activities 1.105.000 

18 1232 Tripoli Ethnomartyron 9 Retail activities 900.000 

19 1228 Chios Vlastou 5 & Kaloplutou Retail activities 850.000 

20 1231 Sparta Leoforos Likourgou 98 & Kon.Palaiologou 78 Retail activities 600.000 

21 1247 Nafplion Nikitara & Asklipiou  Retail activities 515.000 

22 1265 Athens Sporadon 45 Retail activities 400.000 

23 1246 Athens Emmanouil Chrisolora 2 & Eirinis Athinaias Logistic / Warehouse 150.000 

24 1274 Athens Sivitanidou 23, Kallithea Retail activities 800.000 
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Η Εύλογη αξία των εκτιμώμενων ακινήτων, με κρίσιμη ημερομηνία 30.06.2022, 

υπολογίζεται σε 43.000.000 € (Σαράντα Τρία Εκατομμύρια Ευρώ). 

 

Για την TUS. THINK UP SOLUTIONS LTD 

 

Πιστοποιημένη Εκτιμητική Εταιρεία Υπουργείου Οικονομικών ΑΜ:35 

 

 

 
 

 

 

 

 

Νικόλαος Αλεξιάδης 

Επικεφαλής Μονάδας Εκτιμήσεων 

Διονυσία Καραμπάτσου 

Υπεύθυνη εκτιμήσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


