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Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης
(Depreciated Replacement Cost Method)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή εκτιμάται η αγοραία αξία του
γηπέδου του ακινήτου, βάσει συγκριτικών στοιχείων και σε αυτήν
προστίθεται το κόστος κατασκευής των επ’ αυτού κτιρίων και
λοιπών επικείμενων (μόνιμα προσαρτημένων) εγκαταστάσεων
και έγγειων βελτιώσεων, στην παρούσα φάση και κατάστασή
τους ήτοι το λεγόμενο «κόστος αντικατάστασης» των κτιρίων του
ακινήτου. Η λογική πίσω από τη μέθοδο του αποσβεσμένου
κόστους αντικατάστασης είναι ότι ο εκάστοτε επενδυτής είναι
διατεθειμένος να πληρώσει για ένα ακίνητο, το πολύ όσο θα του
κόστιζε να κατασκευάσει μόνος του ένα άλλο με τα ίδια
χαρακτηριστικά (IVS GN 8). 
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Η Μέθοδος αυτή βασίζεται στην Αρχή ότι η αξία αποκτάται από
το Μικτό Κόστος Αντικατάστασης, το οποίο αποσβένεται στη
συνέχεια για λόγους απαξίωσης και στο αποτέλεσμα αυτό
προστίθεται η αγοραία αξία της γης, η οποία αξία όμως πρέπει
πάντα να θεωρείται ότι ισχύει εφόσον υπάρχει επαρκής
κερδοφορία.

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

Aπ. Αξία = Κόστος αντικατάστασης – Αποσβέσεις + Αξία
Γης



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

• Η μέθοδος του Κόστους χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση
αυτοτελών ακινήτων

• Παρατηρούνται διεθνώς διαφοροποιήσεις ως προς την
εγκυρότητά της. Π.χ. είναι η βασική μέθοδος εκτίμησης στη
Γερμανία, ενώ στη Μ. Βρετανία δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα

• Στην Ελλάδα χρησιμοποιείται για ειδικά ακίνητα (βιοτεχνικά, 
αποθήκες, εκπαιδευτήρια, κλινικές κλπ) καθώς και για αυτοτελή
ακίνητα λοιπών κατηγοριών (ακόμη και κατοικίες) συνεπικουρικά
(με μειωμένη βαρύτητα) όταν δεν υπάρχει ικανός όγκος
διαθέσιμων συγκριτικών στοιχείων στην αγορά
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 Σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν επαρκή, ή καθόλου στοιχεία
της αγοράς (συγκριτικά) ή η φύση του ακινήτου είναι τέτοια
που δεν αποτελεί συνήθως αντικείμενο συναλλαγής (π.χ. 
εργοστάσια, σχολεία, έργα υποδομής ,κοκ) η μέθοδος
αντικατάστασης- μέσω της διαδικασίας κατασκευής νέου
κτιρίου που θα επιτελεί τον ίδιο σκοπό, με ένα υπάρχον κτίριο
είναι ένα μέσο προσέγγισης της αξίας του ακινήτου.

 Η μέθοδος αυτή αποτελεί ένα «τελευταίο καταφύγιο» του
εκτιμητή και πρέπει να χρησιμοποιείται με πολλή περίσκεψη.

 Απαιτείται κατάλληλη απομείωση της αξίας (λόγω παλαιότητας, 
φθοράς, ζημιών κ.λ.π.) του νέου κτιρίου ώστε αυτό να
προσομοιάζει προς το εκτιμώμενο.

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή Μέθοδος
Κόστους
(cost approach)

Το ΑΚΑ είναι η διαδικασία εκτίμησης που ακολουθεί ο
εκτιμητής ώστε να καταλήξει στην αξία υπάρχουσας
χρήσης ή στην αξία στην χρήση σε εξειδικευμένα
ακίνητα που σπάνια, ίσως ποτέ, πωλούνται ή
μισθώνονται αυτοτελώς στην αγορά. Ίσως
μεταβιβαστούν ως τμήμα επιχείρησης.

Απουσία αντίστοιχης αγοράς: το ΑΚΑ χρησιμοποιείται για
τη παραγωγή ανάλυσης της αγοράς. Είναι λοιπόν
ακατάλληλο σαν μεθοδολογία για επενδυτικά ακίνητα
ή για ακίνητα πλεονασματικά σε σχέση με τις
λειτουργικές απαιτήσεις της ιδιοκτήτριας επιχείρησης
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• Η μέθοδος του Κόστους χρησιμοποιείται συχνά σε
περιπτώσεις εξειδικευμένων ακινήτων ή ακινήτων τα οποία
σπάνια διατίθενται στην αγορά. 

• Η μέθοδος αυτή είναι πιο εύκολη στη χρήση της όταν
εκτιμούμε νεόδμητα ή σχετικά πρόσφατα ακίνητα, λόγω του
ότι το κόστος και η αγοραία αξία σχετίζονται περισσότερο
όταν τα ακίνητα είναι νέα. 

• Η χρήση της για παλαιότερα ακίνητα μπορεί να είναι
προβληματική λόγω έλλειψης στοιχείων της αγοράς, όπως
είναι το κατασκευαστικό κόστος, οι αποσβέσεις.  

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Για την προσέγγιση της αξίας του ακινήτου με τη μέθοδο
αυτή, εκτιμάται το συνολικό κόστος κατασκευής ενός νέου
κτιρίου, παρόμοιου με το εκτιμώμενο, με τρέχουσες τιμές
συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού και επιχειρηματικού
οφέλους, αφαιρείται η υπολογιζόμενη απαξίωση αυτού και
προστίθεται η αξία της γης (ενίοτε προσαυξημένη με τμήμα
ή τη συνολική υπεραξία από την ύπαρξη του κτίσματος)

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Κατά την εφαρμογή της μεθόδου ο εκτιμητής ακολουθεί τα εξής στάδια
επεξεργαζόμενος τα στοιχεία της πληροφόρησης και της αυτοψίας:

• Προσέγγιση της αξίας της γης θεωρούμενης αυτής κενής, σύμφωνα με τη
μέθοδο συγκριτική/ υπολειμματική/ προσόδου

• Καθορισμός του κόστους κατασκευής νέου κτιρίου παρόμοιου με το
εκτιμώμενο, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού και επιχειρηματικού
οφέλους

• Προσέγγιση της συνολικής απαξίωσης του υπάρχοντος κτιρίου από
όλες τις αιτίες, που προκύπτει από την εξέταση της παλαιότητας αυτού
δηλαδή των μειονεκτημάτων, φθορών και ελλείψεων σε σχέση με τα
καινούργια κτίρια παρόμοιας χρήσης, ή καθορισμός του ποσοστού
κτιριακής ετοιμότητας [Ε] στη περίπτωση που το κτίριο είναι
ημιτελές.
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Κόστους
(cost approach)

Ο προσδιορισμός του συνολικού κόστους νέας κατασκευής ορίζεται
από τον τύπο:

ΣΚ = Σ{[Κ x (1+E.O.) x (1+Eπ.O)] x Επιφάνεια}



Αιτίες απαξίωσης είναι οι φθορές του κτιρίου, έλλειψη
συντήρησης, η καταλληλότητα χρήσης, αποφάσεις διοίκησης, η
μειονεκτική αρχιτεκτονική μορφή και σχεδίαση σε σύγκριση με
καινούργια κτίρια ίδιας χρήσης, περιβαλλοντικά αίτια, εξέλιξη
τεχνολογίας .

 Φυσική απαξίωση
 Λειτουργική απαξίωση
 Στρατηγική απαξίωση
 Οικονομική & περιβαλλοντική απαξίωση

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή Μέθοδος
Κόστους
(cost approach)

Ορισμός ωφέλιμης ζωής κτιρίων
Π.χ.

Τυπική κατασκευή από beton ~ 50 έτη
Μεταλλική κατασκευή ~ 30 - 40 έτη

Διαμορφώσεις περιβάλλοντα χώρου ~ 30 έτη

Στην περίπτωση ριζικής ανακαίνισης των κτιρίων παρατείνεται η
ωφέλιμη ζωή των κτιρίων αναλόγως της έκτασης των εργασιών
ανακαίνισης. Από την ωφέλιμη ζωή των κτιρίων αντλούμε το % 

της ετήσιας απόσβεσής τους.



Λαμβάνοντας υπόψη ένα λογικά αναμενόμενο χρόνο ζωής του κτιρίου
ανάλογα της χρήσης του, με ανεπαρκή συντήρηση, η μέση ανά έτος
παλαίωση (α) αυτού λόγων φθορών κυμαίνεται στα εξής ποσοστά:

Για κτίρια κατοικίας α = 3%  ανά έτος

Για κτίρια γραφείων - κατ/των α = 2% ανά έτος

Για κτίρια αποθηκών-βιοτεχνικών χώρων-εργοστασίων α = 1,5% ανά έτος

Για κτίρια ξενοδοχείων α = 2,5% ανά έτος
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(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

Τα παραπάνω ποσοστά εξαρτώνται από το είδος του
κτιρίου και προσεγγίζονται λαμβάνοντας υπόψη το κόστος
των αναγκαίων επισκευών προκειμένου να επικαιροποιηθεί
μία κατασκευή.
Η παλαιότητα υπολογίζεται από τη σχέση:

Παλαιότητα = (1-α)t

Όπου t= έτη



Καθορισμός της αξίας του εκτιμώμενου κτιρίου, ως έχει και βρίσκεται, που
προκύπτει από την αφαίρεση της συνολικής απαξίωσης αυτού από το κόστος
κατασκευής του νέου παρόμοιου κτιρίου.

Η συνάρτηση [ΣΚ x {(1-α)t x σ} ή {Ε}] είναι η αξία του εκτιμώμενου κτιρίου
ως έχει και βρίσκεται , όπου :
ΣΚ :είναι το κόστος κατασκευής νέου κτιρίου συμπεριλαμβανομένου

του εργολαβικού και επιχειρηματικού οφέλους Ε.Ο. και Επ.Ο.
α : ποσοστό μέσης ανά έτος παλαίωσης
t : ηλικία κτιρίου σε χρόνια
σ : συντελεστής ειδικών συνθηκών (εξαρτώμενος από άλλες αιτίες

πλην φθορών.
Ε : Κτιριακή ετοιμότητα

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ

Οι διαμορφώσεις του περιβάλλοντα χώρου δεν προστίθενται στην
αξία γης. Αποτιμώνται με τον ίδιο μηχανισμό με τις κτιριακές
εγκαταστάσεις.

Ο ρυθμός απαξίωσής τους εξαρτάται κατά πολύ από τη χρήση και
συνήθως δεν ξεπερνά τα 30 έτη.



 Πρόσθεση της αξίας της γης, της αξίας του υφιστάμενου κτιρίου
και των έργων υποδομής για τον προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου.

Αποσβεσμένη Αξία Ακινήτου = 
Αξία γης + Αξία κτιρίου + Αξία Έργων Υποδομής

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Η ακρίβεια της μεθόδου βασίζεται αφενός στη ορθή εκτίμηση
της αξίας της γης και αφετέρου στο σωστό καθορισμό του
κόστους κατασκευής του νέου παρόμοιου κτιρίου και της
συνολικής απαξίωσης από όλες τις αιτίες, καθώς και της
υπεραξίας με όλες τις παραμέτρους της.
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Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

Στην περίπτωση που το κτίσμα δεν εξυπηρετεί οικονομοτεχνικά το
οικόπεδο όπως π.χ. αν έχει κατασκευαστεί για χρήσεις που δεν
εξυπηρετούν το οικόπεδο από την άποψη της βέλτιστης αξιοποίησης
του και δεν επιδέχεται τις απαραίτητες επισκευές και διασκευές για την
αλλαγή της χρήσης του ή είναι πολύ παλαιό και κατεδαφιστέο, τότε θα
πρέπει να εξετασθούν και να σταθμιστούν τα εξής :

 Να μη ληφθεί υπόψη το κτίριο (δηλαδή εκτιμάται μόνο η αξία της γης).
 Να εκτιμηθεί η αξία της γης, αν είναι δυνατό, για χρήσεις αρμονικές με το

υφιστάμενο κτίριο και να ληφθεί αυτό υπόψη ανάλογα



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

Το αποτέλεσμα της μεθόδου είναι ο προσδιορισμός της
Υπολειμματικής αξίας του ακινήτου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η Υπολειμματική Αξία του ακινήτου δεν ισούται απαραίτητα με την

Αγοραία Αξία του ακινήτου. Θα πρέπει να εφαρμοστεί μειωτικός
(συνήθως) συντελεστής για τον καθορισμό της Αγοραίας Αξίας. 

Αξία = [Κόστος αντικατάστασης – Αποσβέσεις + Αξία Γης] x Συντελεστή



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

Ο όρος υψηλότερη και καλύτερη χρήση (highest & 

best use) ορίζεται από την IVSC ως «η πιθανότερη

χρήση μιας ιδιοκτησίας που είναι φυσικά δυνατή, 

κατάλληλα δικαιολογημένη, νόμιμα επιτρεπτή, 

οικονομικά εφικτή και οδηγεί στην υψηλότερη αξία της

ιδιοκτησίας που εκτιμάται»



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
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π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: 
Βιοτεχνία επεξεργασίας κρεάτων επί
αγροτεμαχίου επιφανείας 11.662,37 μ2

(Η εκτίμηση αναφέρεται στο 2010)

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)
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 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 1.1 Περίληψη
 1.2 Στοιχεία Φακέλου
 1.3 Τοποθεσία/ Περιγραφή Ακινήτου
 1.4 Οικοπεδικό Σκέλος
 Οικοδομικά Κατασκευαστικά στοιχεία κτιρίου
 1.5 Πολεοδομικά Στοιχεία
 1.6 Στοιχεία Τοπικής Κτηματαγοράς
 1.7 Συγκριτικά στοιχεία
 2 EKTIMΗΣΗ ΑΞΙΑΣ
 2.1 Χαρακτηριστικά Ακινήτου
 2.2 Μελέτη Εκτίμησης /Μεθοδολογία
 2.3 Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης – Ακίνητο
 3 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 4.1 Γενικές Παραδοχές Εκτίμησης/ Βασικοί Όροι Έκθεσης Εκτίμησης
 4.2 Αρχές Εκτίμησης

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)
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Τα κτίσματα και κατασκευές όπως περιγράφονται από την
οικοδομική άδεια :

Ισόγειο: Κεντρικό κτίριο μονάδας – γραφεία 600 μ2  
Όροφος: Γραφεία 68,86 μ2
Ισόγειο: Κεντρικό κτίριο μονάδας 1.435,88 μ2 
Ισόγειο: Βιολογικός 106,00 μ2 
Ισόγειο: Αποθήκη (isobox) 19,89 μ2
Ισόγειο: Υπόστεγο 88,20 μ2
Υπόγειο: Δεξαμενή καυσίμων 18,00 μ2 (εκτός Σ.Δ.)
Ισόγειο: Υπόστεγο18,38 μ2

ΣΥΝΟΛΟ: 2.337,21 μ2 +18,00 μ2

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



 Πρόκειται για ισόγειο με τμήμα 1ου ορόφου κτίριο κατασκευασμένο σε δύο διαδοχικές
χρονικές φάσεις, το οποίο στεγάζει μονάδα κοπής, τυποποίησης & συντήρησης κρεάτων. 

 Το αρχικό κτίριο το οποίο κατασκευάστηκε - σύμφωνα με την υπ’ αρ. χχ/2003 οικ. άδεια -
το 2004 είχε διαστάσεις 20μ. x 30μ., εμβαδόν ισογείου 600 μ2 και εμβαδόν ορόφου 68,86 
μ2. 

 Τμήμα του ισογείου εμβαδού αντίστοιχο με τον όροφο, καθώς και ο όροφος εμβαδού
68,86 μ2 είναι συμβατικής κατασκευής με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και
οργανισμό πλήρωσης από επιχρισμένη τουβλοδομή. Φιλοξενεί χώρους γραφείων και δύο
wc και βρίσκεται στο μέσον περίπου της πρόσοψης του όλου κτιρίου. Τα δύο επίπεδα
επικοινωνούν με εσωτερικό κλιμακοστάσιο. Η οροφή φέρει ψευδοροφή με ενσωματωμένο
φωτισμό και στεγάζεται από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος. Τα δάπεδα καλύπτονται
με κεραμικά πλακάκια, ενώ η σκάλα με πλάκες μαρμάρου. 

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Το υπόλοιπο κτίριο είναι ισόγειο κατασκευασμένο από μεταλλικό σκελετό επί βάσης οπλισμένου
σκυροδέματος, με αντίστοιχα μεταλλικά ζευκτά οροφής και στοιχεία πλήρωσης από panels. Έχει
ελεύθερο ύψος 4,00μ. Περιλαμβάνει ψυκτικό θάλαμο, δύο ψυκτικούς θαλάμους συσκευασμένων, 
τέσσερα wc, αποδυτήρια, κυλικείο και χώρο τεχνικών υπηρεσιών ο οποίος μετατράπηκε σε
λεβητοστάσιο. Επίσης τμήμα του και σε συνέχεια της μεταγενέστερης προσθήκης περιλαμβάνει
τμήμα ψυκτικού θαλάμου οστών, τμήμα του χώρου κοπής-αποστέωσης-συσκευασίας και τμήμα
χώρου αποστολής σφαγείων.
Σε συνέχεια του αρχικού κτιρίου και σε επαφή αυτού στις τρεις πλευρές κατασκευάστηκαν το 2009 
σύμφωνα με την υπ΄ αρ. χχ/2007 οικ. άδεια δύο ισόγεια τμήματα από μεταλλικό σκελετό επί βάσης
οπλισμένου σκυροδέματος, με αντίστοιχα μεταλλικά ζευκτά οροφής και στοιχεία πλήρωσης από
panels. Έχουν συνολικό εμβαδόν 1.435,88 μ2. 

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή Μέθοδος
Κόστους
(cost approach)

Οι τιμές πώλησης αγροτεμαχίων στην περιοχή, κατάλληλα για την ανέγερση βιοτεχνικών
μονάδων, κυμαίνονται σε 70-100€/τ.μ. για τα αγροτεμάχια επί της παλαιάς Εθνικής οδού
ΧΧ – Θεσσαλονίκης, σε 30-40€/τ.μ. για τα 2α και 15-25€/τ.μ. για τα πιο πίσω. Τα
καλλιεργήσιμα αγροτεμάχια κυμαίνονται περί τα 2,00-3,00€/τ.μ.

Συγκριτικά στοιχεία
ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΤΙΜΕΣ

 5.500 μ2  σε δυσμενέστερη θέση από το προς εκτίμηση προς 65.000 € (11,82€/μ2)
 24.750 μ2  με πρόσωπο 160μ. επί της παλαιάς Ε.Ο. ΧΧ – Θεσ/νίκης πωλείται προς

620.000 € (25€/μ2)



ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 Οι παρακάτω πωλήσεις πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα μεταξύ 2007 -2009.
 10.000 μ2  σε δυσμενέστερη θέση από το προς εκτίμηση πουλήθηκε προς 110.000 €

(11,00€/μ2)
 9.500 μ2  σε δυσμενέστερη θέση από το προς εκτίμηση πουλήθηκε προς 15,00€/μ2
 20.000 μ2  σε δυσμενέστερη θέση από το προς εκτίμηση πουλήθηκε προς 12,00€/μ2
 4.500 μ2  σε δυσμενέστερη θέση από το προς εκτίμηση πουλήθηκε προς 18,00€/μ2
 3.700 μ2  με πρόσωπο επί της παλαιάς Ε.Ο. ΧΧ– Θεσσαλονίκης γωνιακό στο ύψος του

εκτιμώμενου πουλήθηκε προς 350.000 € (94,60€/μ2)
 με πρόσωπο επί της παλαιάς Ε.Ο. ΧΧ – Θεσσαλονίκης πιο κοντά προς την πόλη ΧΧ

πουλήθηκε προς 80,00€/μ2

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή Μέθοδος
Κόστους
(cost approach)

Αξία αγροτεμαχίου από συγκριτικά στοιχεία:
11.662,37 Χ 18 €/μ2 =  209.922,66 € =~210.000€

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και των λοιπών υποδομών (περίφραξη, 
ασφαλτόστρωση, γεώτρηση, βιολογικός καθαρισμός, δεξαμενή υγρών καυσίμων)  
ανέρχεται σε 150.000€ κατ’ αποκοπή.

Η συνολική αξία της γης και των υποδομών της του ακινήτου εκτιμάται, συνεπώς
σε € 360.000. 



Κόστος αντικατάστασης κτιρίου και επικειμένων:

Το αποσβεσμένο κόστος κατασκευής του κτιρίου, υπολογίζεται βάσει του κόστους κατασκευής νέου
κτιρίου, συμπεριλαμβανομένου του εργολαβικού οφέλους και απομειωμένο με ετήσια απαξίωση
1,50%, λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος του κτιρίου έχει αποπερατωθεί το 2009, έχει
ως εξής: 

Ισόγειο Κεντρικό κτίριο μονάδας 531,14τ.μ.   : 191.200€ (360€/τ.μ.)
(531,14τ.μ. X 400€/τ.μ. αρχ. κ.κ. X (1-0,015)6

Ισόγειο Κεντρικό κτίριο μονάδας (γραφεία) 68,86τ.μ. : 40.000€ (580€/τ.μ) 
(68,86τ.μ. X ~650€/τ.μ. αρχ. κ.κ. (1-0,02)6

Όροφος Γραφεία 68,86τ.μ.                                          :  40.000€ (580€/τ.μ) 

Ισόγειο Κεντρικό κτίριο μονάδας (χώροι ψυγείων) 355,52τ.μ.          : 177.800€ (500€/τ.μ.)
Ισόγειο Κεντρικό κτίριο μονάδας (χώροι κατάψυξης) 469,80τ.μ.      : 281.900€ (600€/τ.μ)
Ισόγειο Κεντρικό κτίριο μονάδας (λοιποί χώροι) 610,56τ.μ.              : 219.800€ (360€/τ.μ.)
Ισόγειο Αποθήκη (isobox) 19,89τ.μ. – Ισόγειο Υπόστεγο 88,20τ.μ.  : 10.600€
Ισόγειο Υπόστεγο 18,38τ.μ.                                                              : 3.000€ (160€/τ.μ.)

ΣΥΝΟΛΟ 2.231,21τ.μ.  964.300€

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

Το σύνολο του κόστους αντικατάστασης του ακινήτου ανέρχεται
στρογγυλοποιημένο σε 965.000 € ήτοι σε 432€/μ2 και κρίνεται
εύλογο και αντιπροσωπευτικό της ποιότητας και της κατάστασης
αυτού. 
Το σύνολο του κόστους αντικατάστασης του ακινήτου, συνεπώς -
που αντιστοιχεί στην μέγιστη ανταπόκριση που πρέπει να έχει τo
ακίνητο σε αγοραστές που θα το χρησιμοποιούσαν για την ίδια ή
παραπλήσια χρήση και θα εξυπηρετούνταν από όλες τις
εγκαταστάσεις που αυτό φέρει - υπολογίζεται στρογγυλοποιημένη
σε 210.000+150.000 + 965.000 = € 1.325.000. 

Η ανωτέρω αξία ΔΕΝ είναι η Αγοραία Αξία του ακινήτου



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated Replacement
Cost Method)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή εκτιμάται η αγοραία αξία του γηπέδου του ακινήτου, 
βάσει συγκριτικών στοιχείων και σε αυτήν προστίθεται το κόστος κατασκευής των επ’
αυτού κτιρίων και λοιπών επικείμενων (μόνιμα προσαρτημένων) εγκαταστάσεων και
έγγειων βελτιώσεων, στην παρούσα φάση και κατάστασή τους ήτοι το λεγόμενο
«κόστος αντικατάστασης» των κτιρίων του ακινήτου. Η λογική πίσω από τη μέθοδο
του αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης είναι ότι ο εκάστοτε επενδυτής είναι
διατεθειμένος να πληρώσει για ένα ακίνητο, το πολύ όσο θα του κόστιζε να
κατασκευάσει μόνος του ένα άλλο με τα ίδια χαρακτηριστικά (IVS GN 8). 

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Μαριάνα Γκόγκου
Αρχιτέκτονας μηχανικός Α.Π.Θ.

Εκτιμητής μέλος ΕΛ.Ι.Ε. - Σ.ΕΚ.Ε. – Μ.Π.Ε. Υπ. Οικον.
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π.χ. ΑΚΙΝΗΤΟ: 
Βιομηχανοστάσιο επιφανείας 1.763,50 μ2 επί γηπέδου 2.800 μ2 
επί της οδού xxx του Παραρτήματος της ΒΙ.ΠΕ. Β’ Φάση
Θεσσαλονίκης του Δ. Δ. Σίνδου του Δήμου Εχεδώρου, του Νομού
Θεσσαλονίκης.

(Η εκτίμηση αναφέρεται στο 2010)

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)
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 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
 1.1 Περίληψη
 1.2 Στοιχεία Φακέλου
 1.3 Τοποθεσία/ Περιγραφή Ακινήτου
 1.4 Οικοπεδικό Σκέλος
 Οικοδομικά Κατασκευαστικά στοιχεία κτιρίου
 1.5 Πολεοδομικά Στοιχεία
 1.6 Στοιχεία Τοπικής Κτηματαγοράς
 1.7 Συγκριτικά στοιχεία
 2 EKTIMΗΣΗ ΑΞΙΑΣ
 2.1 Χαρακτηριστικά Ακινήτου
 2.2 Μελέτη Εκτίμησης /Μεθοδολογία
 2.3 Μέθοδος Κόστους Αντικατάστασης – Ακίνητο
 3 ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
 4.1 Γενικές Παραδοχές Εκτίμησης/ Βασικοί Όροι Έκθεσης Εκτίμησης
 4.2 Αρχές Εκτίμησης

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)
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Τα κτίσματα και κατασκευές όπως περιγράφονται από την
οικοδομική άδεια :

Α' υπόγειο: Βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι 795,00τ.μ. 
Ισόγειο: Κύριος παραγωγικός χώρος 600,00τ.μ.
Ισόγειο: Γραφεία 178,50τ.μ.
1ος Όροφος: Γραφεία 190,00τ.μ.

ΣΥΝΟΛΟ 1.763,50τ.μ.

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



 Η κατασκευή του κτίσματος έγινε το 1993. Το κτίριο είναι συμβατικής
κατασκευής εξ οπλισμένου σκυροδέματος με επικάλυψη της οροφής
από πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος – δώμα. Το 2001 
πραγματοποιήθηκε μερική ανακαίνιση του κτιρίου. Η πρόσοψη του
κτιρίου όπου αντιστοιχούν οι χώροι γραφείων χαρακτηρίζεται από
συμμετρικά υαλοπετάσματα διακοπτόμενα από φέροντα στοιχεία
οπλισμένου σκυροδέματος.

 Στο βόρειο τμήμα του βρίσκεται το κεντρικό κλιμακοστάσιο. Επίσης
διαθέτει δύο ανελκυστήρες εμπορευμάτων που συνδέουν το υπόγειο
με το ισόγειο.

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Το κτίριο έχει ίχνος επίμηκες με εξωτερικές διαστάσεις 15μ. x 53μ., και είναι δυνατή η
χρήση του ως κάθε μορφής βιομηχανικού ή αποθηκευτικού χώρου με επιπλέον
γραφειακούς χώρους. Χρησιμοποιείται ως βιοτεχνικός χώρος παραγωγής
κατεψυγμένων προϊόντων με αντίστοιχους χώρους γραφείων. 
Αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα:

Υπόγειο (Βοηθητικοί αποθηκευτικοί χώροι - ψυγεία): 795,00 μ2

Ισόγειο (Κύριος παραγωγικός χώρος - ψυγεία): 600,00 μ2

Ισόγειο + 1ος όροφος (γραφεία): 178,50 + 190,00 μ2

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή Μέθοδος
Κόστους
(cost approach)

Ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα στο σύνολο των
επιπέδων του. 
Το κυρίαρχο στοιχείο της κεντρικής όψης του κτίσματος είναι τα υαλοπετάσματα, τα οποία
συνδυάζονται με τα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα.
Τα εσωτερικά χωρίσματα είναι σταθερά πλην κάποιων χωρισμάτων στον όροφο των
γραφείων τα οποία είναι από ξηρά δόμηση.
Η επίστρωση των δαπέδων του υπογείου και του ισογείου είναι από βιομηχανικό δάπεδο, 
το οποίο στο επίπεδο του ισογείου είναι πολύ καλής ποιότητας και άριστης συντήρησης. 
Τα δάπεδα του Α’ ορόφου είναι επιστρωμένα με κεραμικά πλακίδια. Τα δάπεδα της
κλίμακας είναι επιστρωμένα με πλάκες μαρμάρου.
Όλα τα εξωτερικά κουφώματα είναι από προφίλ αλουμινίου, χρωματισμένου με
ηλεκτροστατική βαφή φούρνου λευκού χρώματος και διπλούς θερμομονωτικούς
υαλοπίνακες. Τα εσωτερικά κουφώματα είναι πρεσσαριστά.



 Υπάρχει κεντρική εγκατάσταση θέρμανσης με καλοριφέρ πετρελαίου, ενώ στους
χώρους των γραφείων επιπλέον υπάρχουν διαιρούμενες κλιματιστικές μονάδες.

 Έχουν τοποθετηθεί 2 ανελκυστήρες φορτίων
 Ο φωτισμός όλων των χώρων γίνεται με φωτιστικά σώματα φθορισμού.
 Υπάρχει πλήρης τηλεφωνική εγκατάσταση
 Υπάρχουν συστήματα ασφαλείας του κτιρίου αποτελούμενα από ανιχνευτές

κίνησης και κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης.
 Έχει εγκατασταθεί πλήρες σύστημα πυρόσβεσης αποτελούμενο από

πυροσβεστικές φωλιές και πυροσβεστικό συγκρότημα (πιεστικό δοχείο, 
ηλεκτροκίνητες αντλίες, jockey, δεξαμενή νερού κλπ.), ενώ στο επίπεδο του
ισογείου υπάρχουν ανιχνευτές καπνού, σύστημα καταιονισμού (sprinklers).

 Υπάρχει ηλεκτρικός υποσταθμός

 Υπάρχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή Μέθοδος
Κόστους
(cost approach)

Οι αξίες των βιομηχανικών οικοπεδικών εκτάσεων εντός της ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης
ορίζονται από την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε σε:

 200 €/μ2 (τιμή του 2010)

 10% προσαύξηση στην ανωτέρω αξία €/μ2 για γωνιακά οικόπεδα με την τιμή αυτή
να ισχύει μέχρι εκτάσεως 90μ. x 90μ.



Για λόγους διευκόλυνσης της σύγκρισης μεταξύ των συγκριτικών στοιχείων πώλησης ανάλογων
ακινήτων και καθώς ο λόγος κτίσματος / οικοπέδου, είναι σε όλα διαφορετικός, έγινε η παραδοχή ότι
η μέση τιμή πώλησης κτισμένης γης είναι από 110€/μ2-130€/μ2 ούτως ώστε να μπορέσει να
εξαχθεί μια λογική τιμή μονάδας για τα κτίσματα. 
Η χρήση της τρέχουσας τιμής μονάδος της γης της ΕΤ.ΒΑ. ΒΙ.ΠΕ. οδηγεί σε πολύ χαμηλές τιμές για
τα κτίσματα ή σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και στην υπόνοια ότι το κτίσμα εμπεριέχεται μέσα στο
οικόπεδο, αν και στην πραγματικότητα επεξηγείται από το ότι το 2007 (προ 3 ετών δηλ. από το έτος
αναφοράς της εκτίμησης) οι αξίες γης ήταν στα 53€/μ2. 

Η αξία του γηπέδου ανέρχεται μεσοσταθμικά σε € 120/μ2 ή σε 2.800 μ2 Χ € 120/μ2 = € 336.000. 
Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ανέρχεται σε € 70.000 κατ’ αποκοπή.

Η συνολική αξία της γης συμπεριλαμβανομένων των διαμορφώσεων του περιβάλλοντα
χώρου εκτιμάται, συνεπώς σε € 406.000

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

Κόστος κατασκευής κτιρίου και επικειμένων:

Το αποσβεσμένο κόστος κατασκευής του κτιρίου, υπολογίζεται βάσει του κόστους κατασκευής
νέου κτιρίου, απομειωμένο με ετήσια απαξίωση 1,50%, λαμβάνοντας υπόψη και την
ανακαίνιση του ακινήτου που έγινε το 2001, έχει ως εξής: 
 Κόστος αντικατάστασης υπογείου 795τ.μ.= 278.250,00 €

(795τ.μ. x αρχ. Κ.Κ. 400€/μ2  x (1-0,015)9 )
 Κόστος αντικατάστασης βιοτεχνικού χώρου 600τ.μ.= 240.000,00 €

(600τ.μ. x αρχ. Κ.Κ. 460€/μ2 x (1-0,015)9 )
 Κόστος αντικατάστασης τμήματος γραφείων 368,50τ.μ.= 184.250,00 €

(368,50τ.μ. x αρχ. Κ.Κ. 600€/μ2 x (1-0,02)9 )

Στο ανωτέρω Κ.Κ. έχει συμπεριληφθεί Εργ.Οφ. 10%

Το σύνολο του κόστους κατασκευής του ακινήτου ανέρχεται σε 702.500 € ήτοι σε 398.35 €/μ2
και κρίνεται εύλογο και αντιπροσωπευτικό της ποιότητας και της κατάστασης αυτού. 



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)

Το σύνολο του κόστους κατασκευής του ακινήτου, συνεπώς - που αντιστοιχεί
στην μέγιστη ανταπόκριση που πρέπει να έχει τo ακίνητο σε αγοραστές που θα το
χρησιμοποιούσαν για την ίδια ή παραπλήσια χρήση και θα εξυπηρετούνταν από
όλες τις εγκαταστάσεις που αυτό φέρει - υπολογίζεται σε

406.000€ +702.500€ = 1.108.500€ ~ 1.108.000€ = Υ.Α.

Η παραπάνω ΔΕΝ είναι η Αγοραία Αξία του ακινήτου. 
Η Αγοραία Αξία για αντίστοιχης χρήσης και θέσης ακίνητα υπολογίζεται ότι είναι

μειωμένη συνήθως κατά 20% – 30% της ανωτέρω Υ.Α. αναλόγως των ειδικών
συνθηκών που επικρατούν στην κτηματαγορά και των ειδικών χαρακτηριστικών

του εκάστοτε ακινήτου που επιδρούν στην εμπορευσιμότητα του.



Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης (Depreciated Replacement
Cost Method)

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή εκτιμάται η αγοραία αξία του γηπέδου του ακινήτου, 
βάσει συγκριτικών στοιχείων και σε αυτήν προστίθεται το κόστος κατασκευής των επ’
αυτού κτιρίων και λοιπών επικείμενων (μόνιμα προσαρτημένων) εγκαταστάσεων και
έγγειων βελτιώσεων, στην παρούσα φάση και κατάστασή τους ήτοι το λεγόμενο
«κόστος αντικατάστασης» των κτιρίων του ακινήτου. Η λογική πίσω από τη μέθοδο
του αποσβεσμένου κόστους αντικατάστασης είναι ότι ο εκάστοτε επενδυτής είναι
διατεθειμένος να πληρώσει για ένα ακίνητο, το πολύ όσο θα του κόστιζε να
κατασκευάσει μόνος του ένα άλλο με τα ίδια χαρακτηριστικά (IVS GN 8). 

Μέθοδος Αποσβεσμένου Κόστους Αντικατάστασης ή
Μέθοδος Κόστους
(cost approach)


