
1

ΣΥΓΧΡΟΝΑΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΤΟΥ REAL ESTATEREAL ESTATE ΚΑΙΚΑΙ ΤΩΝΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΙΔΑΗΜΕΡΙΔΑ 11.11.2006, 11.11.2006, ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΑ..ΠΠ..ΘΘ. & . & ΕΛΕΛ..ΙΙ..ΕΕ..

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΣΕΣΕ ΧΩΡΟΥΣΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

ΠΠ. . ΖΕΝΤΕΛΗΣΖΕΝΤΕΛΗΣ: : ΑνΑν. . ΚαθΚαθ. . ΕΜΠΕΜΠ ΚτηματολογίουΚτηματολογίου, , ΣΠΓΣΠΓ & & Real EstateReal Estate

ΧΧ..ΣΣ: : ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

• Η αναλογούσα επιφάνεια ανά
όχημα, με πλήρωση προσώπων 1.13 
είναι (25+25)/1.13 = 45m2 και
περίπου ίση με την αναλογούσα
επιφάνεια κατοικίας ενός προσώπου

• Ο μέσος χρόνος στάθμευσης
οχήματος υπερβαίνει το 90%
(tσταθ > 90%·t)

Αναχώρηση

ΧΣ2ΧΣ1

Άφιξη

min Θέσεις Στάθμευσης ανά χρήση
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ΧΧ..ΣΣ: : ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΑΝΑΓΚΩΝΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

• Ο τομέας των πεζών, ο τομέας των
δημόσιων μέσων μεταφοράς και ο
τομέας των ΧΣ αλληλεξαρτώνται και
αλληλεπιδρούν

• Απαιτείται έλεγχος της κατάστασης
ισορροπίας της «χωρητικότητας
ΧΣ», της «κυκλοφοριακής
ικανότητας των μέσων» και των
«αναγκών των χρηστών»

PROXIMITY RELATIONSHIP TRIANGLE 
INTERMODAL PARKING

ΟΙΟΙ ΧΧ..ΣΣ. . ΩΣΩΣ ΜΕΡΟΣΜΕΡΟΣ ΕΝΟΣΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΘΕ ΤΥΠΟΥ

ΔΙΚΤΥΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ= + +

ΤΕΡΜΑΤΙΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΧΩΡΟΙ
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ + 
ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ

ΧΩΡΟΙ ΦΟΡΤΟ-
ΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ Χ.Σ.= + +

Χ.Σ. Χ.Σ. ΔΗΜΟΣΙΟΙ Χ.Σ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
ΑΝΟΙΚΤΟΙ

Χ.Σ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ= + +

Χ.Σ. ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ
ΕΣΤΕΓΑΣΜΕΝΟΙ

Χ.Σ. 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΑΛΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
(mixed use center)

Χ.Σ. 
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΜΕ
ΑΛΛΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Χ.Σ. ΠΛΗΡΩΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ= + +

Χ.Σ. ΠΛΗΡΩΣ
ΑΥΤΟΝΟΜΟΙ

Χ.Σ. ΧΩΡΙΣ ΑΓΟΡΑ
γ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤ. 
ΧΩΡΟΥΣ (PPP-PFI)

Χ.Σ. ΧΩΡΙΣ ΑΓΟΡΑ
γ ΣΕ ΔΕΔΟΜΕΝΟ
γ (PPP-PFI)

Χ.Σ.
ΜΕ ΑΓΟΡΑ γ= + +

• ΧΣ με συμβάσεις παραχώρησης (PPP-PFI) υπολογίζονται χωρίς το κόστος της γης και
με τον χρόνο παραχώρησης του Έργου

• ΧΣ αυτόνομοι με άλλες χρήσεις υπολογίζονται με το κόστος γης που τους αναλογεί
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ΧΧ..ΣΣ: : ΙΣΧΥΟΝΙΣΧΥΟΝ ΘΕΣΜΙΚΟΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟΠΛΑΙΣΙΟ

ΝόμοιΝόμοι καικαι ΠροεδρικάΠροεδρικά ΔιατάγματαΔιατάγματα -- ΥπουργικέςΥπουργικές αποφάσειςαποφάσεις

ΠΠ..ΔΔ. 455/76 . 455/76 ¨Περί¨Περί όρωνόρων καικαι ΠροϋποθέσεωνΠροϋποθέσεων ΙδρύσεωςΙδρύσεως καικαι ΛειτουργίαςΛειτουργίας ΣταθμούΣταθμού ΑυτοκινήτωνΑυτοκινήτων……¨̈ ΦΕΚΦΕΚ
169169ΑΑ 5.7.76. 5.7.76. ΤροποποιήθηκεΤροποποιήθηκε μεμε ΠΠ..ΔΔ. 11/78 . 11/78 ΦΕΚΦΕΚ 5454ΑΑ, , ΠΠ..ΔΔ. 379/80 . 379/80 ΦΕΚΦΕΚ 105105ΑΑ, , ΠΠ..ΔΔ. 471/84 . 471/84 ΦΕΚΦΕΚ
168168ΑΑ, , ΠΠ..ΔΔ. 316/86 . 316/86 ΦΕΚΦΕΚ 139139ΑΑ, , ΠΠ..ΔΔ. 326/91 . 326/91 ΦΕΚΦΕΚ 117117ΑΑ

ΝόμοςΝόμος 960/79 960/79 ¨Περί¨Περί επιβολήςεπιβολής ΥποχρεώσεωνΥποχρεώσεων ΠροςΠρος ΔημιουργίαΔημιουργία ΧώρωνΧώρων ΣταθμεύσεωςΣταθμεύσεως ΑυτοκινήτωνΑυτοκινήτων διαδια
τηντην εξυπηρέτησηεξυπηρέτηση τωντων κτιρίωνκτιρίων καικαι ρυθμίσεωςρυθμίσεως συναφώνσυναφών θεμάτων¨θεμάτων¨ ΦΕΚΦΕΚ 194194ΑΑ 25.08.1979. 25.08.1979. 
ΤροποποιήθηκεΤροποποιήθηκε μεμε ΝΝ 1221/81 1221/81 ΦΕΚΦΕΚ 292292ΑΑ, , ΝΝ 1842/90 1842/90 ΦΕΚΦΕΚ 101101ΑΑ, , ΝΝ 2052/92 2052/92 ΦΕΚΦΕΚ 9292ΑΑ..

ΠΠ..ΔΔ. 3/87 . 3/87 ¨̈ ΚαθορισμόςΚαθορισμός ειδικώνειδικών όρωνόρων ωςως προςπρος τητη δόμησηδόμηση καικαι διαμόρφωσηδιαμόρφωση τωντων χώρωνχώρων στάθμευσηςστάθμευσης
αυτοκινήτωναυτοκινήτων καικαι κατάργησηκατάργηση τωντων υπυπ’’αρίθμαρίθμ.697/1979 .697/1979 καικαι 1339/1981 1339/1981 ΠΠ..ΔΔ τωντων. . ¨ΦΕΚ¨ΦΕΚ 749749ΔΔ
10.8.1987.10.8.1987.

ΠΠ..ΔΔ. 326/91 . 326/91 ¨Τροποποίηση¨Τροποποίηση ΠΠ..ΔΔ. 455/76 . 455/76 ¨̈ ΦΕΚΦΕΚ 117117ΑΑ 19.7.1991.19.7.1991.
ΠΠ..ΔΔ. 230/93 . 230/93 ¨Καθορισμός¨Καθορισμός τουτου ΑπαιτούμενουΑπαιτούμενου ΑριθμούΑριθμού ΘέσεωνΘέσεων ΣτάθμευσηςΣτάθμευσης ΑυτοκινήτωνΑυτοκινήτων αναλόγωςαναλόγως

τωντων ΧρήσεωνΧρήσεων καικαι τουτου ΜεγέθουςΜεγέθους ΚτιρίωνΚτιρίων στηνστην ΕυρύτερηΕυρύτερη ΠεριοχήΠεριοχή ΑθηνώνΑθηνών ΦΕΚΦΕΚ 9494ΑΑ 15.6.199315.6.1993
ΠΠ..ΔΔ. 350/96 . 350/96 ¨Ρύθμιση¨Ρύθμιση υποχρεώσεωνυποχρεώσεων εξασφαλίσεωνεξασφαλίσεων χώρουχώρου στάθμευσηςστάθμευσης σεσε πόλειςπόλεις τηςτης ΧώραςΧώρας ,,καθώςκαθώς

καικαι στιςστις εκτόςεκτός τουτου εγκεκριμένουεγκεκριμένου σχεδίουσχεδίου περιοχέςπεριοχές αυτώναυτών ¨̈..ΦΕΚΦΕΚ 230230ΑΑ 17.9.199617.9.1996
ΠΠ..ΔΔ. 111/5.3.2004 . 111/5.3.2004 ΚαθορισμόςΚαθορισμός τουτου απαιτούμενουαπαιτούμενου αριθμούαριθμού θέσεωνθέσεων στάθμευσηςστάθμευσης αυτοκινήτωναυτοκινήτων

αναλόγωςαναλόγως τωντων χρήσεωνχρήσεων καικαι τουτου μεγέθουςμεγέθους τωντων κτιρίωνκτιρίων στοστο ηπειρωτικόηπειρωτικό τμήματμήμα τηςτης ΠεριφέρειαςΠεριφέρειας
ΑττικήςΑττικής καικαι κατάργησηκατάργηση τουτου ππ..δδ//τοςτος 2301993 (2301993 (ΑΑ94)94)

ΥπουργικήΥπουργική ΑπόφασηΑπόφαση 84184/6127 84184/6127 ¨̈ ΌροιΌροι καικαι προϋποθέσειςπροϋποθέσεις γιαγια τηντην ίδρυσηίδρυση καικαι λειτουργίαλειτουργία σταθμώνσταθμών
αυτοκινήτωναυτοκινήτων μεμε χρησιμοποίησηχρησιμοποίηση μηχανικώνμηχανικών μέσωνμέσων αποθήκευσηςαποθήκευσης οχημάτωνοχημάτων ((μηχανικοίμηχανικοί χώροιχώροι
στάθμευσηςστάθμευσης ))¨̈ ΦΕΚΦΕΚ 736736ΒΒ 23.9.93.23.9.93.

ΥπουργικήΥπουργική ΑπόφασηΑπόφαση 98728/7722 98728/7722 ¨̈ ΠροδιαγραφέςΠροδιαγραφές γιαγια τηντην ΚατασκευήΚατασκευή ΧώρωνΧώρων ΣτάθμευσηςΣτάθμευσης
ΑυτοκινήτωνΑυτοκινήτων πουπου εξυπηρετούνεξυπηρετούν τατα Κτίρια¨Κτίρια¨( ( ΣταθμοίΣταθμοί μεμε 30  30  ήή λιγότερεςλιγότερες θέσειςθέσεις ))¨̈ ΦΕΚΦΕΚ 167167ΔΔ 1993.1993.

........................................................................................

ΧΧ..ΣΣ: : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΩΣΩΣ ΠΡΟΣΠΡΟΣ
ΤΗΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝΟΧΗΜΑΤΩΝ

• ΧΣ με ράμπες διαφόρων τύπων • ΧΣ με κεκλιμένα δάπεδα

• ΧΣ με ανελκυστήρες

• ΧΣ με μηχανικά μέσα διαφόρων τύπων & διατάξεων

ΠλήρειςΠλήρεις ευθείεςευθείες ράμπεςράμπες μεταξύμεταξύ κανονικώνκανονικών ορόφωνορόφων..
ΜισέςΜισές ευθείεςευθείες ράμπεςράμπες μεταξύμεταξύ ημιώροφωνημιώροφων, , οιοι οποίοιοποίοι έχουνέχουν
υψομετρικήυψομετρική διαφοράδιαφορά μεταξύμεταξύ τουςτους τοτο ήμισυήμισυ τηςτης υψομετρικήςυψομετρικής
διαφοράςδιαφοράς μεταξύμεταξύ δύοδύο κανονικώνκανονικών ορόφωνορόφων..
ΠλήρειςΠλήρεις ελικοειδείςελικοειδείς ράμπεςράμπες οιοι οποίεςοποίες καλύπτουνκαλύπτουν μιαμια πλήρηπλήρη
στροφήστροφή 360 360 μοίρεςμοίρες ..
ΜισέςΜισές ελικοειδείςελικοειδείς ράμπεςράμπες οιοι οποίεςοποίες καλύπτουνκαλύπτουν μισήμισή στροφήστροφή 180 180 
μοίρεςμοίρες..

+ + ΜερικήΜερική ήή ολικήολική κατάργησηκατάργηση τωντων χώρωνχώρων γιαγια τηντην κίνησηκίνηση τωντων οχημάτωνοχημάτων
+ + ΚατασκευήΚατασκευή σεσε οικόπεδαοικόπεδα μικρούμικρού μεγέθουςμεγέθους ήή ειδικούειδικού σχήματοςσχήματος
+ + ΜικρότερηΜικρότερη αναλογίααναλογία επιφάνειαςεπιφάνειας ανάανά σταθμευμένοσταθμευμένο αυτοκίνητοαυτοκίνητο
+ + ΜικρότερηΜικρότερη αναλογίααναλογία βοηθώνβοηθών γιαγια τητη στάθμευσηστάθμευση τωντων αυτοκινήτωναυτοκινήτων..
+ + ΑπαλοιφήΑπαλοιφή θορύβουθορύβου καικαι καυσαερίωνκαυσαερίων
+ + ΑσφάλειαΑσφάλεια στουςστους οδηγούςοδηγούς,,
-- ΣημαντικήΣημαντική αύξησηαύξηση τωντων χρόνωνχρόνων αναμονήςαναμονής τωντων πελατώνπελατών γιαγια τηντην
παραλαβήπαραλαβή τουτου αυτοκινήτουαυτοκινήτου τουςτους

-- ΕξάρτησηΕξάρτηση απόαπό μηχανικάμηχανικά μέρημέρη ((συστηματικήσυστηματική συντήρησησυντήρηση))

++ ΜειωμένοΜειωμένο προσωπικόπροσωπικό
+ + ΑπόλυτοςΑπόλυτος έλεγχοςέλεγχος πληρότηταςπληρότητας
+ + ΚαμίαΚαμία πιθανότηταπιθανότητα μικροατυχημάτωνμικροατυχημάτων
+ + ΜηδενικήΜηδενική πιθανότηταπιθανότητα κλοπώνκλοπών
+ + ΆριστηΆριστη εκμετάλλευσηεκμετάλλευση χώρουχώρου
-- ΑδυναμίαΑδυναμία πλήρουςπλήρους εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης σεσε
διακοπήδιακοπή ρευματοδότησηςρευματοδότησης

-- ΥψηλότεροΥψηλότερο συνολικόσυνολικό κόστοςκόστος
κατασκευήςκατασκευής
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ΧΧ..ΣΣ: : ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•• ΟΟ σχεδιασμόςσχεδιασμός τωντων ΧΣΧΣ συναρτάταισυναρτάται απόαπό παραμέτρουςπαραμέτρους πουπου εξασφαλίζουνεξασφαλίζουν κυκλοφοριακήκυκλοφοριακή
ικανότηταικανότητα καικαι ασφάλειαασφάλεια τωντων κινουμένωνκινουμένων οχημάτωνοχημάτων καικαι προσώπωνπροσώπων, , σεσε κανονικέςκανονικές
συνθήκεςσυνθήκες καικαι σεσε συνθήκεςσυνθήκες αιχμήςαιχμής

•• ΟιΟι προδιαγραφέςπροδιαγραφές αφορούναφορούν::

στιςστις διαστάσειςδιαστάσεις τωντων οχημάτωνοχημάτων καικαι στιςστις ακτίνεςακτίνες στροφώνστροφών καικαι ελευθέρωνελευθέρων αποστάσεωναποστάσεων
στιςστις βασικέςβασικές διατάξειςδιατάξεις τωντων οχημάτωνοχημάτων ((παράλληληπαράλληλη στάθμευσηστάθμευση: : φφ=0=0οο ,,λοξήλοξή στάθμευσηστάθμευση: : 
4545οο<<φφ<90<90οο, , κάθετηκάθετη στάθμευσηστάθμευση: : φφ=90=90οο))
στιςστις διαστάσειςδιαστάσεις τωντων θέσεωνθέσεων στάθμευσηςστάθμευσης καικαι τωντων διαδρόμωνδιαδρόμων πρόσβασηςπρόσβασης
στουςστους χώρουςχώρους εισόδουεισόδου καικαι εξόδουεξόδου τωντων οχημάτωνοχημάτων
στηνστην κυκλοφορίακυκλοφορία τωντων πεζώνπεζών ((κλίμακεςκλίμακες, , ράμπεςράμπες, , lift)lift)
σταστα ύψηύψη τωντων ορόφωνορόφων
στουςστους λοιπούςλοιπούς αναγκαίουςαναγκαίους χώρουςχώρους
στιςστις κλίσειςκλίσεις τωντων διαδρόμωνδιαδρόμων πρόσβασηςπρόσβασης καικαι στηνστην προσαρμογήπροσαρμογή τουςτους

ΧΧ..ΣΣ: : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

• Ως προς τη φέρουσα κατασκευή, 
η οποία μπορεί να είναι από:

• Ως προς τη διάταξη των
υποστυλωμάτων για
μεγαλύτερη ευελιξία, καλύτερη
ορατότητα, λιγότερες ζημιές
κ.ά. με:

διάταξη μεγάλου ανοίγματος
διάταξη μικρού ανοίγματος

• Ως προς τα λοιπά κατασκευαστικά στοιχεία που αφορούν:

στιςστις υδραυλικέςυδραυλικές εγκαταστάσειςεγκαταστάσεις ((έναένα απόαπό τατα
σοβαρότερασοβαρότερα προβλήματαπροβλήματα συντήρησηςσυντήρησης))
στηστη σήμανσησήμανση ((εξωτερικήεξωτερική--εσωτερικήεσωτερική σήμανσησήμανση) ) 
στονστον εξαερισμόεξαερισμό ((φυσικόςφυσικός ήή μηχανικόςμηχανικός))
στηστη θέρμανσηθέρμανση επίεπί μέρουςμέρους στοιχείωνστοιχείων
στηνστην πυρασφάλειαπυρασφάλεια

ωπλισμένοωπλισμένο σκυρόδεμασκυρόδεμα μεμε διάστρωσηδιάστρωση επίεπί
τόπουτόπου, , μεμε ήή χωρίςχωρίς προέντασηπροένταση
προκατασκευασμέναπροκατασκευασμένα στοιχείαστοιχεία οπλισμένουοπλισμένου
σκυροδέματοςσκυροδέματος, , μεμε ήή χωρίςχωρίς προέντασηπροένταση
σιδηράσιδηρά κατασκευήκατασκευή
σύμμεικτεςσύμμεικτες κατασκευέςκατασκευές

στηνστην επίστρωσηεπίστρωση τωντων δαπέδωνδαπέδων
στηνστην αποχέτευσηαποχέτευση
στονστον φωτισμόφωτισμό
στιςστις προβλέψειςπροβλέψεις γιαγια ασφάλειαασφάλεια
στονστον μηχανικόμηχανικό εξοπλισμόεξοπλισμό είσπραξηςείσπραξης καικαι
ελέγχουελέγχου τελώντελών στάθμευσηςστάθμευσης
στονστον εξοπλισμόεξοπλισμό διαχείρισηςδιαχείρισης τηςτης στάθμευσηςστάθμευσης
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ΧΧ..ΣΣ: : ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΗΗ λειτουργίαλειτουργία τωντων ΧΣΧΣ διαφοροποιείταιδιαφοροποιείται απόαπό::

•• τοντον χρόνοχρόνο τηςτης ανάανά 2424ωροωρο λειτουργίαςλειτουργίας

•• τοντον τρόποτρόπο μετακίνησηςμετακίνησης τωντων οχημάτωνοχημάτων ((μεμε υπαλλήλουςυπαλλήλους ήή μεμε αυτοεξυπηρέτησηαυτοεξυπηρέτηση))

•• τηντην παρεχόμενηπαρεχόμενη εκεκ τουτου τρόπουτρόπου κατασκευήςκατασκευής άνεσηάνεση εισόδουεισόδου –– εξόδουεξόδου

•• τοντον ελάχιστοελάχιστο απαιτούμενοαπαιτούμενο χρόνοχρόνο εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης

•• τηντην παρεχόμενηπαρεχόμενη ασφάλειαασφάλεια

•• τοντον τρόποτρόπο είσπραξηςείσπραξης τωντων τελώντελών στάθμευσηςστάθμευσης

•• τοντον βαθμόβαθμό αυτοματοποίησηςαυτοματοποίησης τηςτης διαχείρισηςδιαχείρισης τωντων θέσεωνθέσεων στάθμευσηςστάθμευσης

ΧΧ..ΣΣ: : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ
ΤΗΤΗ ΖΗΤΗΣΗΖΗΤΗΣΗ

• Γενικοί παράγοντες:

• Ειδικοί παράγοντες:

ΟικονομικάΟικονομικά καικαι πληθυσμιακάπληθυσμιακά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά
ΠληθυσμιακάΠληθυσμιακά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης ιδιοκτησίαςιδιοκτησίας αυτοκινήτωναυτοκινήτων
ΤρόποςΤρόπος ζωήςζωής
ΠυκνότηταΠυκνότητα δόμησηςδόμησης
ΧρήσειςΧρήσεις γηςγης καικαι κτιρίωνκτιρίων
ΕναλλακτικοίΕναλλακτικοί τρόποιτρόποι μετακίνησηςμετακίνησης
ΚυκλοφοριακέςΚυκλοφοριακές συνθήκεςσυνθήκες
ΔιοίκησηΔιοίκηση, , ΑστυνόμευσηΑστυνόμευση
ΧρονικήΧρονική κατανομήκατανομή τωντων μετακινήσεωνμετακινήσεων
ΒαθμόςΒαθμός χρησιμοποίησηςχρησιμοποίησης τωντων ΧΣΧΣ
ΓεωγραφικήΓεωγραφική κατανομήκατανομή τωντων ΧΣΧΣ
......

ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά καικαι ανάγκεςανάγκες τωντων κεντρικώνκεντρικών περιοχώνπεριοχών πόλεωνπόλεων
CBD (Central Business District)CBD (Central Business District)
ΘέσηΘέση τουτου χώρουχώρου στάθμευσηςστάθμευσης
ΤέλοςΤέλος στάθμευσηςστάθμευσης
ΠροσπελασιμότηταΠροσπελασιμότητα
ΧωρητικότηταΧωρητικότητα
......
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ΧΧ..ΣΣ: : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣΖΗΤΗΣΗΣ

ΧΧ..ΣΣ: : ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΥΝ
ΤΗΤΗ ΖΗΤΗΣΗΖΗΤΗΣΗ

ΟιΟι βασικότεροιβασικότεροι παράγοντεςπαράγοντες πουπου προσδιορίζουνπροσδιορίζουν τητη ζήτησηζήτηση σεσε μιαμια περιοχήπεριοχή ήή σεσε
συγκεκριμένοσυγκεκριμένο ΧΣΧΣ είναιείναι οιοι κάτωθικάτωθι::

•• οο σκοπόςσκοπός τηςτης μετακίνησηςμετακίνησης ((trip purpose)trip purpose): : εργασίαεργασία, , αγορέςαγορές, , αναψυχήαναψυχή, , εκπαίδευσηεκπαίδευση κλπκλπ..
•• μητρώομητρώο στάθμευσηςστάθμευσης ((parking inventory) parking inventory) σεσε μορφήμορφή ΒΔΒΔ ήή GISGIS: : διαθεσιμότηταδιαθεσιμότητα σεσε κάθεκάθε χρονικήχρονική στιγμήστιγμή
κατάκατά κατηγορίακατηγορία ((δημόσιαδημόσια, , ιδιωτικήιδιωτική κκ..άά.).)

•• προσφοράπροσφορά ((parking supply)parking supply), , ζήτησηζήτηση ((parking demand)parking demand)
•• κατανομήκατανομή διάρκειαςδιάρκειας στάθμευσηςστάθμευσης σεσε χρονικήχρονική περίοδοπερίοδο tt22--tt11 ((ππ..χχ: 24: 24ωροωρο))
•• ροέςροές εισόδουεισόδου, , εξόδουεξόδου τωντων συνολικώνσυνολικών οχημάτωνοχημάτων πουπου εισέρχονταιεισέρχονται ήή εξέρχονταιεξέρχονται σεσε χρονικήχρονική περίοδοπερίοδο
tt22--tt11 ήή σεσε περίοδοπερίοδο αιχμήςαιχμής

•• κατάληψηκατάληψη τωντων θέσεωνθέσεων στάθμευσηςστάθμευσης σεσε χρονικήχρονική περίοδοπερίοδο tt22--tt11 ((ππ..χχ: 24: 24ωροωρο))
•• εναλλαγήεναλλαγή στάθμευσηςστάθμευσης ((parking turnover) parking turnover) τωντων διαφορετικώνδιαφορετικών οχημάτωνοχημάτων πουπου σταθμεύουνσταθμεύουν σεσε μίαμία
συγκεκριμένησυγκεκριμένη θέσηθέση κατάκατά τητη διάρκειαδιάρκεια χρονικήςχρονικής περιόδουπεριόδου tt22--tt11 ((ππ..χχ: : μέσημέση ωριαίαωριαία εναλλαγήεναλλαγή))

•• συνολικόςσυνολικός χρόνοςχρόνος στάθμευσηςστάθμευσης όλωνόλων τωντων οχημάτωνοχημάτων σεσε χρονικήχρονική περίοδοπερίοδο tt22--tt11
•• συσσώρευσησυσσώρευση στάθμευσηςστάθμευσης ((parking accumulation)parking accumulation) οχημάτωνοχημάτων πουπου σταθμεύουνσταθμεύουν σεσε χρόνοχρόνο t (max, min)t (max, min)
•• όγκοςόγκος στάθμευσηςστάθμευσης ((parking volume)parking volume) τωντων οχημάτωνοχημάτων πουπου στάθμευσανστάθμευσαν σεσε χρονικήχρονική περίοδοπερίοδο tt22--tt11
•• μέσημέση διάρκειαδιάρκεια στάθμευσηςστάθμευσης όλωνόλων τωντων οχημάτωνοχημάτων σεσε χρονικήχρονική περίοδοπερίοδο tt22--tt11
•• δείκτηςδείκτης στάθμευσηςστάθμευσης ((parking index) parking index) ήή κατάληψηςκατάληψης ((occupancy rate) occupancy rate) τωντων θέσεωνθέσεων στάθμευσηςστάθμευσης πουπου
αντιστοιχείαντιστοιχεί σεσε χρόνοχρόνο t (t (%)%)

•• συντελεστήςσυντελεστής φόρτουφόρτου εισόδουεισόδου ήή εξόδουεξόδου, , πουπου ορίζεταιορίζεται απόαπό τοντον αντίστοιχοαντίστοιχο αριθμόαριθμό τωντων οχημάτωνοχημάτων
διαιρούμενουδιαιρούμενου μεμε τοντον αριθμόαριθμό τωντων προσφερομένωνπροσφερομένων θέσεωνθέσεων

•• απόστασηαπόσταση βαδίσματοςβαδίσματος ((walking distance) walking distance) απόαπό τητη θέσηθέση στάθμευσηςστάθμευσης έωςέως τοτο σημείοσημείο προορισμούπροορισμού
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ΧΧ..ΣΣ: : ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣΑΓΟΡΑΣ

•• ΗΗ έρευναέρευνα αγοράςαγοράς προσαρμόζεταιπροσαρμόζεται σταστα δεδομέναδεδομένα πουπου προκύπτουνπροκύπτουν απόαπό τατα
χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τωντων ΧΣΧΣ σεσε σχέσησχέση μεμε τηντην περιοχήπεριοχή. . ΜπορούμεΜπορούμε νανα έχουμεέχουμε ππ..χχ. . έναένα ΧΣΧΣ σεσε
κεντρικήκεντρική περιοχήπεριοχή CBDCBD ήή σεσε περιοχήπεριοχή μετεπιβίβασηςμετεπιβίβασης ((park and ride)park and ride)

•• ΑπαιτείταιΑπαιτείται::

κατανομήκατανομή τηςτης προσφοράςπροσφοράς ΧΣΧΣ στηνστην περιοχήπεριοχή ενδιαφέροντοςενδιαφέροντος καικαι γεωγραφικήγεωγραφική απεικόνισήαπεικόνισή τουςτους
ανάανά μέγεθοςμέγεθος, , ανάανά κατηγορίακατηγορία καικαι τρόποτρόπο λειτουργίαςλειτουργίας

γνώσηγνώση τωντων αριθμητικώναριθμητικών δεδομένωνδεδομένων τωντων παραγόντωνπαραγόντων πουπου προσδιορίζουνπροσδιορίζουν τητη ζήτησηζήτηση όπωςόπως
αναφέρθηκαναναφέρθηκαν προηγούμεναπροηγούμενα, , πουπου προκύπτουνπροκύπτουν απόαπό τουςτους υφιστάμενουςυφιστάμενους ΧΣΧΣ

γνώσηγνώση τωντων οικονομικώνοικονομικών στοιχείωνστοιχείων ((τέλητέλη στάθμευσηςστάθμευσης, , τρόποςτρόπος είσπραξηςείσπραξης κκ..άά.).)

συλλογήσυλλογή πρόσθετωνπρόσθετων στοιχείωνστοιχείων γιαγια τουςτους υφιστάμενουςυφιστάμενους ΧΣΧΣ ((χρόνοςχρόνος κατασκευήςκατασκευής, , 
προδιαγραφέςπροδιαγραφές, , παρεχόμενηπαρεχόμενη ασφάλειαασφάλεια κκ..άά))

ΧΧ..ΣΣ: : ΕΠΙΛΟΓΗΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ ((γγ))

•• ΟΟ προσδιορισμόςπροσδιορισμός μιαςμιας κατάλληληςκατάλληλης περιοχήςπεριοχής μπορείμπορεί νανα γίνεταιγίνεται μέσωμέσω τηςτης τεχνολογίαςτεχνολογίας
GISGIS μεμε τηντην αξιοποίησηαξιοποίηση τωντων χωρικώνχωρικών δεδομένωνδεδομένων πουπου προέκυψανπροέκυψαν απόαπό τηντην προηγηθείσαπροηγηθείσα
έρευναέρευνα αγοράςαγοράς

•• ΗΗ επιλογήεπιλογή συγκεκριμένωνσυγκεκριμένων καικαι διαθέσιμωνδιαθέσιμων γγ πρέπειπρέπει νανα ικανοποιείικανοποιεί πρόσθεταπρόσθετα κριτήριακριτήρια
σχετικάσχετικά μεμε::

τηντην τήρησητήρηση τωντων πολεοδομικώνπολεοδομικών καικαι κυκλοφοριακώνκυκλοφοριακών περιορισμώνπεριορισμών σύμφωνασύμφωνα μεμε τοτο ισχύονισχύον
θεσμικόθεσμικό πλαίσιοπλαίσιο ((περιορισμοίπεριορισμοί σεσε εισόδουςεισόδους--εξόδουςεξόδους, , στοστο πλάτοςπλάτος τηςτης οδούοδού προσπέλασηςπροσπέλασης
πλέονπλέον τωντων 7,57,5mm, , στονστον αριθμόαριθμό τωντων απαιτουμένωναπαιτουμένων θέσεωνθέσεων πλέονπλέον τωντων 50, 50, στηνστην απόστασηαπόσταση
απόαπό σηματοδότεςσηματοδότες πλέονπλέον τωντων 3030mm κκ..άά.).)
τητη διαστασιολόγησήδιαστασιολόγησή τουτου, , ηη οποίαοποία επιβάλλειεπιβάλλει συγκεκριμένησυγκεκριμένη λύσηλύση σχεδιασμούσχεδιασμού καικαι άραάρα
συγκεκριμένοσυγκεκριμένο κόστοςκόστος κατασκευήςκατασκευής
τηντην εξάντλησηεξάντληση τηςτης δυνατότηταςδυνατότητας κατασκευήςκατασκευής υπογείωνυπογείων χώρωνχώρων γιαγια μείωσημείωση τηςτης επιρροήςεπιρροής τουτου
κόστουςκόστους τηςτης γηςγης ((όμοραόμορα γγ, , τύποςτύπος λειτουργίαςλειτουργίας))
τητη μείωσημείωση τουτου κόστουςκόστους τηςτης γηςγης γιαγια θέσειςθέσεις γγ μικρότερηςμικρότερης τιμήςτιμής καικαι ιδίουιδίου αποτελέσματοςαποτελέσματος. . ΓιαΓια
παράδειγμαπαράδειγμα μπορείμπορεί νανα επιλεγείεπιλεγεί θέσηθέση γγ όχιόχι μεγάληςμεγάλης εμπορικήςεμπορικής αξίαςαξίας, , ηη οποίαοποία όμωςόμως
εξυπηρετείεξυπηρετεί πλήρωςπλήρως τιςτις ανάγκεςανάγκες τηςτης περιοχήςπεριοχής σεσε ΧΣΧΣ
τητη μείωσημείωση τουτου κόστουςκόστους τηςτης γηςγης στηνστην περίπτωσηπερίπτωση ανάπτυξηςανάπτυξης αυτόνομωναυτόνομων ΧΣΧΣ ((ππ..χχ: : σεσε
υπόγειαυπόγεια) ) μεμε άλλεςάλλες χρήσειςχρήσεις ((ππ..χχ. . στουςστους ορόφουςορόφους))
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ΧΧ..ΣΣ: : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Κόστος ανάπτυξης:

• Χρηματοδότηση: επιδότησηεπιδότηση κόστουςκόστους κατασκευήςκατασκευής μεμε βάσηβάση τοντον
ΑναπτυξιακόΑναπτυξιακό ΝΝ.3299/04 .3299/04 γιαγια ΧΣΧΣ σεσε όληόλη τηντην
ΕπικράτειαΕπικράτεια μεμε 40% 40% τουτου κόστουςκόστους κατασκευήςκατασκευής καικαι
45% 45% γιαγια νεοϊδρυόμενουςνεοϊδρυόμενους φορείςφορείς
ελάχιστηελάχιστη απαιτούμενηαπαιτούμενη ιδίαιδία συμμετοχήσυμμετοχή: 25%: 25%
μέγιστημέγιστη δυνατήδυνατή δανειοδότησηδανειοδότηση: 35%: 35%

Κόστος ανάπτυξης

Κόστος γης (minVγ) Κόστος κατασκευής

• Έσοδα:

• Έξοδα:

τέλη στάθμευσης (ωριαία, ημερήσια, μηνιαία) 
καθοριζόμενα από τη Ζ-Π, την πολιτική
λειτουργίας κ.ά.

δαπάνες λειτουργίας (αμοιβές, ασφάλιση προσωπικού και
χώρων, συντήρηση, κατανάλωση ενέργειας κ.ά.). Αυτές
συναρτώνται από τον τρόπο εξυπηρέτησης και τον τρόπο
είσπραξης των τελών (αυτοεξυπηρέτηση)

ΧΧ..ΣΣ: : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ
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ΧΧ..ΣΣ: : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ

ΗΗ οικονομικήοικονομική ανάλυσηανάλυση οδηγείοδηγεί στονστον χρόνοχρόνο απόσβεσηςαπόσβεσης, , στοστο ύψοςύψος τηςτης
απαιτούμενηςαπαιτούμενης χρηματοδότησηςχρηματοδότησης, , στοστο προσδοκώμενοπροσδοκώμενο επιτόκιοεπιτόκιο επιστροφήςεπιστροφής
καικαι στονστον προσδιορισμόπροσδιορισμό τουτου Break Even PointBreak Even Point..

•• ΗΗ οικονομικήοικονομική απόδοσηαπόδοση
τηςτης επένδυσηςεπένδυσης γιαγια ΧΣΧΣ
προσδιορίζεταιπροσδιορίζεται μεμε τοτο
εσωτερικόεσωτερικό επιτόκιοεπιτόκιο
επιστροφώνεπιστροφών IRR IRR 
(Internal Rate of Return)(Internal Rate of Return)

•• ΗΗ εφικτότηταεφικτότητα
υλοποίησηςυλοποίησης τηςτης
επένδυσηςεπένδυσης καθορίζεταικαθορίζεται
απόαπό τητη θετικήθετική τιμήτιμή τουτου
NPVNPV>0>0

ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
01. 01. ΑχαρνώνΑχαρνών 87, 87, ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=360m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=25,0m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=4,2
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=1.512m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=252m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=880.000€
Τιμή γης / m2 Vοικ=2.444€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=582€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=2.016m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=33%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=81
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=1.510.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=2.390.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=605.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=1.785.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=530.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=1.255.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ=1,03
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=27+54
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=47.000+162.000=209.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=52.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=157.000€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=11,4χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 8,8%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 30%
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ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
02. 02. ΑβέρωφΑβέρωφ 27 & 27 & ΚαπνοκοπτηρίουΚαπνοκοπτηρίου, , ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=400m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=20,0/20,0m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=4,2
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=1.680m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=280m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=1.027.000€
Τιμή γης / m2 Vοικ=2.567€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=611€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=2.480m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=47%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=100
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=1.860.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=2.887.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=744.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=2.143.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=651.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=1.492.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ=1,09
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=30+70
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=52.000+209.000=261.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=61.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=200.000€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=10,7χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 9,3%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 29%

ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
03. 03. ΆνδρουΆνδρου 16 & 16 & πάροδοςπάροδος ΆνδρουΆνδρου, , ΚυψέληΚυψέλη, , ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=837m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=15,0/7,0m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=3,6
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=3.013m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=585m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=2.000.000€
Τιμή γης / m2 Vοικ=2.389€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=664€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=4.185m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=39%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=168
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=3.140.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=5.140.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=1.250.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=3.890.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=1.100.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=2.790.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ=0,94
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=56+112
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=96.000+335.000=431.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=88.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=343.000€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=11,3χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 8,8%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 29%
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ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
04. 04. ΜετσόβουΜετσόβου 4, 4, ΠΠ. . ΆρεωςΆρεως, , ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=500m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=16,5m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=3,1
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=1.550m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=350m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=1.750.000€
Τιμή γης / m2 Vοικ=3.500€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=1.129€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=2.250m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=45%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=90
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=1.690.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=3.440.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=676.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=2.764.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=591.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=2.173.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ=0,58
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=30+60
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=52.000+181.000=233.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=58.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=175.000€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=15,8χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 6,3%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 30%

ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
05. 05. ΛιοσίωνΛιοσίων 8 & 8 & ΖαχίαΖαχία, , ΠλΠλ. . ΑττικήςΑττικής, , ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=1.237m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=25,0/24,0m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=3,1
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=3.835m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=866m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=αντιπαροχή 52%
Τιμή γης / m2 Vοικ=0€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=0€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=5.567m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=45%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=223
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=4.175.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=4.175.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=1.670.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=2.505.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=1.460.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=1.045.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ= ---
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=75+148
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=128.000+445.000=573.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=120.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=453.000*0,48=218.000€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=11,5χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 8,7%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 30%
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ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
06. 06. ΜάρνηΜάρνη 24, 24, ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=674m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=18,25m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=4,8
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=3.235m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=472m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=2.500.000€
Τιμή γης / m2 Vοικ=3.709€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=772€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=4.179m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=29%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=167
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=3.135.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=5.635.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=1.255.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=4.380.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=1.100.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=3.280.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ=0,75
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=56+111
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=97.000+335.000=432.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=88.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=344.000€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=12,7χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 7,8%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 29%

ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
07. 07. ΤζαβέλλαΤζαβέλλα, , ΜεσολογγίουΜεσολογγίου & & ΚωλέττηΚωλέττη, , ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=403m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=16,0/16,0/33,0m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=3,1
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=1.249m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=282m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=1.174.000€
Τιμή γης / m2 Vοικ=2.913€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=940€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=1.815m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=45%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=73
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=1.360.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=2.534.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=544.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=1.990.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=476.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=1.514.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ=0,70
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=25+48
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=42.000+146.000=188.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=45.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=143.000€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=13,9χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 7,2%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 30%
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ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
08. 08. ΖωοδόχουΖωοδόχου ΠηγήςΠηγής 20, 20, ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=421m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=14,5m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=3,1
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=1.305m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=295m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=2.348.000€
Τιμή γης / m2 Vοικ=5.577€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=1.792€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=1.895m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=45%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=76
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=1.422.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=3.770.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=570.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=3.200.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=500.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=2.700.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ=0,36
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=25+51
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=57.000+138.000=195.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=48.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=147.000€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=21,8χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 4,6%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 31%

ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
09. 09. ΑγαθουπόλεωςΑγαθουπόλεως 31, 31, ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=365m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=15,0m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=4,2
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=1.533m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=256m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=αντιπαροχή 50%
Τιμή γης / m2 Vοικ=0€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=0€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=2.044m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=33%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=82
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=1.533.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=1.533.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=610.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=923.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=536.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=387.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ= ---
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=27+55
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=47.000+164.000=211.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=52.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=159.000*0,50=79.500€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=11,6χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 8,6%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 30%
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ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
10. 10. ΑλκέτουΑλκέτου 5, 5, ΠαγκράτιΠαγκράτι, , ΑθήναΑθήνα

Επιφάνεια οικοπέδου Εοικ=780m2

Πρόσωπο οικοπέδου π=30,0m
Μέγιστη κάλυψη οικοπέδου: 70%
Συντελεστής δόμησης: σΔ=3,6
Δομήσιμη επιφάνεια εντός σΔ: ΣΕδ,ορ=2.808m2

Επιφάνεια κάλυψης Εκαλ=546m2

Αγοραία αξία οικοπέδου ΣVοικ=αντιπαροχή 50%
Τιμή γης / m2 Vοικ=0€
Τιμή γης για Εδ,ορ=1m2: ΣVοικ/(Εοικ·σΔ)=0€
Συν.δομ.επιφάνεια ΣΕδ,ολ=ΣΕδ,ορ+ΣΕδ,υπ=3.900m2

ΣΕδ,υπ/ΣΕδ,ορ=39%
Αριθμός θέσεων ΧΣ: ΣΡ=156
Κόστος κατασκευής ΣVκκ=2.925.000€

Συνολική επένδυση: ΣVεπένδ=ΣVοικ+ΣVκκ=2.925.000€
Επιδότηση: 0,40·ΣVκκ=1.170.000€
Υπόλ.χρηματοδ.επένδυσης: ΣVυπολ,επενδ=1.755.000€
Μέγιστη δανειοδότηση: 0,35·ΣVκκ=1.025.000€
Ελάχιστη ιδία συμμετοχή: ΣVοικ+0,25·ΣVκκ=730.000€
λ=0,60·ΣVκκ/ΣVοικ= ---
ΣΡ=ΣΡμόνιμες+ΣΡλοιπές=52+104
Προβλεπόμενα έσοδα: ΣVεσ=90.000+310.000=400.000€
Προβλεπόμενα έξοδα: ΣVεξ=100.000€
Προβλ.καθαρά έσοδα: ΣVεσ,καθ=300.000*0,50=150.000€
Δείκτης απόσβεσης t: ΣVυπολ,επενδ/ΣVεσ,καθ=11,7χρ
Ετήσια απόδοση 1/t: 8,5%
Χρεωλύσιο (15χρ) δανειοδ/σης % των εσόδων: 31%

ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

730730

387387

2.7002.700

1.5141.514

3.2803.280

1.0451.045

2.1732.173

2.7902.790

1.4921.492

1.2551.255

ΙδίαΙδία
συμμσυμμ
((χιλχιλ€€))

1.0251.025

536536

500500

476476

1.1001.100

1.4601.460

591591

1.1001.100

651651

530530

ΔάνειοΔάνειο
((χιλχιλ€€))

31%31%11,711,78,58,5--1501501.1701.1702.9252.925156156αντιπααντιπα
--ροχήροχή

780780ΑλκέτουΑλκέτου 5, 5, 
ΠαγκράτιΠαγκράτι, , ΑθήναΑθήνα

1010

30%30%11,611,68,68,6--79,579,56106101.5331.5338282αντιπααντιπα
--ροχήροχή

365365ΑγαθουπόλεωςΑγαθουπόλεως
31, 31, ΑθήναΑθήνα

0909

31%31%21,821,84,64,60,360,361471475705703.7703.77076762.3482.348421421ΖωοδόχουΖωοδόχου ΠηγήςΠηγής
20, 20, ΑθήναΑθήνα

0808

30%30%13,913,97,27,20,700,701431435445442.5342.53473731.1741.174403403ΤζαβέλλαΤζαβέλλα, , 
ΜεσολογγίουΜεσολογγίου & & 
ΚωλέττηΚωλέττη, , ΑθήναΑθήνα

0707

29%29%12,712,77,87,80,750,753443441.2551.2555.6355.6351671672.5002.500674674ΜάρνηΜάρνη 24, 24, 
ΑθήναΑθήνα

0606

30%30%11,511,58,78,7--2182181.6701.6704.1754.175223223αντιπααντιπα
--ροχήροχή

1.2371.237ΛιοσίωνΛιοσίων 8 & 8 & 
ΖαχίαΖαχία, , ΑθήναΑθήνα

0505

30%30%15,815,86,36,30.580.581751756766763.4403.44090901.7501.750500500ΜετσόβουΜετσόβου 6, 6, 
ΑθήναΑθήνα

0404

29%29%11,311,38,88,80,940,943433431.2501.2505.1405.1401681682.0002.000837837ΆνδρουΆνδρου 16 & 16 & 
πάροδοςπάροδος ΆνδρουΆνδρου, , 
ΑθήναΑθήνα

0303

29%29%10,710,79,39,31,091,092002007447442.8872.8871001001.0271.027400400ΑβέρωφΑβέρωφ 27 & 27 & 
ΚαπνοκοπτηρίουΚαπνοκοπτηρίου, , 
ΑθήναΑθήνα

0202

30%30%11,411,48,88,81,031,031571576056052.3902.3908181880880360360ΑχαρνώνΑχαρνών 87, 87, 
ΑθήναΑθήνα

0101

ΧρεωΧρεω
λύσιολύσιο
(%)(%)

ΑπόΑπό
σβεσβε
σηση
((χρχρ))

ΕτήσΕτήσ. . 
ΑπόδΑπόδ
(%)(%)

λΣΣVV
εσεσ,,
καθκαθ
χιλχιλ €€

ΕπιδόΕπιδό
τησητηση

((χιλχιλ€€))

ΣΣVVεπενδεπενδ

((χιλχιλ €€))
ΡΡΣΣVVοικοικ

((χιλχιλ €€))
ΕΕοικοικ
((mm22))

ΔιεύθυνσηΔιεύθυνση
οικοπέδουοικοπέδου

αα//αα
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ΧΧ..ΣΣ: : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΧΧ..ΣΣ: : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣΕΠΙΛΟΓΗΣ

BreakBreak--even Pointeven Point
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ΧΧ..ΣΣ: : ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

•• ΟιΟι επενδύσειςεπενδύσεις σεσε ΧΣΧΣ είναιείναι οριακάοριακά ελκυστικέςελκυστικές
•• ΑπαιτείταιΑπαιτείται προσεκτικήπροσεκτική έρευναέρευνα αγοράςαγοράς καικαι εκτίμησηεκτίμηση τηςτης ζήτησηςζήτησης καικαι πληροφορίεςπληροφορίες πουπου
δενδεν είναιείναι πάνταπάντα γνωστέςγνωστές σεσε όλουςόλους

•• ΗΗ επιλογήεπιλογή οικοπέδωνοικοπέδων συναρτάταισυναρτάται μεμε::
τητη θέσηθέση, , πουπου πρέπειπρέπει νανα ικανοποιείικανοποιεί τητη ζήτησηζήτηση
τητη θέσηθέση, , πουπου πρέπειπρέπει νανα ικανοποιείικανοποιεί τουςτους πολεοδομικούςπολεοδομικούς καικαι κυκλοφοριακούςκυκλοφοριακούς περιορισμούςπεριορισμούς
τητη διαστασιολόγησηδιαστασιολόγηση, , πουπου επιβάλλειεπιβάλλει λύσειςλύσεις λειτουργίαςλειτουργίας καικαι κόστουςκόστους κατασκευήςκατασκευής
τητη δυνατότηταδυνατότητα κατασκευήςκατασκευής υπογείωνυπογείων, , πουπου πρέπειπρέπει νανα εξαντλείταιεξαντλείται ((όμοραόμορα, , τύποςτύπος
λειτουργίαςλειτουργίας) ) γιαγια μείωσημείωση τηςτης επιρροήςεπιρροής εκεκ τουτου κόστουςκόστους τηςτης γηςγης

•• ΗΗ συγκριτικήσυγκριτική ανάλυσηανάλυση προσφερομένωνπροσφερομένων οικοπέδωνοικοπέδων::
πρέπειπρέπει νανα αφοράαφορά τητη σύγκρισησύγκριση διαφορετικώνδιαφορετικών οικοπέδωνοικοπέδων μεμε εφικτάεφικτά σενάριασενάρια λειτουργίαςλειτουργίας
πρέπειπρέπει νανα γίνεταιγίνεται μεμε υπολογισμόυπολογισμό τωντων αριθμητικώναριθμητικών δεδομένωνδεδομένων σύγκρισηςσύγκρισης
πρέπειπρέπει νανα γίνεταιγίνεται μεμε διαφορετικούςδιαφορετικούς δείκτεςδείκτες σύγκρισηςσύγκρισης ((IRR IRR κκ..άά.).)

•• ΗΗ οικονομικήοικονομική ανάλυσηανάλυση επιλεγέντοςεπιλεγέντος οικοπέδουοικοπέδου::
πρέπειπρέπει νανα περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τατα στοιχείαστοιχεία χρηματοδότησηςχρηματοδότησης ((επιδότησηεπιδότηση, , μέγιστημέγιστη δανειοδότησηδανειοδότηση, , 
ιδίαιδία συμμετοχήσυμμετοχή))
πρέπειπρέπει νανα περιλαμβάνειπεριλαμβάνει τητη ροήροή εσόδωνεσόδων--εξόδωνεξόδων, , συμπεριλαμβανομένηςσυμπεριλαμβανομένης τηςτης εξυπηρέτησηςεξυπηρέτησης
τουτου δανείουδανείου καικαι τωντων εκάστοτεεκάστοτε αναλογούντωναναλογούντων φόρωνφόρων
πρέπειπρέπει νανα είναιείναι πλήρηςπλήρης μεμε αναλυτικήαναλυτική αξιολόγησηαξιολόγηση τηςτης επένδυσηςεπένδυσης ((NPV>0)NPV>0)

•• ΗΗ κρατικήκρατική επιδότησηεπιδότηση είναιείναι αναγκαίααναγκαία προϋπόθεσηπροϋπόθεση γιαγια τηντην κατασκευήκατασκευή ΧΣΧΣ καικαι πρέπειπρέπει νανα
διατηρηθείδιατηρηθεί μεμε τοντον νέονέο ΑναπτυξιακόΑναπτυξιακό ΝόμοΝόμο 20072007--2010 2010 προκειμένουπροκειμένου ηη επένδυσηεπένδυση νανα είναιείναι
οριακάοριακά ελκυστικήελκυστική. . ΕνδεχομένωςΕνδεχομένως νανα απαιτούνταιαπαιτούνται γιαγια ορισμένεςορισμένες περιοχέςπεριοχές πρόσθεταπρόσθετα
κίνητρακίνητρα ((ππ..χχ: : ΜΣΔΜΣΔ κλπκλπ))

ΣΥΓΧΡΟΝΑΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥΤΟΥ REAL ESTATEREAL ESTATE ΚΑΙΚΑΙ ΤΩΝΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ
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