
GeoVAL 

ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΑΙ ΕΚΣΙΜΗΗ ΑΚΙΝΗΣΩΝ Ε ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ GIS 

 

Η ακίνθτθ περιουςία ωσ μζςο για επζνδυςθ διαφζρει ςθμαντικά ςτισ αρχζσ και τα χαρακτθριςτικά 

τθσ ςε ςφγκριςθ με άλλου είδουσ επενδφςεισ. Είναι από τθ φφςθ τθσ περιοριςμζνθ ςε αποκζματα 

ενϊ κα ιταν ιδιαίτερα δφςκολο και δαπανθρό να δθμιουργιςουμε πρόςκετθ γθ για να 

αντεπεξζλκουμε ςτισ απαιτιςεισ επζκταςθσ. Αν θ ηιτθςθ των βιομθχανικϊν για παράδειγμα 

προϊόντων εμφανίηεται αυξθμζνθ, μπορεί να ικανοποιθκεί αυξάνοντασ τθν προςφερόμενθ ποςότθτα 

των προϊόντων αυτϊν. Κάτι τζτοιο δεν είναι δυνατό να ςυμβεί ςτθν περίπτωςθ τθσ γθσ: αν θ 

προςφορά δεν μπορεί να ικανοποιιςει τθ ηιτθςθ, αυτό κα ζχει άμεςθ επίπτωςθ ςτθν αφξθςθ των 

τιμϊν. 

 

Οι παράγοντεσ που επθρεάηουν τθν αξία ενόσ ακινιτου καταγράφονται ςτον πίνακα που ακολουκεί: 

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

1. μζγεκοσ 

2. ςχιμα 

3. κζςθ 

4. χριςθ 

5. ζργα και βελτιϊςεισ 

6. ποιότθτα εδάφουσ 

7. ενοίκιο 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ 

1. κυκλοφοριακό δίκτυο 

2. δίκτυα κοινισ ωφζλειασ 

3. επίδραςθ κυβερνθτικισ πολιτικισ 

4. πλθκωριςτικζσ τάςεισ 

5. ιςτορικοί παράγοντεσ 

6. κοινωνικοοικονομικό επίπεδο περιοχισ 

 

Διαχείριση Ακινήτων και εκτίμηση της αξίας τους 

 

Η διαδικαςία τθσ εκτίμθςθσ τθσ δθμοτικισ Περιουςίασ ενόσ Διμου περιλαμβάνει τα παρακάτω 

ςτάδια : 

 ςυγκζντρωςθ εγγράφων, ςυλλογι ςτοιχειϊν 

 μελζτθ ςτοιχείων τα οποία ςυλλζχκθκαν κατά τθν πρϊτθ φάςθ 

 αυτοψία, επίςκεψθ ςτο εν λόγω ακίνθτο 



 διερεφνθςθ κτθματαγοράσ ςτθν ευρφτερθ περιοχι 

 πολεοδομικά ςτοιχεία 

 γνϊςθ κανόνων καταςκευισ 

 γνϊςθ κανόνων αξιοποίθςθσ-προϊκθςθσ. 

 Συγκζντρωςθ όλθσ τθσ πιο πάνω γνϊςθσ ςε ζνα ενοποιθμζνο εργαλείο διαχείριςθσ. 

 

Με βάςθ τουσ κανόνεσ που προαναφζρκθκαν και τισ ανάγκεσ καταγραφισ και εκτίμθςθσ τθσ 

ακίνθτθσ περιουςίασ των νζων Καλλικρατικϊν Διμων είναι αναγκαία θ υλοποίθςθ εξειδικευμζνων 

εφαρμογϊν διαχείριςθσ και εκτίμθςθσ ακινιτων ςε περιβάλλον φυςικά Γεωγραφικϊν Συςτθμάτων 

Πλθροφοριϊν (GIS).  Τα GIS παρζχουν αυτοματιςμοφσ που διευκολφνουν τθν διαχείριςθ τθσ κζςθσ, 

του ςχιματοσ, του μεγζκουσ και άλλων ςθμαντικϊν παραμζτρων που επθρεάηουν τθν εκτιμϊμενθ 

αξία ενόσ ακινιτου και ςε ςυνδυαςμό με τθν  ςωςτι ςυλλογι και επεξεργαςία των ςτοιχείων των 

ακινιτων αποτελοφν τθν πλζον απαραίτθτθ λφςθ. 


