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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 
 
1 Διατιθέμενα στοιχεία  
 

Ο ΟΑΚ ΑΕ ζα δηαζέζεη όια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ πιεξόηεηα θαη ηελ νξζόηεηα 

ηεο έθζεζεο εθηίκεζεο απαιινηξησκέλσλ εθηάζεσλ πξνο ηνλ αλάδνρν. ηα ζηνηρεία απηά 

ζα δηαηίζεληαη ζε ςεθηαθή ε ζε έληππε κνξθή ή θαη ζηηο δπν, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε 

θαη κεηά από ζπλελλόεζε. 

 

Ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη: 

 

 Η εγθεθξηκέλε κειέηε θηεκαηνινγίνπ (Πίλαθεο - Δηαγξάκκαηα) ηνπ ηκήκαηνο 

θαζώο θαη ηπρόλ ζπκπιεξσκαηηθέο κειέηεο. 

 Δηνξζσηηθά θηεκαηνιόγηα (Πίλαθεο- Δηαγξάκκαηα) πνπ ζα γίλνπλ κεηά από 

ππνβνιή ελζηάζεσλ από ηνπο δηθαηνύρνπο. 

 Τπρόλ πνιενδνκηθά ζηνηρεία. 

 Οη απόςεηο ηεο ππεξεζίαο επί ησλ ηερληθώλ ζεκάησλ. 

 Οη αηηήζεηο πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από ηνπο ζηγόκελνπο ηδηνθηήηεο γηα ηνλ 

θαζνξηζκό ηεο ηδηαίηεξεο απνδεκίσζεο ησλ ελαπνκεηλάλησλ ηκεκάησλ θαζώο 

θαη νπνηνλδήπνηε άιισλ αηηεκάησλ πνπ επεξεάδνπλ ηε αμία ησλ αθηλήησλ ηνπο. 

 Δηθαζηηθέο απνθάζεηο ζηε ίδηα πεξηνρή ή ζε όκνξεο. 

 Σηνηρεία θπξσκέλσλ Πξάμεσλ Εθαξκνγήο. 

 

2 Επγαζίερ καηηγοπίαρ 1 

Εκηίμηζη ηηρ αξίαρ γηρ ηων απαλλοηπιωμένων εκηάζεων και ηων επικείμενων ηοςρ. 

 

2.1 Πεξηγξαθή ζέζεο εθηηκώκελνπ αθηλήηνπ. 

 

Πξέπεη λα γίλεη όζν ην δπλαηόλ πιεξέζηεξε πεξηγξαθή ηεο ζέζεο ηνπ αθηλήηνπ κε 

ηδηαίηεξε αλαθνξά ζην γεσκεηξηθό ηνπ πξνζδηνξηζκό θαη ηηο απνζηάζεηο ηνπ από 

ηδηαίηεξσλ θπζηθνύ, αξραηνινγηθνύ, εκπνξηθνύ, νηθηζηηθνύ θαη άιισλ ζεκείσλ 

ελδηαθέξνληνο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αμία ηνπ. Επηπιένλ ζα γίλεηαη ηδηαίηεξε αλαθνξά ζηηο 

ηδηαηηεξόηεηεο (κεηνλεθηήκαηα) ηεο πεξηνρήο πνπ νθείινληαη ζηε θπζηθή ηνπ ζέζε, ζηηο 

αλζξώπηλεο παξεκβάζεηο, ζε εγγύηεξε γεηηλίαζε κε ην πθηζηάκελν νδηθό δίθηπν. 

 

2.2 Φξήζεηο γεο 

 

Καηαγξαθή ησλ επηηξεπόκελσλ ρξήζεσλ γεο, ησλ ππαξρνπζώλ θαη απηώλ πνπ 

πξνβιέπνληαη ή ππάξρεη ε δπλαηόηεηα λα αλαπηπρζνύλ ζην βξαρππξόζεζκν κέιινλ κε 

βάζηκα ζηνηρεία. 

 

2.3 Μέζνδνη εθηίκεζεο  

Οη εθηηκήζεηο ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε βάζε ηα Δηεζλή θαη Επξσπατθά Εθηηκεηηθά 

πξόηππα (IVS- EVS). 

 

Θα εθαξκόδεηαη θαηά θαλόλα ε ζπγθξηηηθή κέζνδνο εθηίκεζεο ε νπνία ζα ηεθκεξηώλεηαη 

από εθηεηακέλε θαη εκπεξηζηαησκέλε έξεπλα ζπγθξηηηθώλ ζηνηρείσλ ηεο θηεκαηαγνξάο 

γηα θάζε κηα από ηηο θαηεγνξίεο αθηλήησλ θαη γηα θάζε εηδηθή ζέζε απηώλ. Επίζεο, όπνπ 

είλαη δπλαηόλ ζα ιακβάλνληαη ππόςε ηα ζηνηρεία αξρείνπ εθηηκήζεσλ ηνπ αλεμάξηεηνπ 

πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή, ζηνηρεία πξαγκαηνπνηνύκελσλ κεηαβηβάζεσλ ή ζηνηρεία 

εθηηκήζεσλ από άιια όκνξα έξγα πνπ ζα δνζνύλ από ηελ ππεξεζία. 
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Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ ηα εθηηκώκελα αθίλεηα είλαη αγξνηηθά θαηά θύξην πξννξηζκό, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπ αλεμάξηεηνπ θαη πηζηνπνηεκέλνπ εθηηκεηή, ζα ιακβάλεηαη ππόςε εθηόο 

ηεο ζπγθξηηηθήο κεζόδνπ από πιήξε ζηνηρεία θηεκαηαγνξάο θαη ε πξόζνδνο ηνπ θαηά 

ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπο κε βάζε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία απόδνζεο θαιιηεξγεηώλ ηνπ 

Υπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο. 

 

Είλαη απαξαίηεην εθόζνλ ρξεζηκνπνηνύληαη πεξηζζόηεξεο από κηα κέζνδνη εθηίκεζεο λα 

βαζκνινγείηαη ε ζπκκεηνρή ηεο (ην βάξνο) θάζε κηαο ζηελ ηειηθή εθηίκεζε. 

 

2.4 Σπγθξηηηθά ζηνηρεία 

 

Σρεηηθά κε ηα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο εθζέζεηο εθηίκεζεο 

αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ηα εμήο. 

 

 Τα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ έθζεζε εθηίκεζεο, ζα πξέπεη 

λα είλαη επαξθή θαη εκπεξηζηαησκέλα κεηά από επηηόπηα έξεπλα θαη έξεπλα 

δηαδηθηύνπ θαηά θαηεγνξία αθηλήησλ, όπνπ ζα αλαιύεηαη ιεπηνκεξώο ε 

πξνζθνξόηεηα ηνπο (ζέζε, πνιενδνκηθή θαηάζηαζε, βαζηθά εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά, πεγή  από όπνπ πξνέξρνληαη θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο απηήο, 

θσδηθόο ηνπ). 

 

 Τα ζπγθξηηηθά ζηνηρεία πνπ είλαη γλσζηά ζηε πεξηνρή εθηίκεζεο θαη ηεζνύλ 

ππόςε ηνπ αλαδόρνπ, είηε από ηνλ ΟΑΚ ΑΕ είηε από ηνπο ζηγόκελνπο ηδηνθηήηεο 

θαη θαηά ηελ εθηίκεζε ηνπ δελ ζεσξνύληαη πξόζθνξα ή αληηπξνζσπεπηηθά ( 

όπσο πρ δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαζνξηζκνύ ηηκή κνλάδνο θιπ)  ηεο αμίαο ησλ 

εθηηκώκελσλ αθηλήησλ , ζα πξέπεη ζε εηδηθό θεθάιαην λα απαξηζκνύληαη λα 

αμηνινγνύληαη θαη λα ηεθκεξηώλεηαη ε κε πξνζθνξόηαηα ηνπο. 

 

2.5 Εθηίκεζε επηθεηκέλσλ 

 

 Σηα ζεκαληηθά επηθείκελα (θηίξηα κόληκεο θαηαζθεπέο θιπ) ζα πξέπεη λα 

πξνθύπηεη ε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηνπο θαη λα ιακβάλεηαη ππόςε ε θαηάζηαζε 

θαη ε παιαηόηεηα ηνπο. 

 

2.6 Επηζεκάλζεηο – παξαηεξήζεηο γηα πνιενδνκηθά ζέκαηα 

 

Θα δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηε δηεξεύλεζε ηνπ πνιενδνκηθνύ θαζεζηώηνο πνπ ηζρύεη 

ζηελ ππό απαιινηξίσζε πεξηνρή θαη ηδηαηηέξσο ζηε αλαιπηηθή πξνζέγγηζε ηεο 

νηθνδνκηθήο δπλαηόηεηαο ηνπ θάζε αθηλήηνπ ρσξηζηά αλάινγα κε ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη κε δηθή ηνπ κέξηκλα λα πξνβαίλεη ζηελ επαιήζεπζε ησλ 

πνιενδνκηθώλ ζηνηρεηώλ, όπσο απηά απεηθνλίδνληαη ζηελ εγθεθξηκέλε κειέηε 

θηεκαηνινγίνπ, ζπλεθηηκώληαο θαη ηα ππνβιεζέληα γξαπηά αηηήκαηα ησλ ζηγόκελσλ 

ηδηνθηεηώλ πξνο ηελ Υπεξεζία θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβαίλεη ζηελ επηθαηξνπνίεζε θαη 

ηεθκεξίσζε ηνπο ζε ζπλεξγαζία κε ηα θαηά ηόπνπο πνιενδνκηθά γξαθεία 

ελεκεξώλνληαο ηαπηόρξνλα θαη ηελ Επηηξνπή Παξαιαβήο ηεο Σύκβαζεο. 

 

 

3 Επγαζίερ καηηγοπίαρ 2 

Εκηίμηζη ηηρ αξίαρ ηηρ γηρ ηων εναπομεινάνηων ημημάηων ηων εκηάζεων 

(ιδιαίηεπων αποζημιώζεων ) μεηά ηην απαλλοηπίωζη. 

 

3.1 Η ζύληαμε ηεο έθζεζεο  γηα ηελ εθηίκεζε ηεο αμίαο ηνπ ηκήκαηνο πνπ απνκέλεη κεηά 

ηελ απαιινηξίσζε ζα πξέπεη λα είλαη απηνηειήο θαη ζα ιακβάλεηαη ππόςε ηόζν νη 

απόςεηο ηεο ππεξεζίαο θαη ηνπ λνκηθνύ ζπκβνύινπ ηεο όζν θαη ηα αηηήκαηα ησλ 



Οργανιςμόσ Ανάπτυξησ Κρήτησ Α.Ε. – Διακήρυξη 25/2016 Σελίδα 4 
 

δηθαηνύρσλ όπσο απηά ζα έρνπλ δηαηππσζεί ζηηο ζρεηηθέο αηηήζεηο ηνπο. Σηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία ηα πξνζθνκηδόκελα ζηνηρεία δελ επαξθνύλ παξόιν πνπ απηά είλαη 

θξίζηκα γηα ηελ αζθαιή εθηίκεζε ηεο ηπρόλ δεκηάο ηνπ απνκέλνληνο από ηνλ αλεμάξηεην 

θαη πηζηνπνηεκέλν εθηηκεηή, ζα δεηνύληαη θαηά πεξίπησζε επηπιένλ ζηνηρεία θαη αλ 

απηό δελ θαηαζηεί δπλαηόλ, ζα πξνβαίλεη ζηελ εθηίκεζε κε παξαδνρέο. 

 

3.2  Η ζπλνιηθή βαζκνινγία ησλ κεησηηθώλ παξαγόλησλ γηα ηα απνκείλαληα εδαθηθά 

αθίλεηα δελ κπνξεί λα ππνιείπεηαη ην 0,20 δειαδή (1,00-0,20) πνζνζηό 80% κείσζεο 

ηεο αμίαο ηνπ απνκέλνληνο, δεδνκέλνπ όηη ε γε είλαη άθζαξηε θαη ζπλεπώο ε 

απνδεκίσζε ηεο ζύκθσλα κε ηα νπνηαδήπνηε αξλεηηθά δεδνκέλα δελ κπνξεί λα είλαη 

νινζρεξήο, αθνύ εμαθνινπζνύλ λα πθίζηαληαη νη εμνπζίεο πνπ απνξξένπλ από ηελ 

θπξηόηεηα επί ηνπ πξάγκαηνο. 

 

3.3 Θα δηεξεπλείηαη θαη ζα ιακβάλεηαη ππόςε ην ελδερόκελν θαηά ην νπνίν κέξνο ηεο 

έθηαζεο ή ην ζύλνιό ηεο απαιινηξηώλεηαη από πξνγελέζηεξε απαιινηξίσζε ηνπ ΟΑΚ 

ΑΕ ή από άιιν θνξέα ηνπ Δεκνζίνπ. 

 

 

 

4 Επγαζίερ καηηγοπίαρ 3 

Έλεγσορ αιηημάηων θιγόμενων ιδιοκηηηών. 

 

 

Ο αλάδνρνο ζα εμεηάδεη αηηήκαηα ζηγόκελσλ ηδηνθηεηώλ από απαιινηξίσζε πνπ 

ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ αμία ηεο εθηίκεζεο ηεο γεο θαη ησλ επηθείκελσλ ηεο (θαηεγνξία 

1) θαζώο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ απνδεκηώζεσλ ησλ ελαπνκεηλάλησλ ηκεκάησλ ησλ 

εθηάζεσλ (ηδηαίηεξσλ απνδεκηώζεσλ) κεηά ηελ απαιινηξίσζε (θαηεγνξία 2). 

 

Θα ζπληάζζεηαη αλαιπηηθή ηερληθή έθζεζε, ζπλνδεπόκελε από θσηνγξαθηθό πιηθό αλά 

ηδηνθηεζία, ζηε νπνία ζα απνηππώλεηαη ηεθκεξησκέλα ε απάληεζε θαη ε απνδνρή ή όρη 

ηνπ ζπλόινπ ή κέξνπο ησλ αηηεκάησλ, όπσο απηά έρνπλ ππνβιεζεί ζηελ Υπεξεζία από 

ηνπο δηθαηνύρνπο ηδηνθηήηεο. 

 

Επηπιένλ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ηα όπνηα ζρεηηθά ζηνηρεία δεηεζνύλ θαηά ηε 

δηαδηθαζία επηθαηξνπνίεζεο θαη αλαζύληαμεο ησλ πηλάθσλ θαη ησλ δηαγξακκάησλ πνπ 

ζπλνδεύνπλ ηελ αίηεζε ηεο ΟΑΚ ΑΕ ελώπηνλ ησλ αξκόδησλ δηθαζηεξίσλ θαηά ηελ 

εθδίθαζε ησλ ππνζέζεσλ πξνζδηνξηζκνύ ηεο πξνζσξηλήο νξηζηηθήο ηηκήο θαη ηεο 

αλαγλώξηζεο δηθαηνύρσλ. 

 

Τα αλσηέξσ  ζα ππνβάιινληαη κέζσ ηνπ αλαδόρνπ ζηε επηηξνπή παξαιαβήο γηα έιεγρν 

θαη εθόζνλ ππάξμνπλ παξαηεξήζεηο ηεο επηηξνπήο ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηηο 

ελζσκαηώζεη ζηα ηειηθά παξαδνηέα ηεο θαηεγνξίαο 3. Σηελ αληίζεηε πεξίπησζε ηα 

παξαδνηέα ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηε ζύληαμε ησλ εθζέζεσλ εθηίκεζεο ησλ 

θαηεγνξηώλ 1 θαη 2. 

 

 

5 Παπαδοηέα ζηοισεία  

 

Η έθζεζε εθηίκεζεο ζα ππνβάιιεηαη ζηνλ αζθνύληα ηεο επίβιεςε-επνπηεία ηεο ελ ινγσ 

παξνρήο ππεξεζηώλ γηα έιεγρν. Εάλ θαη εθόζνλ ππάξρνπλ απνθιίζεηο από όζα 

αλαθέξνληαη πην πάλσ, ζα επαλππνβάιιεηαη ζε ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ζα θαζνξίδεηαη 

κεηά από ζπλελλόεζε, πξνθεηκέλνπ λα νξηζηηθνπνηεζεί θαη λα πάξεη ηελ ηειηθή ηεο 

κνξθή.  
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Θα ζπληάζζεηαη ζε ηέζζεξα (4) πξσηόηππα αληίγξαθα θαη ζα παξαδίδεηαη ζε έληππε  θαη 

ςεθηαθή κνξθή .doc .pdf  ή ζε όηη άιιν δεηεζεί. 

 

Εθόζνλ θξηζεί αλαγθαίν είλαη δπλαηόλ λα δεηεζνύλ θαη επηπιένλ αληίγξαθα. 

 

 

 
ΥΑΝΙΑ,    ΙΟΤΛΙΟ 2016 

 
 
 

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
 

ΑΓΑΠΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ 

 
 

 
 
 
 
 

 

 


