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ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Το προτεινόμενο σχέδιο επένδυσης αναφέρεται 

στη δημιουργία ενός σύγχρονου ξενοδοχειακού συγκρο

τήματος επιπλωμένων διαμερισμάτων Α' κατηγορίας 

συνολικής δυναμικότητας 52 κλινών .
■\

Η εγκατάστασις του θα γίνει σε θέση εκτός 

σχεδίου της κοινότητας ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ του Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Η απόφαση για την ανάληψη της επένδυσης από 

τον επενδυτή έχει ληφθεί στα πλαίσια της ποιοτικής

αναβάθμισης της περιοχής και ενισχύθηκε από την 

γνώση των ευεργετημάτων του ν. 1262/82 για περι

φερειακές επενδύσεις .

Σκοπός της επένδυσης είναι να αναγείρει ένα 

σύγχρονο χώρο υποδοχής και φιλοξενίας εναρμονι

σμένο πλήρως με το οικοσύστημα της περιοχήςμεμε 

τους εξής πιο αναλυτικούς στόχους :

- Την ανάπτυξη και την ποιοτική αναβάθμιση της

περιοχής .

Την εξυπηρέτηση του συνεχούς αυξανομένου τουρι

στικού ρεύματος .

- Την προσφορά ολοκληρωμένης τουριστικής εξυπη

ρέτησης .

Την εκμετάλλευση της Ευρωπαϊκής τουριστικής 

αγοράς .

Την αξιοποίηση του εξαίρετου οικοσυστήματος 

της περιοχής (συνδυασμός βουνού - θάλασσας)
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Την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας 

Την αύξηση των εσόδων συμπληρωματικών επιχει

ρήσεων της περιοχής

'Οπως είναι γνωστό ο Ν. Χαλκιδικής είναι πόλος 

τουριστικής έλξης , λόγω του εύκρατου κλίματος 

και της πεντακάθαρης θάλασσας αλλά κυρίως γιατί 

βρίσκεται σχετικά κοντά στο μεγαλύτερο κέντρο άφιξης 

τουριστών της Β. ΕΛΛΑΔΑΣ, στη Θεσ/νίκη.

Η τουριστική ζήτηση είναι πολύ μεγάλη , διότι 

υπάρχει σημαντική έλλειψη κλινών και συνθηκών 

ποιοτικής παροχής τουριστικών υπηρεσιών .

Γι' αυτό το σκοπό η εν λόγω επένδυση έρχεται 

να συμπληρώσει την Τουριστική προσφορά , στην

περιοχή αυτή της Κασσάνδρας , με υπηρεσίες ποιοτικές .

1. ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το παρόν επενδυτικό πρόγραμμα αναφέρεται στη

δημιουργία μιας νέας ξενοδοχειακής μονάδας τύπου 

επιπλωμένων διαμερισμάτων Α' τάξης και δυναμικότητας 

52 κλινών .

Η μονάδα αυτή πρόκειται να κατασκευαστεί σε

εκτός σχεδίου θέση της κοινότητας Κρυοπηγή - του

Ν. Χαλκιδικής και σε απόσταση 80 χλμ. από τη

Θεσ/νίκη .

Φορέας του έργου θα είναι η εταιρία με την 

γενική επωνυμία Πρακτορείου ΜΑΡΚΙΔΗΣ Α.Ε. Τουριστι- 

καί Επιχειρήσεις και Ναυτιλιακαί.
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Η εταιρία ανήκει στην οικογένεια Μαρκίδη π 

οποία έχοντας στην κατοχή της αρκετά πούλμαν και 

ένα κρουαζιερόπλοιο διακινεί σήμερα στην Ελλάδα 

πλήθος Ελλήνων και Ξένων τουριστών .

Το υπόψη Ξενοδοχειακό συγκρότημα θα είναι 

ένα σύνολο κτισμάτων που περιλαμβάνει 26 επιπλωμένα 

διαμερίσματα με συνολική δυναμικότητα 52 κλινών 

βασισμένο πάνω σε σύγχρονες απόψεις περί Τουρισμού, 

προσφέροντας πλούσιες δυνατότητες ψυχαγωγίας και 

γενικών εξυπηρετήσεων στους πελάτες του . Χωροταξικά 

βρίσκεται έξω από την κοινότητα Κρυοπηγής και σε 

απόσταση 600 μ. από τη θάλασσα. Το υπόψη Ξενοδο

χειακό συγκρότημα θα πληρεί τις σύγχρονες απόψεις 

περί τουρισμού και θα απευθύνεται σε πελατεία υψηλών 

απαιτήσεων και υψηλών εισοδηματικών κατηγοριών. 

Η παρουσία του σε μια από τις πιο ανεπτυγμένες 

τουριστικά περιοχές της Χαλκιδικής μεταξύ Ξενοδο

χειακών μονάδων που λειτουργούν ήδη με αρκετή 

επιτυχία , προοιωνίζει την επιτυχία του συγκροτή

ματος που ακολουθώντας την ποιοτική παράδοση της 

περιοχής φιλοδοξεί να προσφέρει υψηλής ποιότητας 

τουριστικές υπηρεσίες .

Το ύψος της συνολικής επένδυσης ανέρχεται 

σε 285-000.000 δρχ.

Το επενδυτικό πρόγραμμα καλύπτει όλες τις 

προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στον νόμο 1262/82.

Είναι γεγονός πως, τόσο η οικονομική επιφάνεια, 

όσο και η μεγάλη επιχειρηματική εμπειρία της εται-
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ρείας ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΑΡΚΙΔΗ Α.Ε. εγγυώνται τη δη

μιουργία μιας ιδιαίτερα επιτυχημένης και κερδοφόρας 

ξενοδοχειακής μονάδας .

ΦΟΡΕΑΣ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

2.1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

2.1.1. Γενικά στοιχεία - δραστηριότητα

Φορέας της προτεινόμενης επένδυσης θα είναι 

η εταιρεία με την επωνυμία "ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΝ ΜΑΡΚΙΔΚΣ 

Α.Ε. τουριστικαί και Ναυτιλιακαί επιχειρήσεις."

Το Πρακτορείο Μαρκίδη είναι σήμερα μια Ναυτι

λιακή και Τουριστική Επιχείρηση της Οικογένειας 

Μίνωα και Βασιλικής Μαρκίδη .

Λειτουργεί από το 1960 σαν Ναυτιλιακή , Πρακτο- 

ρειακή και Ταξιδιωτική Εταιρεία αντιπροσωπεύοντας 

πρακτορεία του εξωτερικού .

Εχει συνεργαστεί με πολλά γνωστά τουριστικά 

γραφεία , στο παρελθόν .

Η εταιρία σήμερα διαθετει 10 υπερμοντέρνα 

λεωφορεία και U μικρά Ι.Χ. για την εξυπηρέτηση 

του Πρακτορείου . Ακόμη η Εταιρεία διαθετει σκάφος 

20 μ. και χωριτικότητας 98 ατόμων για ημερήσιες 

κρουαζιέρες στη Χαλκιδική .

Το πρακτορείο διαπιστώνοντας την αύξηση της 

τουριστικής κίνησης απ' το 1975 στη Χαλκιδακή και 

γενικά στη Β. Ελλάδα έστρεφε τις δραστηριότητες 

του σ' αυτήν την διαρκώς Αναπτυσόμενη περιοχή.

'Ετσι σήμερα η διακίνηση τουριστών στην περι-



οχπ Χαλκιδικής μέσο του πρακτορείου Μαρκίδης Α.Ε. 

έχει φτάσει τους 35-ΛΟ.ΟΟΟ τουρίστες.

Το πρακτορείο Μαρκίδης Α.Ε. έχει τμήματα εισι

τηρίων εσωτερικού και εξωτερικού, γραφείο κίνησης 

πούλμαν, τμήμα βιζών και διαβατηρίων, τμήμα οργα- 

νωμέων εκδρομών εσωτερικού για αλλοδαπούς τουρίστες, 

τμήμα οργανωμέων εκδρομών για ' Ελληνες και Αλλοδα

πούς, προς το εξωτερικό, τμήμα οργάνωσης κρουαζιέρων 

εσωτερικού και εξωτερικού, τμήμα οργάνωσης συνεδρίων 

στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Το πρακτορείο Μαρκίδη Α.Ε. σκοπεύει να εγκατα

σταθεί στα ιδιόκτητα γραφεία του μετά την αγορά 

οικοπέδου 7,5 στρεμμάτων απένταντι των ξενοδοχείων 

ΑΘΩΣ-ΠΑΛΛΗΝΗ και να κατασκευάσει συγκρότημα 26 

διαμερισμάτων Α' κατηγορίας , πολυτελούς κατασκευής 

Σκοπεύει να επεκταθεί σε παρόμοιες τουριστικές 

και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις , μάνατζμεντ ξενοδο

χείων στη Χαλκιδική και στην Υπόλοιπη Ελλάδα, σε 

συνεργασία με άλλα γραφεία ταξιδίων. Επίσης λόγω 

της υπάρχουσας Ναυτιλιακής Εταιρείας, σκοπεύει 

την αγορά σκάφους 700 ατόμων για ημερήσια ταξίδια 

στη Χαλκιδική και Κρουαζιερόπλοια για 7 ήμερες 

κρουαζιέρες στο Αιγαίο.

Τα τέκνα της οικογένειας Μαρκίδη Χριστίνα 

Μαρκίδου 22 ετών και Κατερίνα Μαρκίδου 20 ετών 

σπουδάζουν στο Πολυτεχνείο Θεσ/νίκης στο Πολυτε

χνείο η πρώτη και στη σχολή Νομικών και Οικονομικών 

Επιστημών η δεύτερη ώστε να εισέλθουν στο μέλλον

- 5 -
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στις τουριστικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

της Α.Ε. πρακτορείου Μαρκίδη .

Κ Μετοχική σύνθεση της εταιρείας είναι η εξης:

Μίνως Μαρκίδης 50%

Βασιλική Μαρκίδου 50%

Το διοικητικό συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας 

αποτελείται απ'τα εξης μέλη :

Μίνως Μαρκίδης του Αθανασίου Πρόεδρος-Διευθ. Σύμβουλος 

Βασιλική Μαρκίδου-Αρβανιτίδου Αντιπρόεδρος- Διευθ.Σύμβουλος 

Δέσποινα Αρβανιτίδου-Μούσκα Σύμβουλος

Γιάννης Νούσκας Σύμβουλος

ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ-Γερομόσχου Σύμβουλος

2.1.2. Οικονομικά στοιγεία

Παρατηρήσεις επί των συναλλαγματικών εισπράξεων

Εισπράξεις συναλλάγματος βάσει αποδείξεων 

Τραπεζών

1986 δρχ. 166.338.208

1987 δρχ. 60.901.037

1988 δρχ. 78.839.917

1989 μέχρι σήμερα δρχ. 23.66^.833

Εκτός από τα πιο πάνω αναφερόμενα ποσά, οι 

πελάτες των εκδρομών μας στη Χαλκιδική και τη 

θεσ/νίκη πληρώνουν σε δραχμές (από το συνάλλαγμα 

που εξαργυρώνουν στα διάφορα ξενοδοχεία και ανταλ- 

λακτηρια), η με πιστωτικές κάρτες, με αποτέλεσμα 

να μην υπάρχουν αποδείξεις Τραπεζών για τα ποσά
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αυτά τα οποία υπολογίζονται περίπου στο διπλάσιο 

των πιο πάνω αναφερόμενων εισπράξεων.

Από άλλες προσφερόμενες υπηρεσίες μας, για 

τις οποίες εκδίδονται νίμιμα παραστατικά και διάτρη

τα τιμολόγια , για λογαριασμό μεσολαβούντων πρα

κτορείων των Αθηνών και της υπόλοιπης Ελλάδας, 

δεν υπάρχουν παραστατικά Τραπεζών.

2.2. Βιογραφικά Σημειώματα μετόχων Ά.Ε.

Μίνως Μαρκίδης 

Γεννήθηκα στη Θεσ/νίκη στις 5/4/41 και αποφοίτησα

από το 4-0 Γυμνάσιο το 1958.

Είμαι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 

του Οικονομικού Τμήματος.

Εχω κάνει εξάμηνη μετεκπαίδευση στο ΕΛΚΕΠΑ πάνω 

στο αντικείμενο της κοστολόγησης και της φορολογίας 

εισοδήματος . Σήμερα εργάζομαι ως οικονομικός σύμ

βουλος σε επιχειρήσεις και ταυτόχρονα διδάσκω σε

τεχνικό επαγγελματικό Λύκειο .

Ομιλώ τη Γερμανική και την Αγγλική .

Βασιλική Αρβανιτίδου - Μαρκίδου 

Γεννήθηκα στη Θεσ/νίκη στις 29/5/43 και αποφοίτησα

από το οικονομικό Γυμνάσιο το 19ύ1 .

Είμαι πτυχιούχος της Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής 

Θεσ/νίκης .

Σήμερα εργάζομαι ως καθηγήτρια στο Ενιαίο Πολυκλα- 

δικό Λύκειο . Ομιλώ την Αγγλική .
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Δέσποινα Αρβανιτίδου - Νούσκα 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 10/10/4.5 και αποφοί

τησα από το 4ο Γυμνάσιο Θηλέων .

Είμαι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Θεσ/νίκης . 

Σήμερα εργάζομαι ως Συμβολαιογράφος.

Γιάννης Νούσκας 

Γεννήθηκα στις Σέρρες στις 20/2/40 και αποφοίτησα 

από το 3ο Λύκειο Θεσ/νίκης . Είμαι πτυχιούχος 

της Νομικής Σχολής Θεσ/νίκης . Σήμερα εργάζομαι 

ως δικηγόρος .

ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ - ΓΕΡΟΜΟΣΧΟΥ 

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 25/12/39 και απο

φοίτησα από το 4-0 Γυμνάσιο Θεσ/νίκης . Εφοίτησα 

στη σχολή Ξεναγών Θεσ/νίκης και στην Οικονομική 

σχολή Λογιστών .

Σπούδασα Αγγλικά και Γαλλικά στη Θεσ/νίκη 

Εργάστηκα κατά περιόδους σε Ταξιδιωτικά Πρακτορεία 

και σήμερα εργάζομαι (ως Σύμβουλος ) στο Πρακτορείο 

Μαρκίδη Α.Ε.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2/1
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΙΣ0Α0ΓΙΣΜ2Ν 1984-19Q8 (σε εκατοιι. Spy )

1984 1985 | 1986 | 1987 1988

Ε Ν Ε Ρ Γ Η Τ Ι Κ Ο
[ΠΑΓΙΟ
Λυτοκιγητα 1 1578.4 7074,7 2571 ,1 86940,6 91393,8
ΙΜηχαγηματα 1014,1 91 1 ,1 2642,6 3219,5
Επιπίΐα λ  Σκευή 516,3 1980,7 2496,3 2505,0 8772,2
Οικοδομαι 5264,7 4955,0 1 1381 ,1
ΙΣΥΗΟΑΟ 18373,5 14921 ,5 7710,0 92665,1 1 1 1547,1
I
•ΚΥΚΑΟ^ΟΡΟΥΝ
Απαιτήσεις 14452,3 3301,9 47812,5 46633,2 53842,3
Επισ*σί1εις Απαιτήσεις 5348,1 5232,3
Ιτρεχουμεγοι Αοχ/σμοι 40293 ,6 37161 ,9 1441 ,7 2383,9 1359,8
! ΣΥΝΟΛΟ 60094,0 45696,1 49254,2 49017,1 55202,1
ίj
ΙάΙΛΘΕΙΙΜΑ
’Ταιιεισ 4200,8 9448,8 570,7 1316,7 3933,5
Τραπεζαι 8925.0 3952,8 265,8 1366,3 4235,2
Ζημιαι χρήσεις 6050,8 1800,0
ΣΥΝΟΛΟ 13125.8 13401 ,6 6887,3 4483,0 8168,7
!ΣΥΗΟΑΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 91593,3 74019,2 63851,5 146165,2 174917,91

1
1
ίΠ Α θ Η Τ 1 Κ 0
[ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2004,1 2004,1 2004,1 87232,0 87232,0
ΑΠΟΘΕΜΑΤ1ΚΟ ΕΠΙΣΦAAQN ΑΠΑΙΤΗΣΕ2Ν 5348,1 5232,3
ΥΠ0ΧΡΕ2ΣΕΙΣ 68134,5 58559,3 57579,1 35632,6 74724,6
ΕΞΟΔΑ ΠΑΗΡ2ΤΕΑ 862,2 848,2 429,6 1 14,2 0,0
ΕΠΙΤΑΓΑΙ ΠΑΗΡ2ΤΕΑΙ 1 1892,8 7832,6 1 1294,5
ΪΚΕΡΔΗ 3351 ,6 4186,3 1666,8
ΕΚΠΤ2ΣΕΙΣ Η.Δ.1313/72 1378/73 3189,0
ΤΡΑΠΕΖΕΣ 3838,7 15353,8
ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 91593.3 74019.2 63851 ,5 146165,2 174917,9
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3. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

3-1. Στοιχεία του τόπου εγκατάστασης

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα θα κατασκευαστεί, 

όπως προαναφερθηκε, στην κσινστητα ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ του 

Ν. Χαλκιδικής.

Βρίσκεται στη Νοτιοανατολική πλευρά της χερσο

νήσου της Κασσάνδρας και σε απόστασης 80 χλμ. από 

τη θεσ/νίκη , 5 χλμ. από την Καλλιθέα και 30 χλμ.

από το πλησιέστερο αστικό κέντρο της περιοχής που 

είναι τα Ν. Μουδανιά .

Το οικόπεδο, εντός του οποίου θα κατασκευαστεί 

η ξενοδοχειακή μονάδα έχει εμβαδό (6,783 U2) και

απέχει από την παραλία 600 μέτρα.

Το οικόπεδο ανήκει στην ανώνυμη εταιρεία Πρα

κτορείο Μαρκίδη και βρίσκεται σε εκτός σχεδίσυ 

θέση της κοινότητας Κρυοπηγής . Το οικόπεδο έχει 

γενικά τετράπλευρο σχήμα (τραπέζιο) χωρίς έντονες 

οξείες ή αμβλείες γωνίες .

Η Βόρεια πλευρά τρυ, εφάπτεται της νέας επαρ

χιακής οδού του κυκλώματος Κασσάνδρας και έχει 

θέα πρρς τη θάλασσα.

Η προσπέλαση στο οικόπεδο γίνεται από την 

επαρχιακή οδό μέσω κόμβου . Η Νότια πλευρά του, 

εφάπτεται της παλιά επαρχιακής οδρύ του κυκλώματος 

Κασσάνδρας η ρποία είναι χωματόδρομος πλάτους 6,00μ.



Οι υπόλοιπες δύο πλευρές του συνορεύουν με ιδιοκτη

σίες άλλων ιδιοκτητών .

Θα θέλαμε εδώ να επιδημάνουμε ότι με την υπό 

κατασκευή νέα εθνική οδό Θεσ/νίκης - Ν. Μουδανιών 

η απόσταση της περιοχής από τη Θεσ/νίκη θα συντο- 

μευθεί κατά 1ό περίπου χλμ. με αποτέλεσμα η προ

σπέλαση προς την υποκατασκευή ξενοδοχειακή μονάδα 

να καταστεί περισσότερο άμετη και ταχεία.
Λ.

Η υποδομή της όλης περιοχής είναι σήμερα κατά 

το μεγαλύτερο μέρος ολοκληρωμένη και υπάρχει σύνδε

ση με τα δίκτυα Δ.Ε.Η. και Ο.Τ.Ε. έτσι ώστε να 

είναι δυνατή η εξυπηρέτηση της υπόψη ξενοδοχειακής 

μονάδας χωρίς τη μεταφορά των δικτύων από κοντι

νές περιοχές γεγονός που θα αύξανε ασσύμετρα το 

κόστος της επένδυσης .

3.2. Περιγραφή της επένδυσης

Το περιγραφόμενο έργο θα είναι μια ξενοδοχειακή 

μονάδα του Π. Διατάγματος 557/23-10-87 συνολικής 

δυναμικότητας 52 κλινών .

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις που φαίνονται στα 

συνημμένα σχέδια, διακρίνονται σε δύο κύριες και 

χαρακτηριστικές ομάδες :

α. Την περιοχή της κατοικίας με 26 μονόχωρα (δίκλι

να) επιπλωμένα διαμερίσματα που διατάσσονται σε 

2 επιμέρους ομάδες και είναι πλήρως εξοπλισμένα 

με όλα τα απαραίτητ έπιπλα , την ιματοθήκη τους 

και την ατομική τους κουζίνα.

- 1 1 -
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8. Την περιοχή των κοινοχρήστων χώρων που περιλαμ

βάνει τους χώρους προσέλευσης και υποδοχής , το 

μπαρ και την περιοχή αναψυχής δίπλα στην πίσινα, 

τους χώρους αγορών και γενικών εξυπηρετήσεων με 

τα απαραίτητα καταστήματα και γραφεία .

3·3· Σκοπιμότητα της επένδυσης

Η υπό ίδρυση ξενοδοχειακή μονάδα δημιουργεί 

στην περιοχή μια μονάδα φιλοξενίας και εστίασης 

που προσφέρει υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων σαν 

συνέχειας της ποιοτικής παράδοσης της περιοχής 

και σαν πόλος έλξης τουριστών υψηλών εισοδηματικών 

κατηγοριών.

Έ τ σ ι  ελπίζουμε 

στη μεγαλύτερη και καλύτερη εκμετάλλευση της του

ριστικής ζήτησης της περιοχής , στη δημιουργία 

προϋποθέσεων για διερεύνηση του τουριστικού χώρου 

της Κρυοπηγής με όλες τις ευνοϊκές για την οικονομία 

της περιοχής συνέπειες και στην αύξηση των εσόδων 

των συμπληρωματικών συναφών επιχειρήσεων της ευρύτε

ρης περιοχής .

Στην επιλογή μας αυτή σχετικά με το χώρο 

εγκατάστασης της υπό ανέγερση μονάδας οδηγηθήκαμε 

και από τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων που 

αναφέρονται στη συγκεκριμένη κοινότητα και δείχνουν 

την ύπαρξη συνολικά τριών μόνο ξενοδοχειακών μονά

δων ενώ η ζήτηση παροχής τουριστικών υπηρεσιών
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είναι υπερβολικά αυξημένη όπως φαίνεται από τα 

στοιχεία πληρότητας του 1988 όπου η πληρότητα 

υπερέβαινε το 1 2 4 ,2% .

Τέλος πιστεύουμε ότι η υλοποίηση αυτής της 

μονάδας με την δημιουργία των νέων θέσεων εργασίας 

θα συμβάλλει στη βελτίωση του εισοδήματος των κατοί

κων της περιοχής .

■ν

3.4.. Χρονοδιάγραμμα της επένδυσης

Από πλευράς εταιρείας υπάρχει σήμερα πλήρης 

ετοιμότητας και ρευστότητα για την άμεση έναρξη 

των εργασιών .

Με την εκτίμηση ότι οι διαδικασίες για την 

υπαγωγή στα επενδυτικά προγράμματα του νόμου 1262/82 

θα ολοκληρωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα , 

υπολογίζεται ότι οι οικοδομικές εργασίες θα οργίσουν 

άμεσα με σκοπό το σύνολο της επένδυσης , ήτοι : 

οι οικοδομικές εργασίες , οι εργασίες των ηλεκρτο

μηχανολογικών , υδραυλικών και αποχετευτικών εγκατα

στάσεων , η εγκατάσταση του ειδικού ηλεκτρομηχανολο- 

γικού εξοπλισμού και τέλος η επίπλωση , ο εξοπλι

σμός και η διακόσμηση όλων των χωρών της μονάδας. 

Να ολοκληρωθεί σε διάστημα 17 μηνών . έτσι ώστε 

η μονάδα να δοθεί σε λειτουργία στο συντομώτερο 

δυνατό χρονικό διάστημα.
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4.. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ TOY ΕΡΓΟΥ

4.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

4.1.1. Αρχιτεκτονική λύση και γενική διάταξη 

των κτιρίων , περιγραφή χρήσεων κτιριακών 

υποσυνόλων ♦

Κύριο χαρακτηριστικό της μελέτης , είναι η 

διάσπαση των όγκων που ορίζονται από τη συνολική 

δόμηση του συγκροτήματος .' Ετσι δημιουργούνται 

κτιριακά υποσύνολα με γνώμονα την ενδιαφέρουσα 

και άρτια αρχιτεκτονική σύνθεση αλλά και την απο- 

τελεσματικότητα και πρακτικότητα στη λειτουργία 

της μονάδας .

Τα κτιριακά υποσύνολα, ορίστηκαν με στόχο 

την ομαδοποίηση συναφών λειτουργιών και ταυτόχρονα 

την αποφυγή της διασταύρωσης κυκλοφορίας δύο διαφο

ρετικών ειδών λειτουργιών.

Έχουμε λοιπόν τα εξής : 

α) κτίρια επιπλωμένων διαμερισμάτων (περιοχή κατοικίας) 

(3) κτίρια χώρων-λειτουργίας υποδοχής (RECEPTION) 

και κτίρια που στεγάζουν διάφορες χρήσεις για την 

πληρέστερη εξυπηρέτηση των ενοίκων - χρηστών του 

ξενοδοχειακού συγκροτήματος , αλλά και αυτών της 

ευρύτερης περιοχής , όπως γραφεία τουρισμού και 

ταξιδιωτικών πρακτόρων, ενοικιάσης αυτοκινήτων, 

καταστήματα ειδών λαϊκής τέχνης, κ.α. (περιοχή 

κοινόχρηστων χώρων)
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H RECEPTION βρίσκεται στη Βορειοδυτική πλευρά 

του συγκροτήματος και είναι κτίριο ισόγειο , εμβαδού 

1^3,92 μ2 και περιλαμβάνει :

χώρους εισόδου και υποδοχής , θυρωρείο , τηλεφωνικό 

κέντρο , τηλεφωνικό θάλαμο, σαλόνι αναμονής , BAR, 

χώρο τηλεόρασης , γραφείο διευθυντή και ομάδα V.r.C. 

πελατών.

Δυτικά του κτιρίου της RECEPTION βρίσκεται 

ισόγειο κτιριακό συγκρότημα με χώρους γενικών 

εξυπηρετήσεων , συνολικής επιφάνειας 139,94 υ2.

Στους χώρους αυτούς θα στεγάσουν τα τουριστικά 

γραφεία της εταιρείας, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης 

γραφείο ταξιδίων , MINI MARKET , γραφείο ενοικίασης 

αυτοκινήτων.

Πίσω από τα κτίρια που αναφέρθηκαν προηγούμενα, 

διατάσσονται οι ομάδες των επιπλωμένων διαμερι

σμάτων - κατοικιών που καταλαμβάνουν και το μεγα

λύτερο τμήμα του οικοπέδου.

Υπάρχουν συνολικά 2 ομάδες , διαφορετικές 

μεταξύ τους .

Το συγκρότημα διαθέτει 26 μονόχωρα - STUDI0- 

επιπλωμένα διαμερίσματα.
✓ 2 Το συνολικό εμβαδό είναι 1022,84 U από τα

ρ
οποία τα 597,04 μ είναι ισόγειοι χώροι και τα

Ο f
425,80 μ είναι σε όροφο, υπάρχουν δε και 

251,16 μ ημιυπαίθριων χώρων.

Κατά το σχεδίασμά καθενός από τα διαμερίσματα 

δόθηκε προσοχή στην οργάνωση του χώρου, έτσι ώστε
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να unv εμπλέκονται οι λειτουργίες.

Δημ ιουργήθηκαν δηλαδή δύο σύνολα χώρων, το 

ένα με μπάνιο-V/C, χωλλ εισόδου, κουζίνα και ντουλά

πα , έτσι ώστε να μένει ελεύθερος ο χώρος για το 

δεύτερο σύνολο που είναι χώροι του ύπνου και του 

φαγητού.

Οι κατοικίες διατάσσονται κατά τέτοιο τρό

πο ώστε να πληρούνται οι εξης απαιτήσεις^ :

- κατά το δυνατόν καλύτερη θέα των διαμερισμάτων 

προς τη θάλασσα ή προς το χώρο της πισίνας,

- κατά το δυνατόν μεγαλύτερη απομόνωση των ενοίκων 

μεταξύ τους ,

αμεσότητα επικοινωνίας με τις κοινόχρηστες 

εγκαταστάσεις.

Τέλος το όλο έργο ολοκληρώνεται με έργα διαμόρ

φωσης υπαιθρίων χώρων, όπως, πισίνα μεγάλων δια

στάσεων, χώροι υπαίθριων καθιστικών, χώροι στά

θμευσης αυτοκινήτων των ενοίκων της μονάδας.

4.1.2. Εξωτερικά μορφολογικά στοιχεία

Εμφανές οπλισμένο σκυρόδεμα, επιχρισμένες 

επιφάνειες με σαγρέ ή λείο σοβά, λευκά χρώματα 

στις μεγάλες επιφάνειες και έντονα στα ξύλινα κου

φώματα και τα μεταλλικά κιγκλιδώματα, κόκκινες 

στέγες με κεραμίδια, σχιστόλιθοι, μάρμαρα, είναι 

τα βασικά δομικά και μορφολογικά στοιχεία που συν

θέτουν το σύνολο του έργου.
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Η κάλυψη των ισογείων η διόροΦων κτιρίων γίνε

ται με δώμα η στέγη ξύλινη με επικάλυψη κεραμιδιών.

Οι εξωτερικοί χώροι (βεράντες) ενοποιούνται 

με τους εσωτερικούς με μεγάλα ανοίγματα.

Οι τοίχοι εξωτερικά είναι επιχρισμένοι λευκοί, 

τα κουφώματα ξύλινα και ελαιοχρωματισμένα.

Χαμηλοί τοίχοι από σχιστόλιθο ορίζουν χώρους 

διαφόρων χρήσεων στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 

χώρου. Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε στη διαμόρφωση 

των ημιυπαίθριων και υπαίθριων χώρων, δηλαδη στη 

λειτουργική και αισθητική επικοινωνία των εξωτερι

κών διαμρρφωμένων χώρων του γηπέδου με του εσωτερι

κούς χώρους των διαμερισμάτων καθώς επίσης και 

αυτών των κοινόχρηστων κτιρίων.

Τα δάπεδα στους εσωτερικούς και εξωτερικούς 

χώρους είναι στρωμένα με πλάκες Ελευθερούπολης. 

Οι τοιχοποιίες είναι διπλές με μόνωση πολυουρεθάνης. 

Τα κιγκλιδώματα και οι υδρορροές είναι βαμμένα 

σε ζωηρά χρώματα και δημιουργούν αντίθεση με τους 

ουδέτερους χρωματισμούς της "επιδερμίδας" του 

κτιρίου.

4.1.3. Τεχνική περιγραφή της κατασκευής

Το συνολικό εμβαδόν των κτισμάτων ανέρχεται
ο 2

σε 135ο,70 μ από τα οποία τα 1022,84 U καλύπτουν 

δωμάτια και 333,86 μ οι κοινόχρηστοι χώροι. Παράλ

ληλα πρρβλέπονται ημιυπαίθριοι χώροι συνολικού
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η  ^
εμβαδού 223,57 μ και υπόγειοι βοηθητικοί χώροι

✓ ✓ 2 2 συνολικού ευβαδού 1154-,4-7 u . Από τα 1 356,70 u
' 2 ✓των κτισμάτων τα 930,90 u είναι σε ισόγειο και
2 ✓ ✓ * * τα 425,80 u σε όροφο . 0 συνολικός κτιριακός όγκος

ανέρχεται σε 4593,92 μ-̂  .

Κατωτέρω περιγράφοντα ι συνοπτικά οι βασικές οικο

δομικές εργασίες .
\

1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ

Οι εκσκαφές θεμελίων θα γίνουν σε βάθος 1,20 μ.

2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

Οι φέρουσες κατασκευές θα είναι από οπλισμένο σκυ

ρόδεμα B225/S III. Οι περιμετρικές μαρκίζες των 

στεγών , οι εξώστες και τα πλαίσια των παραθύρων 

θα κατασκευαστούν από εμφανές σκυρόδεμα.

Οι ισόγειοι πλακόστωτοι χώροι θα εδράζονται σε

πλάκες σκυροδέματος Β160 οπλισμένου με δομικό πλέγμα .

3. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ

Οι εξωτερικοί τοίχοι θα κατασκευασθούν διπλοί 

με δύο δρομικά τούβλα των 9.0 εκ. και ενδιάμεσοι

κενό 3-0 εκ. το οποίο θα πληρωθεί με διογκωμένη 

πολυουρεθάνη. Οι εσωτερικοί τοίχοι θα είναι δρομικοί

4. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

Η τελική στρώση των εξωτερικών επιχρισμάτων θα 

είναι σαγρέ από λευκό μαρμαροκόνισμα. Τα εσωτερικά 

επιχρίσματα θα είναι τριπτά .“

5. ΔΑΠΕΔΑ

Στα εσωτερικά δάπεδα θα χρησιμοποιηθθούν κεραμικά
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πλακάκια ελληνικής κατασκευής . Τα δάπεδα των βερα

ντών και των ημιυπαιθρίων χώρων θα επιστρωθούν 

με πελεκητές σχιστολιθικές πλάκες με παρεμβολή 

διακοσμητικών κεραμικών στοιχείων.

6. ΣΤΕΓΕΣ

Οι στέγες θα είναι εγκιβωτισμένες σε περιμετρικά 

προστεγάσματα και 6α επιστρωθούν με κεραμίδια 

Βυζαντινού τύπου.

7. ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Τα εξωτερικά κουφώματα των δωματίων θα είναι ξύλινα 

ανοιγόμενα και θα ελαιοχρωματισθούν. Οι μπαλκονό- 

πορτες θα φέρουν παντζούρια με φυλλαράκι, ενώ τα 

υπόλοιπα ανοίγματα θα ασφαλίζουν με σιδεριές. Τα 

εξωτερικά κουφώματα των κοινόχρηστων χώρων θα είναι 

αλουμινίου ηλεκτροστατικής λευκής βαφής και κατά 

περίπτωση ξύλινα ή μεταλλικά. Οι εσωτερικές πόρτες 

θα είναι γενικά πρεσσαριστές με πλαστική επένδυση.

8. ΜΟΝΩΣΕΙΣ

Προβλέπεται απλή υδρομόνωση των τοιχείων των υπογεί

ων χώρων. Τα δωμάτια και οι πλάκες του μπετόν κάτω 

από τις στέγες θα μονωθούν με έγχυση διογκωμένης

πολυουρεθάνης σε πάχος στρώσεων που θα προκύψει 

από την μελέτη θερμομόνωσης . Τα δάπεδα και οι

τοίχοι μεταξύ των δωματίων θα ηχομονωθούν με επένδυ

ση καταλλήλων ηχοαπορροφητικών PANELS σύμφωνα με τα 

δεδομένα της μελέτης ηχομόνωσης.

9. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Οι χώροι υγιεινής θα επενόυθούν μέχρι το ύψος των
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κουφωμάτων με επισμαλτωμένα κεραμικά πλακίδια ελ

ληνικής κατασκευής .

10. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

Οι εξωτερικές σαγρέ επιφάνε ιες θα βάφουν με λευκό

πλαστικό χρώμα. Τα στοιχεία εμφανούς μπερόν θα

σπατουλαρισθούν και θα βαφούν με σιμεντόχρωμα

Εσωτερικά θα χρησιμοποιηθούν πλαστικά χρώματα και

τοπικά θα γίνει βαφή με ρελιέφ . Τα κάθε είδους
%

εξωτερικά μεταλλικά στοιχεία (σιδεριές, κιγκλιδώμα

τα κλπ.) θα χρωματισθούν με ειδικά χρώματα αντοχής 

στις επιδράσεις της θάλασσας.

11. ΣΤΗΘΑΙΑ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

Στα στηθαία των βεραντών και στα παραπέτα των εξω

τερικών κλιμακοστασίων θα ενταλλάσσονται επιχρισμέ- 

να στοιχεία με μεταλλικά κιγκλιδώματα .

12. ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Τα λουτρά των δωματίων θα φέρουν μπανιέρα ,νιπτήρα 

και λεκάνη αποχωρητηρίου με καζανάκι χαμηλής πιέ- 

σεως. Αντίστοιχος θα είναι ο εξοπλισμός των κοινο

χρήστων χώρων υγιεινής . Τόσο οι μπαταρίες όσο 

και τα είδη πορσελάνης θα είναι ελληνικής κατασκευής

13. ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

Οι χώροι πάνω από το χωλ εισόδου και το λουτρό 

των δωματίων θα φέρουν ψευδοροφές με πλαίσια αλου

μινίου και πλαστικές περσίδες .

U .  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα κεντρικά δίκτυα από το ηλεκτροστάσιο προς τους 

επί μέρους χώρους θα βρίσκονται σε υπόγεια
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επ ι σκέψ ι μα κανάλια. Σε κάθε δωμάτιο θα υπάρχει 

ηλεκτρικός πίνακας και εσωτερική ηλεκτρική εγκατά

σταση που θα καταλήγει στις προβ λεπόμενες από τις 

προδιαγραφές ηλεκτρικές παροχές .

Στους κοινόχρηστους χώρους οι ηλεκτρολογικές εγκατα

στάσεις θα προσαρμοστούν στις μελέτες εξοπλισμού 

και διαμόρφωσης των χώρων αυτών .

Για τον φωτισμό των υπαιθρίων χώρων θα κατ,ασκευασθεί 

ανεξάρτητο δύκτυο χαμηλής τάσης .

15. ΤΗΛΕΦΩΝΑ

Τα δωμάτια και οι κοινόχρηστοι χώροι θα συνδέονται 

με υπόγειο τηλεφωνικό δίκτυο με το κεντρικό τηλέ

φωνο στην RECEPTION .

16. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Από τον κεντρικό συλλέκτη θα διακλαδίζεται στους 

επί μέρους χώρους το κεντρικό υδραυλικό δίκτυο 

ζεστού και κρύου νερού από σιδηροσωλήνες βαρέος 

τύπου που θα Βρίσκονται σε υπόγεια επισκέψιμα κανά

λια . Οι εσωτερικές υδραυλικές εγκαταστάσεις όλων 

των χώρων θα κατασκευασθούν από σωλήνες πολυπροπυ- 

λαινίου και θα είναι αντικαταστάσιμες.

Για το πότισμα θα υπάρχει ανεξάρτητο υπόγειο δίκτυο 

που θα καλύπτει όλους τους υπαίθριους χώρους.

17. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Το κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο θα κατασκευασθεί 

από σωλήνες PVC εγκιβωτισμένους σε άμμο . Οι εγκατα

στάσεις αποχέτευσης των χώρων υγιεινής (σιφών δαπέ

δου. σωληνώσεις, εξαερισμοί) θα είναι επίσης PVC.
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Στα σημεία που θα προβλέΦει η μελέτη αποχέτευσης 

θα κατασκευασθούν επισκέψιμα φρεάτια από μπετόν.

0 κεντρικός συλλεκτήριος αγωγός θα οδηγήσει στη 

δεξαμενή του βιολογικού καθαρισμού.

18. ΠΙΣΙΝΑ
 ̂ 2 

Η πισίνα θα είναι συνολικής επιφάνειας 4-ΟΟμ και

θα επενδυθεί με σιμεντοκονία υφηλών αντοχών και 

θα βαφτεί με εποξειδική βαφη . Τα μηχανήματα ανα

κύκλωσης , καθαρισμού και χλωρίωσης του νερού θα 

βρίσκονται σε παρακείμενο υπόγειο χώρο .

19. ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ
 ̂ 2 

Από τον υπαίθριο χώρο των 5*300,ΟΟμ περίπου ,

το μεγαλύτερο μέρος θα διαμορφωθεί σε χώρους πράσι

νου με γκαζόν , παρτέρια με θάμνους, δενδροστοιχίες 

κλπ. Από τις επί μέρους ενότητες κατοικιών θα οδη

γούν προς τους κοινόχρηστους χώρους πλακόστρωτοι 

πεζόδρομοι. Τοπικά προβλέπονται υπαίθρια καθιστικά, 

και άλλα αντίστοιχα στοιχεία διαμόρφωσης.

5. ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.1. ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ

Το οικόπεδο στο οποίο θα ανεγερθούν οι κτιρικές 

εγκαταστάσεις της ξενοδοχειακής μονάδας έχει έκταση 

6783,43 μ2 .

Η σημερινή αξία του οικοπέδου αυτού, με βάση 

τις τρέχουσες τιμές στην περιοχή εκτιμάται σε

6.000.000 δρχ. ανά στρέμμα, δηλαδή συνολικά σε 

6,8 X 6.000.000 = Λ1.000.000 δρχ.
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5.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

5.2.1. Κόστος οικοδομικών εργασιών κτιριακών εγκατα

στάσεων . Κόστος εργασιών διαμόρφωσης περιβάλλοντος 

χώρου . Κόστος εργασιών πάσης Φύσεως δικτύων.

Στον πίνακα 5/1 αναλύεται το κόστος των οικοδο

μικών εργασιών των κτιρίων των εργασιών της διαμόρ

φωσης του περιβάλλοντος χώρου και των εργασιών
\

που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία 

των πάσης φύσεως δικτύων του έργου.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3/1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΝ ΚΤΙΡΙΛΚΟΝ ΕΓΚΑΤΛΣΤΑΣΕΟΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΟΝ ΔΙΛΜΟΡΨ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΟΡΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΟΝ ΠΑΣΗΣ f ΥΣΕΟΣ ΔΙΚΤΥΟΝ

ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΧΟΜΛΤΟΥΡΓΙΚΛ
Εκσκαφές 9εμε3ΐώΥ M3 3 597 480 1 726 560
Διαμορφώσεις οικοπέδου M3 2 573 550 1 415 150

ΣΥΝΟΛΟ 3 141 710
ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΚχιριακώΥ εχκαχασχασεώΥ M3 1 850 27 000 49 950 000
ΤοιχείώΥ αγχισχηριξης M3 352 24 000 8 448 000
Εμ*αγεις ξυίίοχυποι M2 228 4 000 912 000

ΣΥΝΟΛΟ 59 310 000
ΙΣΧΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Κα9αριοχηχας M3 285 7 500 2 137 500
ΔαπεδώΥ υποχείώγ M3 185 9 500 1 757 500

ΣΥΝΟΛΟ 3 895 000
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ
Εξώχερικες M2 3 200 5 200 16 640 000
Εσώχερικες M2 1 600 4 300 6 880 000

ΣΥΝΟΛΟ 23 520 000
ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
Εξώχερικα σαχρε M2 3 100 1 950 6 045 000
ιΕσώχερικα χριφχα M2 3 950 1 800 7 1 1 0  000

ΣΥΝΟΛΟ 13 155 000
ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ
Εσώχερικα δαπεδα
κυρίας χρησης M2 1 170 5 900 6 903 000
Εσώχερικα δαπεδα
βοηθηχικης χρησης M2 1 180 3 800 4 484 000

ΣΥΝΟΛΟ 1 1 387 000
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΙΧΟΝ
λουχρα χώρ*#γ κυρίας 
ΧΡησης
Βοη9ηχικοι χώροι

M2
M2

410
273

4 950 
3 300

2 029 500 
900 900

• ΣΥΝΟΛΟ 2 930 400
ΜΟΝΟΣΕΙΣ
Υχρομογώση χοιχείών M2 400 800 320 000
Μογώση δώμαχώΥ M2 230 1 800 414 000
Μογώση π/)ακ«#γ σχε^ώγ M2 750 950 712 500
Ηχομονώσεις χοιχώγ
και πΑακώΥ μπεχογ M2 736 800 588 800

ΣΥΝΟΛΟ 2 035 300
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΔΑΠΑΝΗ

ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
Σχε#ες
Αλματα

M2
M2

750
100

4 900 
1 200

3 675 000 
120 000

ΣΥΝΟΛΟ 3 795 000
ΧΡ2ΜΑΤΙΣΜ0Ι
ΠίΙασχικα χρώμαχα
Σιμεγχοχρώμαχα
Υδροχρώματα

M2
M2
M2

3 100 
431 

1 785

1 100 
800 
500

3 4 1 0  000 
344 800 
892 500

ΣΥΝΟΛΟ 4 647 300
ΣΙΔΗΡΟΚΛΤΛΣΚΕΥΕΣ
Κι^κΠιδώμαχα M2 87 5 800 504 600

ΣΥΝΟΛΟ 504 600
ΨΕΥΔΟΡΟΨΕΣ
ΔώματίώΥ M2 160 3 500 560 000

ΣΥΝΟΛΟ 560 000
ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Σεχ 3ουχρώγ δώμαχίώγ 
Σεχ VC κοιγοχρησχών
χώρώΥ

ΤΕΜ

ΤΕΜ

26

12

123 000 

58 000

3 198 000 

696 000
ΣΥΝΟΛΟ 3 894 0001

Κ0ΥΨ2ΜΑΤΛ
ΐΕξώχερικα και εσώχερικα 
ίξυίΐιγα κουφώματα, π3ηρη 
'δώμαχίώγ και 
ίκοινοχρησχώΥ χώρώγ 
|Εξώχερικα κουφώματα 
(αλουμίνιου κοιγοχρησχκγ  
χώρώγ, πληρη 
Μεχα33ικα κουφώματα 
βοηθηχικώγ χώρώΥ, πληρη

ΑγαίΙυση σε συνημμένη προσφορά 
απο 

«  VELKO» 9 152 000

M2

M2

156

25

21 600 

16 850

3 369 600 

421 250
ΣΥΝΟΛΟ 12 942 850

ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΙΣ
Κεγχρικο δικχυο 
ζεσχου γέρου 
Κεγχρικο δικχυο 
κρύου γέρου 
Κεγχρικο αποχεχευχικο 
δικχυο
Εσώχερικες ε#καχασχασεις 
δώμαχίώγ
Εσώχερικες ε^καχασχασεις 
κοιγοχρηστώγ χώρώγ 
Δικχυο ποχιαμαχος

Αγαλυση σε συγημμεγη προσφορά 
απο

Π.Τ.Κ. Ε.Π.Ε. 3 090 000

ΣΥΝΟΛΟ 3 090 000
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ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΑΠΑΝΗ

ΗΑΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Κεντρικά δίκτυα
Εσ**τερικες εγκαταστάσεις
δνματινγ
Εσκτερικες εχκαταστασεις ΑναίΙυση σε συνημμεγη προσφορά
κοιγοχρηστιιγ χνρνγ απο
Εξντερικο δίκτυο φωτισμού Π.Τ.Κ. Ε.Π.Ε . 6 020 000
Εχκατασταση εφεδρικού
ηϋεκτροπαραχνχσυ ζεύγους

ΣΥΝΟΛΟ 6 020 000
ΕΞ3ΤΕΡ1ΚΕΣ ΔΙΛΜ0Ρ*12ΣΕΙΣ
Πεζοδρομοι M2 ♦ 1 800 4 400 7 920 000
Λιθοδομές M2 1 125 5 500 6 187 500
^υτευσεις-πσρτερια κ3π M2 3 300 650 2 145 000

ΣΥΝΟΛΟ 16 252 500
ΕΞΟΔΑ ΟΙΚ. ΑΔΕΙΑΣ
Εξοδα οικ. αδειας 2 1 1 0  000

ΣΥΝΟΛΟ 2 1 1 0  000
ΑΜΟΙΒΕΣ MHXANIKQN
Αμοιβές μηχανικήν 3 620 000

ΣΥΗΟΑΟ 3 620 000

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 176 810 660
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 5 189 340

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 182 000 000
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5.2.2. Κόστος επίπλωσης , εξοπλισμού και διακόσμησης 

δωματίων και κοινοχρήστων χώρων.

Στον πίνακα 5/2 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα 

επιμέρους κονδύλια των πινάκων 5/2.1 μέχρι και 

5/2.7 και προκύπτει ο συνολικός αντίστοιχος προϋπο- 

λοΥίσυός.

Στους πίνακες 5/2.1 μέχρι και 5/2.7 αναλύονται

με λεπτομέρεια οι προϋπολογισμοί για την επίπλωση

γον εξοπλισμό και

is/tufts/MVS ι

τη διακόσμηση των επί μέρους

τμημάτων της μονάδας και παρρυσιάζονται οι αντίστοι-

χες προσφορές των κατασκευαστών και προμηθευτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 5/2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΠΑΟΣΗΣ-ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ
ΔΟΜΑΤΙΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΝ ΧΟΡΟΝ

Α/Α ΕΙΔΟΣ
• ..........: -ί

ΚΟΣΤΟΣ ί
V  -  . (.7 Λ . t

5/2.1 ΕΠΙΠΑΟΣΗ-ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ MOHOXQPQN ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 11 251 630
5/2.2 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ KOYZIHQN ΔΟΜΑΤΙΟΝ 3 848 450
5/2.3 ΕΠΙΠΛΟΣΗ ΛΙΝΟΘΗΚΟΝ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3 510 000
5/2.4 ΕΠΙΠΛΟΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΧΟΡΟΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 3 821 000
5/2.5 ΕΠΙΠΑΟΣΗ-ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙΩΝ 396 400
5/2.6 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΡ 3 644 115
5/2.7 ΕΠΙΠΑΟΣΗ-ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1 598 200

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
' i I

28 069 795
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 1 930 205

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 30 000 000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5/2.1
ΕΠΙΠΑΩΣΗ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΛΚΟΣΜΗΣΗ ΜΟΝΟΧΩΡΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ■·

A/A ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1 ΚΡΕΒΒΑΤΙΑ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 2 24 000 48 000
2 ΚΟΜΟΔΙΝΑ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 2 13 500 27 000
3 ΤΟΥΑΛΕΤΤΑ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 24 000 24 000
4 ΚΑ8ΡΕΠΤΗΣ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 5 100 5 100
5 ΣΚΑΜΠΩ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 8 500 8 500
6 ΤΡΑΠΕΖΙ ΦΑΓΗΤΟΥ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 27 600 27 600
7 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 5 15 000 75 000
8 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 2 36 000 72 000
9 ΝΤΟΥΛΑΠΑ 120X180X80 ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 58 000 58 000
10 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΑΦΟΙ ΚΕΛΕΣΙΔΗ Τεμάχιο 3 8 000 24 000
1 1 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΒΕΡΑΝΤΑΣ ΚΑΡΡΑ Τεμάχιο 2 6 200 12 400
12 ΤΡΑΠΕΖΙ ΒΕΡΑΝΤΑΣ KAPFA Τεμάχιο . 1 5 700 5 700
13 ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 4 1 439 5 756
14 ΠΡΟΣΟΨΙΑ 50X100 ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 8 405 3 240
15 ΛΟΥΤΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ 80X140 . ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 4 925 3 700
16 ΤΑΠΕΤΑ 50XS0 ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 1 . , 643 643
17 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΠΙΚΕ ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 4 1 513 6 052
18 ΥΠΟΣΕΝΔΟΝΑ ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 4 450 1 800
19 ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ ■ ' ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 4 550 2 200
20 ΜΑΞΙΛΑΡΟΘΗΚΕΣ ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 8 298 2 384
21 ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΚΟΥΒΕΡΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Τεμάχιο 4 3 400 13 600
22 ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ „ SKANDI-FORM Τεμάχιο 8 760 6 080

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΟΧΩΡΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ 432 755

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ MOHOXQPQN ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 26 432 755 1 1 251 630
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ΠΙΗΛΚΛΣ 5/2.2
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΏΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ

A/A Ε1ΑΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1 ΚΟΥΖΙΝΑ - ΨΥΓΕΙΟ MINI-K ΒΙΑΜΟΞ FRANKE Α.Ε. Τεμάχιο 2β 120 000 3 120 000
2 ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ 

(ανάδυση σε προσφορά)
ΙΩΝΙΑ

' 409 400
3 ΜΑΧΑΙΡΟΠΗΡΟΥΝΑ- 

ΑΝΟΞΕΙΔΏΤΑ 
(σναλυση σε προσφορά)

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 319 050

ΣΥΝΟΛΟ: 3 848 450

;· I ilflOj
• * : ·

ΠΙΝΑΚΑΣ 5/2.3 ,
1 ΕΠΙΠΛΩΣΗ AIN08HKQN - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
!
|α /α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΡΑ’Ρ ΙΑ ΑΙΜΟθΗΚΩΜ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 20 2 800 56 ΟΡΟ
2 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΠΑΓΚΟΙ ΛΙΝΟΘΗΚΗΣ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 4 21 000 84 000
3 5 ΜΗΧΑΝΗ ΠΛΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΟΥ ! ')  j  06
4 5 ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΤΡΕΣ r : ■ Μ» MU1
5 5 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ . ΑγαίΙυση σε συγημμεγη προσφορά απο •·. ; .‘ΐ ’ :
6 5 ΠΑΡΚΕΤΕΖΑ «G LA SS CLEANING» I · - 3 370 000
7 5 ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕ ΡΑΦΙΑ >.■
8 5 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ ΥΓΡΏΝ

ΣΥΝΟΛΟ: 3 510 000
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5/2.4
ΕΠΙΠΛΟΣΗ-ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ XQPQN ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1 ΠΑΓΚΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 395 000 395 000
2 ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 120 000 120 000
3 ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ ΚΛΕΙΔΟΘΗΚΗΣ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 80 000 80 000
4 ΠΑΓΚΟΣ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 87 000 87 000
5 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 3ΘΕΙΙ0Ι ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 7 '  109 000 763 000
6 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 28ΕΣΙ0Ι ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 12 84 000 1 008 000
7 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 24 45 000 1 080 000
8 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 18 16 000 288 000

ΣΥΝΟΛΟ: 3 821 000

'■r·’· "' Ο
t r  . · - . , ·

ΠΙΝΑΚΑΣ 5/2.5
ΕΠΙΠΛδΣΗ-ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΓΡΑΨΕΙΟΥ ΔΙΕΥΕΙΥΝΤΗ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1 ΓΡΑΨΕ 10 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 105 000 105 000
2 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 1 28 000 28 000
3 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΏΝ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 6 14 500 87 000
4 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 3 16 000 48 000
5 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 2 49 700 99 400
6 ΚΑΡΕΚΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 2 14 500 29 000

ΣΥΝΟΛΟ: 396 400
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5/2.6
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΠΑΡ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ

1 ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ 2,50 μ. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 380 000 380 000
2 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 140 000 140 000
3 ΤΡΑΠΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 20 000 20 000
4 ΜΗΧΑΝΗ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΕ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 68 000 68 000
5 ΤΟΣΤΙΕΡΑ ΔΙΠΛΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 29 000 29 000
6 ΔΟΣΟΜΕΤΡΗΤΕΙ ΠΟΤΩΝ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 10 6 500 65 000
7 ΠΑΓΟΜΗΧΑΝΗ 70 kq/24mpo ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 330 000 330 000
8 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ MORRIS ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 ' 55 000 55 000
9 ΕΡΜΑΡΙΑ 2 ,40X0,70X0,80μ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 70 000 140 000
10 ΠΑΓΚΟΣ ΛΑΝΤΖΑ 2 Λεκανών ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 87 000 87 ΟΟΟί
1 1 ΠΟΤΗΡΟΘΗΚΗ 2,40 μ. ' ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 55 000 55 ΟΟΟΙ
12 ΨΥΚΤΗΣ ΝΕΡΟΥ 150 π/ωρα ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 180 000 180 000
13 ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ ΑΠΛΗ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τ εμαχ ιο 1 55 000 55 000
14 ΜΗΧΑΝΗ ΠΑΡΑΓ. ΓΡΑΝΙΤΑΣ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 310 000 310 000
15 ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΩΤΟΥ 7 δοχείων ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 220 000 220 000
16 ΨΥΓΕΙΟ ΒΙΤΡΙΝΑ ΜΟΝΟ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 1 144 000 144 000
17 ΚΑΡΟΤΣΙ ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ Τεμάχιο 100 000 100 000
18 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΜΠΑΡ ΚΑΡΡΑ Τεμάχιο 17 8 870 150 790
19 ΣΚΑΜΠΩ ΜΠΑΡ ΚΑΡΡΑ Τεμάχιο 11 7 875 86 625
20 ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΠΑΡ ΚΑΡΡΑ Τ εμαχιο 68 7 250 493 000
21 ΠΟΤΗΡΙΑ κ3π. ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ 97 020
22 ΕΙΔΗ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΙΩΝΙΑ 277 400
23 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΛΕΥΚΑ ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 60 911 54 660
24 ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΑ ΧΡΩΜΑΤ. ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 60 960 57 600
25 ΝΑΠΕΡΟΝ ΛΕΥΚΑ ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 60 395 23 700
26 ΝΑΠΕΡΟΝ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΑΙΓΑ ΙΟΝ Τεμάχιο 60 422 25 320

ΣΥΝΟΛΟ: 3 644 Π 5

ΠΙΝΑΚΑΣ 5/2.7
ΕΠΙΠΑΑΣΗ-ΕΞΟΠΑΙΣΜΟΣ ΑΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΨΕ ΙΟΥ

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
ΜΟΝΑΔΑΣ

ΤΙΜΗ
ΜΟΗΑΑΑΣ

1 * * ·'. · 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ „ 
ΚΟΣΤΟΣ^

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 8 49 700 397 600
2 ΚΑΡΕΚΛΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 8 14 500 116 000
3 ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ . ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 3 109 000 327 000
4 ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 4 16 000 64 000
5 ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ ΔΟΜΗ Ο.Ε. Τεμάχιο 8 45 000 360 000

! 6 ΡΑΦΑΡΙΑ ΔΟΜΗ Ο Ι. M2 12 27 800 333 600

ΣΥΝΟΛΟ: 1 598 200
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5.2.3 Κόστος ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού

Στις συνημμένες προσφορές , παρουσιάζονται 

οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές για τα επί μέρους 

κονδύλια του προβλεπόμενου ηλεκτρομηχανολογ ικού 

εξοπλισμού.

Στον πίνακα 5/3 εμφανίζονται τα κονδύλια αυτά 

συγκεντρωτικά και προκύπτει ο συνολικός αντίστοιχος 

προϋπολογιμός .

Επισημαίνουμε το γεγονός ότι το μεγαλύτερο 

μέρος του ειδικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 

θα είναι ελληνικής κατασκευής και προέλευσης.

ρ-. > χ >  fTlirr\ C\ /C I - « n n r o  . ~  -  π . , . · ,

ΠΙΝΑΚΑΣ 5/3 ,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
-

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑ?Η ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ Λ ΚΟΣΤΟΣ

1 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ-ΤΗΛΕΦ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
(ΑγαίΙυση σε συγημμεγη προσφορά)

Π.Τ.Κ. Ε.Π£.
8 000 000

2 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΑΣ?ΑΛΕΙΑΣ 
(Ανάλυση σε συνημμένη προσφορά)

ΤΑΚΗΣ Γ. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
3 068 290

3 ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
(Ανάλυση σε συγημμεγη προσφορά)

Y0F0B ΙΟΛΟΓ ΙΚΗ
2 000 000

4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 
(ΑναίΙυση σε συγημμεγη προσφορά)

ΥώΡΟΒ ΙΟΛΟΓ ΙΚΗ
( 3 000 000

5 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙΜΛΤΙΣΜΟΥ-ΘΕΡΜΛΝΣΗΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ 
(Αγαλυση σε συνημμένη προσφορά)

Π.Τ.Κ. Ε.Π.Ε.

5 850 000
6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΙΑΚΟΝ ΣΥΛΛΕΚΤΟΝ 

(ΑγαίΙυση σε συγημμεγη προσφορά)
STIEBEL ELTR0N

1 871 302
7 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

Δυο 9εσεις εργασίας, Ξεγοδοχειακο 
πακέτο και πακέτο Γεγικης λογιστικής 
(Ανάλυση σε συγημμεγη προσφορά)

ΑΤΚΟ ’

3 774 800
8 2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΕΣ 

(ΑγαίΙυση σε συγημμενη προσφορά)
ΤΕΧΝΙΚΗ

410 000
9 1 TELEFAX

(ΑγαίΙυση σε συγημμεγη προσφορά)
ΤΕΧΝΙΚΗ

442 000
10 1 ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ 

(ΑγαίΙυση σε συγημμεγη προσφορά)
ΤΕΧΝΙΚΗ

911 100
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 29 327 492
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 2 672 508

' ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32 000 000
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5.2.4 Συγκεντρωτικός πίνακας - Διαμόρφωση τελικού

κόστους

Μετά το πέρας των προμετρησεων των εργασιών 

και υλικών των απαραίτητων για την ολοκλήρωσή της 

κατασκευής του υπόψη έργου και τη συλλογή των προ- 

σφερών από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές και 

εγκαταστάσεις για την κοστολόγηση των αντίστοιχων 

εργασιών το κόστος της προτεινόμενης επένδυσης 

διαμορφώνεται στον πίνακα 5/Α ·

1. Οικοδομικές εργασίες κτιριακων εγκαταστάσεων 
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 
Δίκτυα πασης φυσεως

•
182.000.000

2.. Επίπλωση, εξοπλισμός και διακοσμηση 
δωματίων και κοινοχρήστων χωρων 30.000.000

3. Ειδικός ηλεκτρομηχανολο^ικος εξοπλισμός 32.000.000 t

ΣΥΝΟΔΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 244.000.000 ;- J

4. Αξια οικοπέδου 41.000.000

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΟΥ 285.000.000



6. ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 1262/82

Σύμφωνα με την ΙΕ/5533/1 3 * 5*87 απόφαση του 

Υ.Π.Ε0.Ο ττου αναφέρεται στον καθορισμό των στοιχείων 

αξιολόγησης τουριστικών επενδύσεων και κριτηρίων 

και τρόπου προσδιορισμού της επιχορήγησης του Ν .1262 

/ 82 αναλύεται κατωτέρω η Βαθμολογία της συγκεκρι

μένης επένδυσης και υπολογίζεται το ποσοστό της 

επιχορήγησης της .

6.1. ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

6.1.1. Ί δ ι α  συμμέτοχη

Η περιγραφόμενη επένδυση ανήκει στην περιοχή 

Γ' . Το προτεινόμενο ποσοστό της ίδιας συμμετοχής 

είναι 4-5%.

Αρα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

σχετικής απόφασης προκύπτει :

Β1 = 25/35 X (45-25) = U , 3

6.1.2. Συναλλαγματικό κόστος

Από τον προϋπολογισμό του συνόλου της επέν

δυσης των 24.4 *000.000 δραχμών, το συναλλαγματικό 

κόστος υπολογίζεται σε 2.440.000 δρχ., δηλαδή σε 

ποσοστό 1,0%

Αρα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 2 της 

σχετικής απόφασης προκύπτει :

Β2 = 10 - 1 = 9,0

6.1.3. Νέες θέσεις εργασίας

Προβλέπονται 25 θέσεις εργασίας για εξάμηνο 

διάστημα (υφηλή περίοδος) 15 θέσεις εργασίας για 

δίμηνο διάστημα (χαμηλή περίοδος) και 6 θέσεις



35 -

εργασίας για το υπόλοιπο τετράμηνο διάστημα (χειμώ- 

νας ) δηλαδή με αναγωγή σε ετήσια βάση :

(25X6+15Χ2+6Χ4)/12 = (150+30+24)/12 = 204/12 =17 θέ

σεις και επομένως 17/52 = 1/3

Αρα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 3 της 

σχετικής απόφασης προκύπτει :

Β3 = 20

6.1.4·. Εζοικονόμηση ενέργειας

Προβλέπεται πλήρης εγκατάσταση ηλιακών θερ

μοσιφώνων για παροχή ζεστού νερού σε όλους τους 

χώρους.

Αρα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 4 της 

σχετικής απόφασης προκύπτει :

Β4 =5,0

6.1 . 5 * Χωροαναπτυξιακά

0 τόπος πραγματοποίησης της επένδυσης (κοινό

τητα ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ, Ν. Χαλκιδικής) υπάγεται στις ζώνες 

ποιοτικής αναβάθμισης.

Αρα σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 5 της 

σχετικής απόφασης προκύπτει :

Β5 = 5,0

6.1.6 Επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών

Η προσφερόμενη μονάδα είναι Α'τάξης και συνεπώς 

σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 6 της σχετικής 

απόφασης δικαιούται :

Β6 = 10,0

6.1.7. Σύνολο βαθμολόγησης 

Από το άθροισμα των επί μέρους βαθμολογιών Β1 έως 

Β6 προκύπτει :
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Ε = Β1+Β2+Β3+Β4.+Β5 + Β6 = 1X ,3+9+20+5+5+10 = 63>3

6.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ - ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 

Βάσει του πιο πάνω αναώερόρενου συνόλου βάθρων 

που συγκέντρωσε η περιγραφόρενη επένδυση και σύρΦωνα 

U ε τα αναφερόρενα στη σχετική απόφαση του ΥΠ.ΕΘ.Ο. 

ο υπολογισρός του ποσοστού ο υπολογισρός του ποσο

στού επιχορήγησης προκύπτει ως εξής :

Ε = 15 + [ (63 ,3-4-0) / (Ί 00-4.0) ] X (ΛΟ - 15) = 15+9,71 =

24., 71 %

6.3. ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

6.3-1· Οίκονορικη ολοκλήρωσή της περιογης 

Η νοτιοανατολική πλευρά της Κασσάνδρας στην 

οποία πρόκειται να πραγρατοποιηθεί η προτεινόρενη 

επένδυση διανύει περίοδο οικονορικής ανάπτυξης.

Η κοινότητα Κρυοπηγης στην οποία θα εγκατασταθεί 

η ρονάδα, δεν διαθέτει ένα ικανό αριθρό ξενοδοχείων 

και επιπλωρένων διαρερισράτων για να εξυπηρετήσει 

τη συνεχώς αυξανόρενη τουριστική ζήτηση της περιοχής 

Από τα στατιστικά στοιχεία του 1988 φαίνεται 

ότι η πληρότητα στη συγκεκριρένη κοινότητα υπερέ- 

βαινε κατά πολύ το 100%.

Ετσι η προτεινόρενη ρονάδα έρχεται να προσθέσει 

έναν ικανοποιητικό αριθρό δωρατίων σε ρια περίοδο 

υψηλής ζήτησης προσφέροντας ράλιστα υπηρεσίες Α' 

κατηγορίας και συρβάλλοντας έτσι στην ολοκλήρωση 

της τουριστικής υποδορής της κοινότητας και στην 

αύξηση των εισοδηράτων των συρπληρωρατικών- επιχει

ρήσεων .
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Κ πραγματοποίηση της προτεινόμενης επένδυσης είναι 

γεγονός πως θα ενισχύσει οικονομικά την περιοχή 

και ελπίζουμε ότι θα δημιουργηθεί ένας χώρος υπό

δειγμα του οποίου η επιτυχία θα αποτελέσει αφετηρία 

ανάληφης παρομοίων πρωτοβουλιών για επενδύσεις

έτσι ώστε η τουριστικά προσεγμένη αυτή περιοχή 

να γνωρίσει την οικονομική της ολοκλήρωση στην

ορθολογική βάση της ποιοτικής προσφοράς υπηρεσιών.

Για τους λόγους αυτούς , πιστεύουμε ότι η 

προτεινόμενη επένδυση έχει όλες τις προϋποθέσεις

για τη χορήγηση διορθωτικού κριτηρίου 3%·

6.3·2. Σύνολο διορθωτικών κριτηρίων 

Ε2 = 3,0%

6.4* ΣΥΝΟΛΟ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ Ν. 1262/82. 

Κατόπιν όλων των ανωτέρω υπολογισμών , ως 

συνολικό ποσοστό επιδότησης καθορίζεται το εξής:

Ε = 24,71% + 3% = 27,71 %

6.5. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 

Με βάση τα προηγούμενα το προτεινόμενο χρηματο

δοτικό σχήμα έχει ως εξής :

1 . Ιδια συμμετοχή
(45% X 285.000.000) 128.000.000
1.1. Αξία οικοπέδου 41*000.000
1.2. Μετρητά 87.000.000
2. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ Ν. 1262/82
(27,71% X 244.000.000) 68.000.000
3· Δάνειο από την Τράπεζα Πίστεως
Το υπόλοιπο ποσό__________________________89· 000 . 000___

Σ Υ Ν Ο Λ Ο  285.000.000



7. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

7.1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Η Ελλάδα με τη μεγάλη έκταση των ακτών της, 

τα πολλά και ενδιαφέροντα νησία της, την καθαρή, 

θάλασσα, το πολύ καλό κλίμα και την πολιτιστική 

κληρονομιά της προσφέρεται για τουριστική αξιοποίηση 

Κατά τα τελευταία 25 χρόνια ο Τουρισμός στην Ελλάδα 

αναπτύχθηκε με ταχύτατους ρυθμούς με αποτέλεσμα 

να αποτελεί σήμερα μια από τις κυριότερες και πιο 

πολύπλευρες πλουτοπαραγωγικές πηγές της χώρας. 

Κατά το τρέχον έτος οι τουριστικές αφίξεις , σύμφωνα 

με τις εκτιμήσεις του Ε.Ο.Τ., θα ξεπεράσουν τα

8.000.000 άτομα, τα δε συνολικά έσοδα που θα αποφέ

ρουν, θα φτάσουν τα 4,2 δισεκατομμύρια δολλάρια, 

που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 50% του ετήσιου 

ελλείματος του ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών 

της χώρας .

Οι άμμεσα και έμμεσα απασχολούμενοι στον Τουρι

στικό τομέα σε όλη την Ελλάδα ξεπερνούν τις 400.000 

άτομα και υπολογίζεται ότι το 1/4 περίπου του ενερ

γού πληθυσμού της χώρας αποκτά με κάποιο τρόπο 

εισόδημα από τον τουρισμό (ομιλία προέδρου Π.Ο.Ξ. 

στο Συνέδριο Π.Ο.Ξ., 3·11·88).

Η Ξενοδοχία που αποτελεί τη βάση του τουρισμού, 

αναπτύχθηκε ιδιαίτερα έντονα και σήμερα το δυναμικό 

της έφτασε στις 5.800 μονάδες και στις 400.000 

κλίνες .

Οι συνολικές επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου στα
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ξενοδοχεία υπολογίζονται σε 1.080 δισεκατομμύρια 

δραχμές. Η Ξενοδοχία λοιπόν , καταξιωμένη και δυνα

μική δραστηριότητα της Εθνικής Οικονομίας με κατ' 

εξοχήν συνέχεια και διάρκεια, είναι σήμερα η πρώτη 

σε πάγιες επενδύσεις στην Ελλάδα .

Είναι πια κοινά αποδεκτό ότι ο τουρισμός 

μπορεί να αποτελέσει για τη χώρα μας έναν από τους: 

βασικούς μοχλούς κοινωνικο-οικονομικής ανάπτυξης 

μέσα στα πλαίσια της ενοποιημένης Ευρωπαϊκής αγοράς, 

λειτουργώντας αρμονικά και παράλληλα με τη βιομηχα

νία, τη γεωργία και τους άλλους τομείς της οικονομί

ας και οπωσδήποτε ας μην παραβλέπουμε το γεγονός 

ότι μπορεί να είναι ο καλύτερος καταναλωτής των 

προϊόντων μας .

7.2. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Η θεαματική ανάπτυξη του τουρισμού στην Ελλάδα 

στις δύο τελευταίες δεκαετίες, στηρίχθηκε σε ένα 

μονόπλευρο προσανατολισμό της τουριστικής πολιτικής 

που οδήγησε σε μια μορφή τουριστικής μονοκαλλιέργει

ας ορισμένων μόνο περιοχών που πρωτομπήκαν στο 

τουριστικό παιχνίδι όπως η Κέρκυρα, η Ρόδος, η Κρήτη.

Οι περιοχές αυτές, με τον τρόπο που σχεδιά

στηκαν και αναπτύχθηκαν, έφθασαν σε σχεδόν οριακά 

σημεία, τουλάχιστον όσον αφορά το μαζικό τουρισμό, 

με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα 

σε ότι αφορά την υποδομή τους και τη σύνδεση της 

υπέρμετρης τουριστικής ανάπτυξης τους με τις άλλες 

παραγωγικές και κοινωνικές λειτουργίες τους .

Εχει γίνει πλέον παραδεκτό από όλους τους



-  40

αρμόδιους Φορείς, ότι τα περιθώρια τουριστικής 

ανάπτυξης και διεύρυνσης της τουριστικής προσφοράς 

που διαθέτει η χώρα μας θα πρέπει να κατευθυνθούν 

στην ανάπτυξη και άλλων περιοχών της περιφέρειας.

Η Χαλκιδική , το πρώτο τουριστικό κέντρο της

3. Ελλάδας, με τις απαράμιλλες φυσικές της ομορφιές, 

τα 500 χλμ. μοναδικών ακτών, τα αρχαιολογικά της

μνημεία , τα αξιοθέατα, ένα εξαίρετο κλίμα που
\

ευνοεί μια παρατεταμένη τουριστική περίοδο, την 

εύκολη και σύντομη προσπέλαση από τις μεγάλες τουρι

στικές αγορές τόσο οδικά όσο και μέσω του διεθνούς 

αεροδρομίου της Θεσ/νίκης, έχει τις δυνατότητες 

για τουριστική ανάπτυξη και αποτελεί δικαιολογημένα 

έναν από τους βασικούς πόλους επέκτασης της νέας 

τουριστικής πολιτικής .

Στον κατωτέρω πίνακα 7/1 παρουσιάζεται το 

ξενοδοχειακό δυναμικό της Χαλκιδικής κατά το 1989.

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α Κ Α Τ Α Α γ Μ Μ Α Τ 2 Ν

LUX Α Β Γ Α Ε ΠΑΝΑ. ΞΕΝ2Ν ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΕΣ 1 7 15 24 13 7 3 5 75
Δ2ΜΛΤΙΛ 447 2.308 1.931 613 261 75 15 81 5.731
ΚΑΙΝΕΣ 827 4.344 3.670 1.198 513 149 35 155 10.891
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Στον επόμενο πίνακα 7/2 παρουσιάζεται η εξέλιξη 

του αριθμού των αφίξεων και διανυκτερεύσεων στα 

ξενοδοχεία της Χαλκιδικής από το 1935 έως το 1938 

που δείχνει το αμείωτο τουριστικό ενδιαφέρον των 

τουριστών για την περιοχή.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΦΙΞΕ2Ν ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕ2Ν 5μηνη ΠΛΗΡΟΤ.!

ΕΤΟΣ ΛΑΠοδαποι Ημεδαποί ΣυνοΑσ ΑΟΟοδαποί Ημεδαποί ΣυνοΑο
1985 111 525 52 522 164 047 1 133 944 190 535 1 324 479 8 4 ,5 %
1986 125 513 35 125 160 638 1 285 380 144 966 1 430 346 8 9 ,7 %
1987 119 985 42 981 162 966 1 251 880 162 012 1 413 892 8 8 ,6 %
1988 104 777 50 289 155 066 1 093 002 199 109 1 292 111 80%

Η μεγάλη πλειοψηφία των αλλοδαπών πελατών 

των ξενοδοχείων της Χαλκιδικής είναι Βορειοευρωπαίοι 

που διακινούνται μέσω των μεγάλων ταξιδιωτικών 

γραφείων του εξωτερικού και αφικνούνται με ναυλωμέ

νες πτήσεις στο αεροδρόμιο της Θεσ/νίκης .

Πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ο ρόλος του διε

θνούς αεροδρομίου της Θεσ/νίκης, που αποτελεί βασικό 

μοχλό στην εξέλιξη του τουρισμού της Χαλκιδικής.

Από το αεροδρόμιο η μεταφορά στα ξενοδοχεία 

είναι άνετη και γίνεται από ελληνικά τουριστικά 

γράφε ία.

η χερσόνησος της Κασσάνδρας είναι το πιο ανε

πτυγμένο τουριστικό τμήμα της Χαλκιδικής λόγω εξαι-
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ρετικών εδαφολογικών και κλιματολιγικών συνθηκών. 

Το οικοσύστημα της περιοχής κατατάσσεται ανάμεσα 

στα 3 καλύτερα της Ευρώπης.

Στον κατωτέρω πίνακα 7/3 παρουσιάζονται τα 

υφιστάμενα ξενοδοχεία A ' και Β' τάξης της Χερσονήσου 

Κασσάνδρας, παρουσιάζονται δηλαδή τα ξενοδοχεία 

των τάξεων που αποτελούν το ευρύτερο ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της προς υπαγωγήν επένδυσης .

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΝΟΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΔΩΜΑΤΙΩΝ (σε kBiyec)

A1 ΑΚΤΗ ΠΑΑΑΗΝΗ 495 938
ΑΘΩΣ ΠΑΛΛΑΣ 599 1130 !··:.:··

1 ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ ΜΕΛΑΘΡΟΝ 192 357 ,· . 7
SANl BEACH CLUB 215 430 1
ΜΕΝΔΗ 172 311

ΣΥΝΟΛΟ 1673 3166
Β* SANl BEACH HOTEL 469 886

ΑΦΡΟΔΙΤΗ 24 46
ALEXANDER BEACH 129 245 ·· .·"
ΠΕΛΛΑ 179 342
ΑΜΜΩΝ ΖΕΥΣ 112 208 · · ν':
ΞΕΝΙΑ ΠΑΛΟΥΡΙΟΥ 72 144 · /  ·';:·
ΣΟΥΣΟΥΡΑΣ 73 144

ΣΥΝΟΛΟ 1058 2015

Από τα στοιχεία αυτά φαίνεται πως τα περιθώρια 

ανάπτυξης του τουρισμού στη Χαλκιδική και την Κασ

σάνδρα ειδικότερα, είναι αρκετά ικανοποιητικά και 

δεν δημιουργούν συνθήκες κορεσμού απαγορευτικές 

για νεες ποιοτικές επενδύσεις στον Τουρισμό, όπως 

είναι η παρούσα επένδυση.
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Σε αυτό άλλωστε συμφωνεί και το ΥΠ.ΕΘ.Ο το 

οποίο έχει κατατάξει την παρούσα περιοχή στις ζώνες 

ποιοτικής αναβάθμισης.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι βέβαια η ολοκλήρωση 

της υποδομής, που υστερεί ακόμη σε πολλά σημεία 

(οδικό δίκτυο, τηλεπικοινωνίες κλπ.) και η στροφή 

σε σύγχρονες ξενοδοχειακές μονάδες που θα προσφέρουν 

ένα ελαστικό, ολοκληρωμένο και λειτουργικά δεμένο 

με το περιβάλλον της περιοχής σύνολο τουριστικών 

υπηρεσιών.

7.3. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η προς υπαγωγή επένδυση βρίσκεται σε μια τοπο

θεσία η οποία είναι μέσα στο κέντρο της περιοχής 

μέγιστης τουριστικής εκμετάλλευσης της ανατολικής 

πλευράς της χερσονήσου της Κασσάνδρας, αλλά παρουσι

άζει το πλεονέκτημα ότι βρίσκεται έξω από το οικι

στικό συγκρότημα της κοινότητας Κρυοπηγής και σε 

μικρή απόσταση από το κέντρο και την παραλία με 

όλες τις θετικές χωροταξικές συνέπειες που δημιουρ

γούν ένα άνετο και φιλόξενο χώρο.

0 μοναδικός συνδιασμός βουνού και θάλασσας 

η εύκολη προσπέλαση στα αγοραστικά κέντρα της περιο

χής οι μικρές αποστάσεις από τις γειτονικές ακτές 

και οι μεγάλες δυνατότητες επιλογών που προσφέρουν 

οι συγκεντρωμένοι στην περιοχή κόμβοι διασκέδασης 

δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον τουριστικής 

εγκατάστασης .

Στον κατωτέρω πίνακα 7/4 παρουσιάζονται συνο

πτικά οι υπάρχουσες μονάδες κατά κατηγορία στην
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περιοχή Κρυοπηγής, ο αριθμός δωματίων και κλινών 

ενώ στα πίνακα 7/5 εμφανίζεται η τουριστική κίνηση 

της περιοχής με τις διανυκτερεύσεις αλλοδαπών και 

ημεδαπών τουριστών καθώς και τα ποσοστά πληρότητας 

για την τριετία 1986-88.

ΠΙΝΑΚΑΣ 7/4
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΆΥΜΜΑΤΏΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΛΙΝΩΝ
1986 1987 1988 1986 1987 1988 Li 986 1987 1988

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ LUX
«» A’ TaEnc 1 1 1 192 192 192 357 357 357
«» Β’ TaEnc 1 1 1 129 129 129 245 245 245
«» Τ' TaEnc
«» Δ' TaEnc
«» Ε* TaEnc 1 1 1 12 12 12 24 24 24

ΞΕΝΩΝΕΣ
ΠΑΝΔΟΧΕΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 3 3 3 333 333 333 626 626 626

ΠΙΝΑΚΑΣ 7/5
ΤΟΥΡΙΣΤ ΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

1986 1987 1988
ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΝΥΚΤ. ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΝΥΚΤ. ΑΤΟΜΑ ΔΙΑΝΥΚΤ. ί

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ 8.919 90.232 8.847 106.557 10.170 129.625
ΗΜΕΔΑΠΟΙ 1.304 5.779 1.118 3.508 1.934 7.104

ΣΥΝΟΛΟ 10.223 96.011 9.965 110.065 12.104 136.734

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ 85.2% .......... 97,7% 124.2%



- 45

Από επιτόπειες εκτιμήσεις, εκτιμήσεις τουριστι

κών γραφείων και ανάλυση των στατιστικών μεγεθών 

της περιοχής φαίνεται ότι στο επίπεδο των προσφερό- 

μενων υπηρεσιών Α' τάξης υπάρχει μόνο μια μονάδα 

Α' τάξης σε ένα σύνολο τριών ξενοδοχειακών μονάδων 

που όπως φαίνεται από τον προηγούμενο πίνακα τουρι

στικής κίνησης είναι αδύνατο να καλύφουν τις ανάγκες 

που διαμορφώνει η συνεχώς αυξανόμενη τουριστική 

κίνηση της περιοχής .

'Αρα μπορούμε να υποθέσουμε ότι το ανταγωνιστι

κό περιβάλλον είναι ευνοϊκό γιατί η μελλοντική 

μονάδα πρόκειται να καλύφει το κενό προσφοράς διαθέ

σιμων κλινών και ποιοτικών υπηρεσιών που παρατηρεί- 

ται στην περιοχή.

Η δημιουργία ευνοϊκού ανταγωνιστικού περιβάλλο

ντος εν προκειμένω ενισχύεται και από το μικρό 

μέγεθος της προς υπαγωγήν μονάδας το οποίο της 

εξασφαλίζει πληρότητα 95% σε όλη την διάρκεια της 

εποχιακής λειτουργίας του. Φαίνεται καθαρά λοιπόν 

ότι η τελευταία παραδοχή αδρανοποιεί όλες τις αρνη

τικές επιπτώσεις του ανταγωνισμού γιατί τελικά 

ο αντικειμενικός στόχος της μονάδας η μέγιστη πληρό

τητα, ανεξαρτητοποιείται του ανταγωνιστικού περιβάλ

λοντος .

8. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

8.1. ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ

Το ξενοδοχειακό συγκρότημα στο οποίο αναφερό

μαστε, θα λειτουργήσει προσφέροντας βασική συμφωνία
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διαμονής με πρωινό (BED AND BREAKFA.ST).

Η σύνδεση της μονάδας με την τουριστική αγορά 

του εξωτερικού θεωρείται δεδομένη όπως προκύπτει 

από τις προσυνεννοήσεις με σχετικά γραφεία του 

εξωτερικού , με ιδιοκτήτες μεγάλων τουριστικών 

οργανισμών που διακινούν και κατευθύνουν μεγάλο 

αριθμό αλλοδαπών και ημεδαπών τουριστών.

Οπως φαίνεται άλλωστε και από το βιογραφικό
%

σημείωμα της εταιρείας Πρακτορε ί ο Δούκα Α.Ε. η 

εν λόγω εταιρέια εκπροσωπεί στην Ελλάδα μεγάλο 

αριθμό γνωστών τουριστικών εταιειών και εθνικών 

οργανισμών των χωρών της Ευρώπης .

Οι σχετικές συζητήσεις αφορούν οκτάμηνη τουρι

στική περίοδο και υπόσχονται πληρότητα μέχρι 100% 

για τους 6 μήνες της υψηλής περιόδου και πληρότητα 

μέχρι 90% για τους 2 μήνες της χαμηλής περιόδου.

Σεόλους τους κατωτέρω αναφερόμενους υπολογι

σμούς εσόδων της ξενοδοχειακής μονάδας υπολογίστηκε 

εξασφαλισμένη πληρότητα της τάξης του 95% για τη 

βασική εξάμηνη λειτουργία (υψηλή περίοδος) και 

πληρότητα της τάξης του 85% για τη χαμηλή περίοδο.

0 υπολογισμός των εσόδων και εξόδων λειτουργίας 

της υπόψη μονάδας που αναλύεται κατωτέρω βασίζεται 

σε όλα όσα πιο πάνω αναφέρονται, σε συστήματα προ

βλέψεων με βάση τα στατιστικά δεδομένα του Ε.Ο.Τ. 

και η αναγωγή στη χρονική περίοδο έναρξης της λει

τουργίας της , γίνεται με την γενική παραδοχή της 

μέσης ετήσιας αύξησης των τιμών κατά 15%.



3.2. ΕΣΟΔΑ

S.2.1. "Εσοδα βασικής συμφωνίας

διαμονής και πρωινού y SEP AND BREAKFAST.1

Για τον υπολογισμό των εσόδων της βασικής 

συμφωνίας διαμονή και πρωινό - BED AND BREAKFAST 

θεωρήθηκε ασφαλέστερη και οπωσδήποτε συντηρητικότερη 

παραδοχή , η χρήση της κατώτερης τιμής του E.C.T. 

για ξενοδοχεία Α' κατηγορίας (επιπλωμένα διαμε

ρίσματα) που διαμορφώθηκε για την' τουριστική 

περίοδο 1989, την τιμή αυτή προσαυξάνουμε κατά 

10% λόγω του ότι η υπόψη μονάδα προσφέρει σημα

ντικά υψηλότερο επίπεδο παροχων απο αυτές 

που προβλέπονται από τον Ε.Ο.Τ. (κλιματισμός 

όλων των γωρών, διπλάσιοι κοινόχρηστοι χώροι 

από τους προβλεπόμενους από τον Ε.Ο.Τ. κ.λ.π.)

Στον πίνακα 8/1 φαίνεται πως θα διαμορφωθούν 

οι τιμές της βασικής συμφωνίας διαμονής και 

πρωινού για την τουριστική περίοδο του έτους 

1991.
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: Π ΙΝΑΚΑΣ .9/1 
ΤΙΜΕΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΝΟΥ 

BED AND BREAKFAST
ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΤΟΣ KATSTATH 
ΤΙΜΗ Ε.Ο.Τ.

ΤΙΜΗ ΝΕΟΥ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ

ΠΡ2ΙΝ0 ΣΥΝΟΔΟ

1989 6.980 7.678 2X360 8.398
1990 8.027 8.830 2X414 9.658
1991 9.231 10.154 2X476 11.106

ΠΙΝΑΚΑΣ λ / ?  
ΕΣΟΔΑ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΙΝΠΥ

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚ Η ΠΕΡ ΟΔΟ 1991
ΔΙΛΜΕΡ ΠΟΣΟΤ,

ΑΙΑΜ.
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ? ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ? ΤΙΜΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΣ0Α2ΝΗΜΕΡ. ΠΛΗΡΟΤ. ΗΜΕΡ. ΠΑΗΡΟΤΗΣ
ΔΥΟ
ΚΛΙΝ2Ν 26 180 9 5 % 60 8 5 % 11.106 49377276+14726556 64.103.832
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Φαίνεται πως δ ι αμορφώνοντα ι τα έσοδα της προτει-

νόμενης επένδυσης από τη Βασική συμφωνία

διαμονής και πρωινού κατά την τουριστική περίοδο 

του έτους 1991.

8.2.2. 'Εσοδα υπολοίπο,ιν τμημάτων

Επί πλέον των εσόδων που προέρχονται από 

τη βασική συμφωνία διαμονής και πρωινού, υπολο

γίζεται ότι το ξενοδοχειακό αυτό συγκρότημα 

θα έχει έσοδα και από άλλες πηγές:

Τα έσοδα από το BAR του ξενοδοχείου θα 

ανέλθουν κατά την τουριστική περίοδο 1991 στο 

ποσό των 800 δργ ανά διανυκτέρευση και από όλους 

τους υπόλοιπους χρήστες της περιοχής στο ποσό 

των 70.000 δρχ. ημερησίως κατά την υΦηλή περίοδο 

και στο ποσό των 35.000 δργ. ημερησίως κατ' ατην 

χαμηλή περίοδο.

Επίσης προβλέπονται έσοδα και από τα υπόλοιπα 

τμήματα που θα υπάρχουν στη συγκεκριμένη μονάδα 

ως επιπλέον εξυπηρετήσεις, τόσο από τους ενοί

κους του ξενοδοχείου όσο και από κατοίκους της 

περιοχής και άλλους επισκέπτες. Τα έσοδα από 

τα τμήματα αυτά υπολογίζονται στο ποσό των 150.000

ημερησίωςε___ για την υψηλή______περίοδο και 80 .000
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ημερησίως για την γαμηλή περίοδο.
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Φαίνεται πως δ ιαυορώωνονται τα έσοδα της προ-

τεινόμενης επένδυσης από τα διάφορα τμήματα

της ξενοδοχειακής μονάδας, πουι εξυπηρετούν τόσο

τους ενοίκους του ξενοδόχε ίου όσο και τους κατοί-

κους και επισκέπτες της περιοχής.

ΠΙΝΑΚΑΣ 8/3
ΕΣΟΔΑ Δ ΙΑΦΟΡΏΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
______________ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991

ΤΜΗΜΛΤΛ ΥΨΗΛΗΠΕΡΙΟΑΟΣ 
m o ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ  

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΧΑΜΗΑΗΠΕΡΙΟΑΟΣ 
ΑΠΟ ΕΝΟΙΚΟΥΣ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ  

ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

BAR 180X52X0,95Χ 180X70.000= 
800=7.113.600 12.600.000

60X52X0,85Χ 60X35.000= 
800=2.121.600 2.100.000 23.935.200

ΑΑΑΑ 180 X 150.000 = 27.000.000 60 X 80.000 = 4.800.000 31.800.000

ΣΥΝΟΛΟ 46.713.600 9.021.600 55.735.200

Με βάση τα πιο πάνω προκύπτει

η συγκεντρωτική κατάσταση εσόδων

την οποία παραθέτουμε στον πίνακα 8/4
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8/4
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΛΕ ΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
______________________ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991______________________
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΣ0Α2Ν

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 180 ΗΜΕΡΕΣ ' 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 9 5 %

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 60 ΗΜΕΡΕΣ  

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 8 5 %

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣ0Α2Ν

ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΜΦ2ΝΙΛ 
BED AND 
BREAKFAST

49.377.276 14.726.556 64.103.832

BAR
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ

19.713.600 4.221.600 23.935.200

ΑΑΑΑ ΕΣΟΔΑ 27.000.000 4.800.000 31.800.000 ·

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΣ0Δ2Ν ' 96.090.876 23.748.156 119.839.032

8.3· ΕΞΟΔΑ

8.3.1. Δαπάνες προσωπικού

'Οπως έχει αναφερθεί στο κεφάλαιο 6 της μελέ

της αυτής, προθλέπονται 25 θέσεις εργασίας για 

εξάμηνο διάστημα (Υφηλή περίοδος) 15 θέσεις εργασ- 

σίας για δίμηνο διάστημα (γαμηλή περίοδος) και 

6 θέσεις εργασίας για τετράμηνο διάστημα (Χει

μώνας )

Στον πίνακα 8/5

Φαίνεται το οργανόγραμμα του προσωπικού κατά

την υφηλή περίοδο (διάρκεια 180 ημέρες)
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Στον πίνακα 8/6

υπο λογί ζετα ι η μέση ημερήσια δαπάνη του προσω-

ττκου (με όλες τις επιβαρύνσεις) σε τιμές δευτέρου 

τετράμηνου 1991. Στον πίνακα αυτό υπολογίζο

νται οι ημερήσιες δαπάνες του προσωπικού τόσο 

κατα την υψηλη περιόδο ( 25 άτομο X 6 μήνες)

όσο και κατά την χαμηληυ περίοδο ( 1 5 άτομα X 2 

μήνες; και επίσης την περίοδο του χειμώνα (6 άτομα 

X Λ μήνες;. Οι ετήσιες εργατικές δαπάνες υπολο

γίζονται βάσει τις σημερινές τρέχουσες τιμές 

και με την παραδοχή αύξησης 15% κατά έτος 

μέχρι την τουριστική περίοδο 1991.

Π ΙΝ Α Κ Α Σ  3 / 5  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8/6

ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣδΠΙΚΟΥ

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΕΙΜ2ΝΑΣ
Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΑ ΔΑΠΑΝΗ

ΑΝΑ
ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΑΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΤΟΜΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑ

ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΑΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

ΑΤΟΜΑ ΔΑΠΑΝΗ
ΑΝΑ

ΑΤΟΜΟ

ΣΥΝΟΑΟ
ΔΑΠΑΝΗΣ

1 ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 1 10 000 10 000 1 10 000 10 000 1 10 000 10 000
2 ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 1 4 900 4 900 1 4 900 4 900 1 4 900 4 900
3 ΛΟΓΙΣΤΗΣ 1 5 700 5 700 1 5 700 5 700 '  1 5 700 5 700
4 ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ 2 4 700 9 400 1 4 700 4 700 1 4 700 4 700
5 ΡΕΣΕΨΙΟΝ ΙΣΤ 2 6 000 12 000 1 6 000 6 000 0 - 0
6 ΜΠΑΡΜΑΝ 2 5 800 1 1 600 1 5 800 5 800 0 - 0
7 ΒΟΗΘ. ΜΠΑΡΜΑΝ 1 4 800 4 800 1 4 800 4 800 0 - 0
8 ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 3 5 800 17 400 1 5 800 5 800 0 - 0
9 ΒΟΗΘ. ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ 2 4 000 8 000 1 4 000 4 000 0 - 0
10 ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 5 4 500 22 500 2 4 500 9 000 0 - 0
1 1 ΦΥΛΑΚΑΣ 1 4 500 4 500 1 4 500 4 500 1 4 500 4 500
12 ΚΗΠΟΥΡΟΣ 1 4 000 4 000 1 4 000 4 000 1 4 000 4 000
13 ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ 3 4 000 12 000 2 4 000 8 000 0 . °

ΣΥΝΟΑΟ 25 126 800 15 77 200 6 33 800

ΣΥΗΟΑΟ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 1991____________
Υφηίΐη περίοδος 180 X 126.800 = 22.824.000
ΧαμηΗη περίοδος 60 X 77.200 — 4.632.000
Χειμώνας 125 X 33.800 = 4.225.000
ΣΥΗΟΑΟ 31.681.000

ΣΗΜΕΙΟΣΗ
Υψηίΐη περίοδος 180 ήμερες, ΧαμηΒη περίοδος 60 ήμερες. Χειμώνας 125 ήμερες.



3.3.2.Δαπάνες τροφίμων και ποτών

Στη συγκεκριμένη επένδυση το κόστος αγοοάς 

παρασκευής τροφίμων και ποτών (με βάση δεδο

μένα άλλων ξενοδοχειακών μονάδων) υπολογίζεται

στο 25% των εσόδων____των αντιστοίχων_____ τμημάτων

όπως αυτά αναλύονται στους σχετικούς πίνακες

8/3 <αι 8/4.· Στο κόστος αυτό συμπερι λαμβάνονται

και τα έξοδα σίτισης του προσωπικού. Επίσης 

υπολογίζουμε έξοδαδ σε ποσοστό 20% επί του συνό

λου των εσόδων από την παοοχη των πρόσθετων

υπηρεσιών.

Αναλυτικά δε υπολογίζονται τα εξης:

ΔΑΠΑΝΕΣ BAR ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ 

25% X 23.935.200 = 5-983.800 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΛΛΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

20% X 31-800.000 = 6.360.000

8.3·3· Δαπάνες ενέργειας και καυσίμων - Διάφορες

λειτουργικές δαπάνες

Το προβλεπόμενο κόστος ενέργειας και καυσί

μων είναι σημαντικά μειωμένο βασικά εξ αιτίας 

τπζ χρησηζ ηλιακών θερμοσιφώνων αλλά και γιατί 

η μονάδα δεν διαθέτει αυτοκίνητα, υποσταθμούς 

Δ.Ε.Η., δισκοθήκη , κ.λ.π. Τα υπόλοιπα στοιχεία 

που συνθέτουν το λειτουργικό κόστος ακολουθούν
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την ίδια παραδοχή και κυμαίνονται σε χαμηυλά 

επίπεδα.

Υπολογιστικά θεωρούμε ότι, με βάση τα δεδο

μένα άλλων ξενοδοχειακών μονάδων, το σύνολο των 

δαπανών αυτών ανέρχεται στο ύφος του 9% περί

που του συνόλου των εσόδων.

Στον πίνακα 8/7

εμφανίζεται αναλυτικά το κόστος ενέργειας και

καυσίμων και οι διάφορες λειτουργικές δαπάνες 

της υπόφη μονάδας
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ΠΙΝΑΚΑΣ 8/7
ΔΑΠΑΗΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜδΝ - ΔΙΛΨΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΞ0Δ2Η

ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
(180 ΗΜΕΡΕΣ) 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 9 5 %

ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
(60 ΗΜΕΡΕΣ) 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 85%

ΧΕΙΜΩΝΑΣ 
(125 ΗΜΕΡΕΣ) 

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ 0 %

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞΟΔΟΝ

• ά.Ε.Η. - Ο.Τ.Ε. 1 200 000 400 000 100 000
\

1 700 000

ΚΑΥΣΙΜΑ 500 000 200 000 100 000 800 000

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤ ΑΣΤ ΛΣΕ2Ν,

1 · :
200 000 100 000 400 000 700 000

,

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 600 000 200 000 - 800 000

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 300 000 - 500 000 800 000

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΕΝΟΙΚΩΝ 300 000 100 000 - 400 000

ΑΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 2 000 000 1 300 000 500 000 3 800 000

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 5 100 000 2 300 000 1 600 000
1

9 000 000



8.3-4·. Σύνολο προβλεπσμένων εξόδων λειτουργίας

Στον π ί νακα 8/8

ευΦανίζονται______συγκεντρωτ ι κά____ όλες οι δαπάνες

που προβλέπονται για τη λειτουργία της υπό κατα-

σκευή μονάδας κατά την τουριστική περίοδο 1991

8.3.4 Συνο8ο προρΗεπομενων εξόδων Ηειτουρχιας -

Στον πίνακα 8 / 8  Λ.;Λ#
εμφανίζοντα ι συχκεντρωτικα οΒες οι δαπανες που προβλεπονταΐ χια χη Πειτουρχια της
υπο κατασκευή μονάδάς καχα την τουριστική περίοδο 19.9.1; : * ' ·.:·:··

ΠΙΝΑΚΑΣ 8/8 . ;Τ/>
•ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ ΛΕ ΙΤΟ ΥΡΓ ΙΑΣ  .

ΚΑΤΑ ΤΗΝ 1ΓΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΞ0Δ2Ν
ΥΨΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(180 ΗΜ ΕΡΕΣ)
ΧΑΜΗΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 

(60 ΗΜ ΕΡΕΣ)
ΧΕΙΜ2ΝΛΣ 

(125 ΗΜ ΕΡΕΣ)
ΣΥΝΟΑΟ ", 
ΕΞ0Δ2Ν

ΔΑΠΑΝΕΣ
ΠΡ0Σ2ΠΙΚ0Υ 22.824.000 4.632.000 4.225.000 31.681.000

ΔΑΠΑΝΕΣ 
ΤΡ0ΨΙΜ2Ν  
ΚΑΙ Π0Τ2Ν 10.328.400 2.015.400 12.343.808
ΔΑΠΑΝΕΣ 

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑΣ  
ΑΙΛΨΟΡΕΣ  

ΛΕΙΤΟ ΥΡΓΙΚΕΣ  * 
ΔΑΠΑΝΕΣ

•

5.100.000 2.300.000 1.600.000

• ■·'
ϊ.

9.000.000
ΣΥΝΟΛΟ
ΕΞ0Α2Ν 38.252.400 8.947.400' 5.825.000 53.024.800

8.4-. ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Τα μικτά κέρδη λειτουργίας για την του

ριστική περίοδο 1991 όπως προκύπτει από τους 

σχετικούς πίνακες 8/1, 8/2, 8/3, 8/4-, 8/6,8/7,

και 8/8. ανέρχονται στο ποσό των 66.81Λ . 232 

δραχμών.
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Αναλυτικά δε ως εξής:

Έσ οδ α  λειτουργίας 119.339-032

'Εξοδα λειτουργίας 53.024..SOO Μικτά κέοδη λειτουρ

γίας κατά την τουοιστχκή περίοδο 1991

1 19.839-032 - 53.02Λ.800 = 66.SU.232

'Αρα προκύπτει ποσρστό μικτών κερδών 6ο . 81 ̂  . 232 

/ 119.839.032 = 55,75%

Το ποσοστό αυτό είναι πολύ ικανοποιητικό 

αν και στηρίχθηκε σε συντηρητικές παραδοχές προβλέ

ψεων, τόσο για τα έσοδα διαμονής (ελάχιστες

τιμές Ε.Ο.Τ.) όσο και για τα έξοδα (μεγάλη αναλογία 

προσωπικού ανά κλίνη).

Στον πίνακα 8/9 

εμφανίζονται τα μικτά κέρδη προ τόκων και απο

σβέσεων καθώς και η προβλεπόμενη εξέλιξη για

την πενταετία 1991 - 1995 υε την παραδοχή της

μέσης ετήσιας αύξησης τιμών κατά 15%

Σημειώνεται ότι, για λόγους πρόσθετης ασφά

λειας των προβλέψεων, θεωρήθηκε πως η πληρότητα 

της μονάδας θα παραμείνει στα επίπεδα του 1991 

σε ποσοστό δηλαδή της τάξης του 95% για την

υψηλή περίοδο και του 85% για τη χαμηλή περίοδο

Αυτονόητο είναι ότι οποιαδήποτε, επιπλέον

των προαναφερθέντων ποσοστών , αύξηση της πλη

ρότητας θα επηρεάσει θετικά τα οικονομικά απο

τελέσματα .



ΠΙΝΑΚΑΣ 8/9 
ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΑΗ ΛΕ ΙΤΟΥΡΓ ΙΑΣ  (σε χιΒιαδες δρχ.)
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1991 1992 1993 1994 1995

ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1 19.839 137.815 158.487 182.260 209.599

ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 53.025 60.979 70.126 80.845 92.741

ΜΙΚΤΑ ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ 
ΤΟΚΩΝ & ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 66.814 76.836 88.361 101.425

/

116.858

9. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Η εκμετάλλευση του συγκροτήματος των επι

πλωμένων διαμερισμάτων, όπως αναλύθηκε στα προη

γούμενα κεφάλαια πιστεύούμε ότι θα βρίσκεται 

κοντά στις προβλέψεις μας λόγω της έλλειψης 

ικανοποιητικού αριθμού κλινών στην περιοχή. Το 

γεγονός ότι υπάρχει αυξανόμενη τουριστική ζήτηση 

στην περιοχή όπου πρόκειται να κατασκευαστεί

το προτεινόμενο έργο και το γεγονός επίσης ότι

η ζήτηση αυτή προέρχεται κυρίως από οργανωμένες 

ομάδες τουριστών ενισχύει τις παραδοχές της 

πληρότητας που τέθηκαν για την υπόψη μονάδα.

Η προτεινόμενη επένδυση ανήκει στη Α' κατη

γορία και προσφέρει διευκολύνσεις και εξυπηρετή

σεις στους ενοίκους της, τόσο στην προσφερόμενη

ποικιλία και ποιότητα όσο και στο προσφερόμενο 

μέγεθος των κοινοχρήστων χώρων.

Ολα αυτά συντελούν στην αναβάθμιση του 

προσφερομένου τουριστικού προϊόντος, όχι μόνο 

σε ότι αφορά αυτή καθαυτή την υπό κατασκευή



μονάδα αλλά <αι σε ότι αφορά τις αυταγων ιστ ικές

προϋποθέσεις που θα δημιουργήσει για την περιοχή.

Τα βασικά σημεία στα οποία στηρίχθηκαν

οι παραδοχές για υα καθοριστούν τα οικονομικά

μεγέθη εσόδων και εξόδων της επένδυσης, όπως

αυτά λεπτομερώς περιγράΦονται στο κεφάλαιο 8 

της σχετικής έκθεσης, είναι τα εξης:

Περίοδος εξάμηνης λειτουργίας με * μέση πλη

ρότητα 95%

Επιμήκυνσή τουριστικής περιόδου κατά δύο 

μήνες με μέση πληρότητα 85%

Μέση ετήσια αύξηση τιμών κατά 15%

Βασική συμφωνία διαμονής και πρωινού (BED

AND BREAKFAST)

Κατώτατες τιμές ενοικίασης δωματίων καθορισμέ

νες από τον Ε.Ο.Τ.

Ευρύτερη περιοχή υψηλού δυναμικού σε μό

νιμους κατοίκους και επισκέπτες 

Υψηλή στάθμη εξυπηρέτησης από το προσωπικό 

του ξενοδοχείου

Υψηλη αναλογία προσωπικού ανά κλίνη χωρίς 

αυτό να σημαίνει και μεγάλο αριθμό απασχο

λούμενων ατόμων

Εξυπηρετήσεις που δεν απευθύνονται αποκλει

στικά και μόνο στους ενοίκους της μονάδας 

αλλά απευθύνονται και στους χρήστες της 

ευρύτερης περιοχής.

έ'Ο
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Ολα τα ανωτέρω πιστεύουμε πως συνετέλεσαν

στο σχετκά ικανοποιητικό ποσοστό μικτών κερδών 

του 55,75%

11 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνοψίζοντας όλα όσα στα προηγούμενα κεφά

λαια αναπτύχθηκαν, προκύπτει το  ̂συμπέρασμα

ότι η επένδυση για τη δημιουργία της υπόψη

ζενοδογειακης μονάδας είναι ιδιαίτερα συμφέρουσα. 

Για τους παρακάτω λόγους:

Δημιουργεί μια σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα,

δυναμικότητας 52 κλινών, με πολλές εξυπηρε

τήσεις για τους ενοίκους της.

Συμβάλλει στην τουριστική ολοκλήρωσή της

περιοχής

Δημιουργεί μια μονάδα η οποία θα απασχολήσει

ικανό αριθμό ξενοδοχουπαλληλων.

Υπάρχει από κάθε άποψη και η εμπειρία, και

η φερεγγυότητα και η οικονομική δυνατότητα

για την άμεση____υ λοπο ί ηση_____ της επένδυσης

και τη θέση της σε λειτουργία σε πολύ σύντο

μο χρονικό διάστημα.



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ



ΠΑΡΟΧΗ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (βάσει του Νόμου 1262/82

όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 1360/83 και Ν. 1479/84)

Η πολιτεία στην π ροσπάθεια της για την προώθηση των ε π ε ν δ ύ 

σεων, την ανάπτυξη της περιφερ εί ας και για την α π ο κ έ ν τ ρ ω σ η  της ο ι 

κονομικής δρ αστηρ ιότη τας προ χώρησε στη θέσπιση α ν α π τ υ ξ ι α κ ώ ν  νόμων.

0 νεώτερος από μια σειρά τέτοιων αναπτυξιακών νόμων είναι ο Ν. 

1262/82 καθώς και οι τρ οποποιήσεις αυτού του νόμου Ν. 1360/83 και 

Ν. 1479/84.

Τα κίνητρα των νόμων δίνονται μόνο στις π α ρ α γ ω γ ι κ έ ς  ε π ε ν δ ύ 

σεις, όπως αυτές χα ρα κτηρίζονται από τον νόμο, k o l  κλιμακώνονται 

ανάλογα με την περιοχή στην οποία είναι ε γ κ ατεστημένη η επιχείρηση.

Ί . 1 ' Ε ν ν ο ια_της_παραγωγικής_επένδυσης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1262/82, του άρθρου 8 του Ν. 

1360/83 και άρθρο 11 του 1479/84 παραγωγικές επεν δύσεις είναι :

- Η κατασκευή επέκταση και εκσυ χρονισμός β ι ο μ η χ α ν ο σ τ α σ ί ω ν  και 

κτηριακών εγκαταστάσεων, ξενοδοχειακών και β οηθητικών εγκαταστάσεων.

- Η αγορά ή η ιδιόχρηση για παρα γω γι κο ύς  σκοπ ού ς μη χρησιμο- 

ποιουμένων, τελειωμέν ων  ή ημιτελών βιομηχανικών, βιοτεχ ν ι κ ώ ν ,  κτη- 

νοτροφικών, γεωργικών, ξενοδ οχειακών κτηρίων και β ο η θ η τ ι κ ώ ν  ε γ κ α 

ταστάσεων, πού η έναρξη κατασκευής του έγινε στην τ ε λ ε υ τ α ί α  π ε ν τ α ε 

τία (από 16.6.77 ως 16.6.82’) πριν από την δημοσί ε υ σ η  του Ν. 1 262/82 

και πού παραμένουν σε αδράνει α και δεν χ ρ η σ ι μ ο π ο ι ο ύ ντ α ι  για π α ρ α γ ω 

γικούς σκοπούς, τ ο υ λ ά χ ι σ τ ο ν  για τα τρλευταία δυο χρόν ια από την 

υποβολή της αίτησης για_υπαγω γή  στις διατάξεις του ισχύοντ ος  νόμου.

- Η αγορά καινούργιων .μηχανημάτων και άλλου μ η χ α ν ο λ ο γ ι κ ο ύ  ή 

τεχνικού εξοπλισμού παραγωγής, όπως και καινούργιων Η/Υ και άλλων 

συστημάτων μηχανογράφη σης ή αυτομ ατ οπ οί ησης  της παραγωγ ής .



- Οι δαπάνες επ ενδύσεων πού έχουν σκοπό την εισαγωγή, α ν ά π τ υ 

ξη και εφαρμογή σύγχρονης τε χνολογίας, η αγορά οργάνων ή εξοπλισμού 

εργοσ τα σίων έρευνα και οι δαπάνες επενδύσεων για εφαρμοσμένη β ι ο μ η 

χανική και με ταλλευτική έρευνα.

- Οι δαπάνες για μεταφορά και με τε γκ ατάσταση  παρ αγ ωγ ικ ών  μ ο 

νάδων σε λιγότερο αν επτυγμένες περιοχές ή μέσα στην ίδια περιοχή α λ 

λά σε βιομηχανική ή βιοτεχνι κή  ζώνη.

- Η κατασκευή καινούργιων αποθηκευτι κώ ν χώρων, χώρων ξήρανσης 

και συντήρησης προϊόντων, ψυκτικώ ν χώρων, καθώς και η αγορά καινούρ

γιων αυτοκινήτων - ψυγείων ή πλοίων ψυγείων ελληνικής κατασκευής.

- Η αγορά κα ιν ούργιων μεταφορικών μέσων δια κί νη ση ς υλικών και 

μαζικής μεταφοράς προσωπικού.

- Η ανέγερση νέων εργατικών κατοικιών για την στέγαση και ε 

γκατάσταση του προσωπικού της επιχείρησης ή ανέγ ερ ση  κτιρίων και ε 

γκαταστάσεων πού προορίζονται για την ψυχαγωγία των εργατών και υ 

παλ λή λω ν της επιχείρησης, πάντα μέσα στην περιοχή πού είναι ε γ κατε

στη μέ νη  η επιχείρηση.

- Η ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχε ια κώ ν ε γ κ α 

ταστάσεων, οι δαπάνες για μόνιμες εγκαταστάσεις, CAMPINGS, χ ε ι μ ε ρ ι 

νού τουρισμού, αξι οποιήσεων ιαματικών πηγών και οι δαπάνες για την 

κατασκευή και τον εξοπλισμό διαμερισμάτων για τουρισ τ ι κ ή  χρήση.

- Οι δαπάνες για την επισκευή, την α π οκατάσταση και την μετα

τροπή διατηρητέων παραδο σ ι α κ ώ ν  κτηρίων σε ξενώνες ή ξενοδοχειακέ ς 

μονάδες καθώς και η ανακαίν ιση  πα ρα δο σι ακ ού  χα ρακτήρα ξενοδοχειακών 

μονάδων πού κρίνονται διατηρητέες.

- Οι δαπάνες για την αγορά αναπαραγωγικού υλικού των κτηνο- 

τροφ ικ ών  και πτ ηνοτροφικών επιχειρήσεων και του πολλα π λ α σ ι α σ τι κ ο ύ  

υλικού των γεωργικών κτηνο τροφικών ή ιχθυοκαλλιεργητ ικών επενδύσεων.

Εδώ να το νίσουμε ότι μεγάλο ενδιαφέ ρο ν και ιδιαίτερη έμφαση 

δίνεται στις "ειδικές επενδύσεις" του άρθρου 9 του Ν. 1262/82, 

του άρθρου 16 του Ν. 1360/83 και του άρθρου 17 του Ν. 1479/84.

Στις ειδικές επενδύσεις περ ιλαμβάνονται :

- Επενδύσεις πού αποσκ οπ ούν  στην προστασία του περιβάλλοντος  

και περιορισμό της ρύπανσης.



- Δαπάνες νια την μεταφορά και μ ε τ ε γ κ α τ ά σ τ α ση  επιχει ρή σε ων  

υψηλής όχλησης από κατοικημένες περιοχές σε βιομ ηχανικές ή β ι ο τ ε χ 

νικές ζώνες.

- Επενδύσεις πού αποβλέπουν στην υποκατάστασ η πετρελα ίο υ ή η 

λεκτρικής ενέργειας, με αέριο, ήπιες μορφές ενέργειας (αέρα, ηλιακή 

ενέργεια κ.λ.π) εφόσον περ ιορίζουν την ρύπανση.

- Επενδύσεις παραγωγής προϊόντω ν και υπη ρε σι ών  εξαιρετικά 

προηγμένης τεχνολογίας και ίδρυσης ή επέκτασης εργο στασίων ε φ α ρ μ ο 

σμένης βιομηχανικής, μετ αλ λευτικής κ.λ.π. έρευνας.

- Επενδύσεις ειδικών ιδρυμάτων και εργαστηρίων ταχύρυθμης α ν α 

προσαρμογής για απασχόλη ση  ατόμων πού με ιο νεκτούν καθώς και ε π ε ν δ ύ 

σεις πού απασχολο ύν  κυρίως άτομα της κατηγορ ία ς αυτής.

- Επενδύσεις επιχειρ ήσε ων  πού αν ήκουν στην τοπ ικ ή α υ τ ο δ ι ο ί κ η 

ση και σε συ ν α ι τ ε ρ ι σ μ ο ύ ς .

ή . 2 D§2i:9x£S_9Y9Diy§99

0 Νόμος προβλέπει την κατανομή της χώρας σε 4 π ε ρ ιοχές με κρι

τήριο το επίπεδο της οικονομικής ανάπτυξης των νομών πού υπάγονται 

σε αυτές. Ανάλογα με την περιοχή ισχύουν και διαφο ρ ε τ ι κ ά  κίνητρα ε 

πενδύσεων .

Αναπτυγμένες περιοχές θεωρούνται η Α και Β, η Γ είναι περιοχή 

δυναμικής ανάπτυξης και η Δ περιλαμβάνε ι τους π α ρ α μ ε θ ό ρ ι ο υ ς  νομούς. 

Τα παρεχόμενα κίνητρα είναι μεγαλύτερα στην Δ π ε ριοχή και μειώνονται 

προοδευτικά στις υπόλοιπες περιοχές.

Λ . 3 Είδη_κινήτρων

Τα παρεχόμενα κίνητρα είναι : 

α) Επιχορήγηση επενδύσεων 

β) Επιδότηση επιτοκίου 

γ) Αφορολόγητε ς εκπτώσεις 

δ) Αυξημένες αποσβ έσ εις

Τα παραπάνω κίνητρα δίνονται δ ιαζευτικά σε δυο ομάδες, δηλ.:

- Επιχορήγηση επενδύσεων, επιδότηση επιτοκί ου  και αυξημέν ες  

αποσβέσεις ή

- Αφορολόγητε ς εκπτώσεις και αυξημ έν ες  αποσβ έ σ ε ι ς



'±.3.1 ΕΠ!:Χ29ί!Υ09ϋ_§Π§ϊδύσεωγ

1 .3 .1.1 ’ Εννοια^πιχοριίγοσης
Η επι χο ρή γη ση σημαίνει κεφαλαιακή ενίσχυση από πλευράς του 

δημόσιου και καθορίζεται από το άρθρο 4 του Ν. 1262/82 και το ά ρ 

θρο 11 του 1360/83.

- Για επένδυση μέχρι 800 .000.000 η επιχορήγηση δίνεται δ ω 

ρεάν για την κάλυψη μέρους του κόστους της επένδυσης.

- Για επένδυση από 800 .0 00 .0 00  και μέχρι 1.000.000.000 και 

για το πέρα των 800.000.000 δρχ. ποσό η επιχ ορήγηση δίνεται δωρεάν 

κατά 50" και κατά το 50% έχει την μορφή της συμμετοχής του δ η μ ο σ ί 

ου στο εταιρικό κεφάλαιο της επιχείρησης. Η επιχείρηση πέρνει υ π ο 

χρεωτικά την μορφή Ε.Π.Ε ή Α.Ε.

- Για επενδύ σε ις πάνω από 1 δίς και για το πέραν του 1 δίς 

ποσού η επιχο ρή γη ση έχει την μορφή εξ ολοκλήρου συμμετοχής του δ η 

μοσίου στο εταιρικό κεφάλαιο του φορέα της επένδυσης.

- T lo επενδύσεις σε ξεν οδ οχ εί α πάνω των 300 κλινών η ε π ι χ ο 

ρήγηση πε ριορίζεται στο τμήμα της επένδυσης μέχρι 300 κλίνες.

3.3.1 .2'Υψος_επιχορΓ|γοσΓ]ς

Το ύψος της επι χορήγησης εξαρτάται από την περιοχή στην ο 

ποία λειτουργεί ή πρόκειται να λειτουργήσει η επιχείρηση (άρθρο 7 

του Ν. 1262/82 και άρθρο 14 του Ν. 1360/83).

Για την πε ριοχή Α δεν παρέχεται επιχορήγηση εκτός αν η επένδυση α ν ή 

κει στις "ειδικές επενδύσεις". Για την περιοχή Β η επιχορήγηση είναι 

10% με 25% επι τοις συ νολικής δα πάνης της επένδυσης.

Για την περι οχ ή Γ 15% με 40% και για την περιοχή Δ 20% με 50%.

0 ακριβής καθορισμός του ποσοστού της επιχορήγησης γίνεται με βάση 

κ οινω νικοοικον ομικά και ιδιωτικοοικονομικά αναπτυξιακά κριτήρια πού
ι

περιέχονται σε υπουργικ ές  αποφάσεις. Αυτά μπορεί να είναι : 

η προοπτική εξαγωγών, η υπο κα τά σταση  εισαγωγών, εξοικονόμ ισ η ε ν έ ρ γ ε ι 

ας απασχόληση ατόμων, προστασία περιβά λ λ ο ν τ ο ς  κ.λ.π.).

ί .3.1 .3 Ποσοσχά_συμιμετο^ή9_χου_επενδυ'τη

Απαραίτητη προ ϋπ όθεση για την παροχή της επιχορήγησης είναι 

η συνεισφορά ίδιας συμμετοχή ς από τον επενδυτή.



Τα ποσοστά συμμέτοχη ς του ίδιου επενδυτή καθορίζονται από τον παρο- 

κάτω πίνακα κατά περιοχή :

ΠΕΡΙΟΧΗ

Β

Γ

Δ

ειδικές 

ζώνες (μόνο)

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ

μέχρι 30% (μόνο για 

ειδικές επενδύσεις)

1 0 % - 2 5 %

15%-40%

20%-50%

35%-50%

ΙΔΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

30% (μόνο για ειδικές 

ε π ε ν δ ύ σ ε ι ς )

35%

25%

15%

15%

ΪΓ.3.1'.4 Εκταρ ίευσρ_της_επι;<ορήγησης

Η καταβολή του ποσού της επιχορήγησης από το Δημόσιο πραγμα

τοποιείται σε δόσεις ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών, πού καθορί

ζονται στην εγκριτική απόφαση και μετά από έκθεση των αρμοδίων οργύ" 

νων ελέγχου. Η πρώτη δόση δίνεται αφού έχει καταβληθεί και δαπανηθεί 

το 50% της υποχρεωτικής ίδιας συμμετοχής και το 25% του τυχόν τραπε

ζικού δανεισμού.

Τ'- 3.2 Επιδότηση_επ ιτοκίο υ

Για τις επι χειρήσεις πού έχουν υπαχθεί στο καθεστώς των επι

χορηγήσεων προβλέπεται από τον νόμο η επιδότηση επιτοκίου των τ ρ α π ε 

ζικών, ομολογιακών και άλλων μορφών δανείων ίση με το ποσοστό επιχο

ρήγησης πού εγκρίνεται.

Η επιδότηση παρέχεται για τα τρία πρώτα χρόνια εζυπηρέτησηζ 

των δανείων εκτός από τις επενδύσεις στην περιοχή Δ'πού π ρ α γ μ α τ ο π ο ι 

ούνται στις ειδικές ζώνες του άρθρου 3 του Ν. 1262/82 για τις οποί

ες η επιδότηση επιτοκίου παρέχεται γ lα τα έξι πρώτα χρόνια 

(Ν. 1262/82, άρθρο 11, Ν. 1360/83 άρθρο 17).

ί.3.3 Αφορ ολ όγρτ ες_εκπτ ώσ εις

Οι επιχειρήσεις πού είναι εγκατεστημένες ή μεταφέρονται ή 

ιδρύονται στις περιοχές Β| Γ|και Δ', εφόσον πραγμ α τ ο π ο ι ή σο υ ν  νέες 

επενδύσεις μέχρι της 31/12/1992, δικαιούνται  να κάνουν εκπτώσ ει ς 

από τα καθαρά κέρδη τους πού υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος.



Η αφορολόγητη έκπτωση κλιμακώνεται, κατά περιοχή ως εξής :

ΠΕΡΙΟΧΗ Ποσοστό αφο ρολόγητης 

έκπτωσης της ε π έ ν δ υ 

σης επι της αξίας

Ποσοστό ετήσιων κερδών 

μέχρι του οποίου μπορεί 
να φτάσει η αφορολόγητη 
έκπτωση

Α

8
Γ

Δ

40%
55%

70%

Οι αφορολόγητες εκπτώσεις εφ αρμόζονται για το τμήμα της επένδυσης 

μέχρι 800 εκ. δρχ., ενώ στις ξενοδοχειακές μονάδες ισχύει για τις 

300 πρώτες κλίνες.

4.3.4 £ υξη μέ νε ς_ απ οσβέσ εις

Επιχειρήσεις πού θα πραγματοποιήσουν νέες παραγω γ ι κ έ ς  ε π ε ν 

δύσεις μέχρι 31/12/1992 δικαιούνται να προσαυξήσουν τους σ υ ν τ ε λ ε 

στές τακτικών αποσβέσεων για τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που θα 

αποκτήσουν, ανάλογα με την περιοχή στην οποία είναι εγκατασ τη μέ νες 

και με τις βάρδιες εργασίας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα :

ΠΕΡΙΟΧΗ Α' ΒΑΡΔΙΑ Β' ΒΑΡΔΙΑ Γ' ΒΑΡΔΙΑ

Για τις ξενοδο χεια κέ ς επιχειρήσεις ισχύουν οι συντελ ε σ τ έ ς  

της Α ’ βάρδιας. Για την εφαρμογή των παραπάνω απαιτεί τα ι α π α σ χ ό λ η 

ση ορισμένου αριθμού εργατών ανά βάρδια.

Α

Β

Γ

Δ

2 0 % 

•40% 

70% 

1 0 0 %

40% 

80% 

1 20% 

1 50%


