
 1 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΝΙΚΗΣ 5 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
ΓΙΑ ΕΠΕΝ∆ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 
 
 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 
 
Α.1 Ταυτότητα του φορέα  
Στην περίπτωση που ο φορέας της επένδυσης είναι υφιστάµενη επιχείρηση αναφέρεται η 
πλήρης επωνυµία -διακριτικός τίτλος, το έτός ίδρυσης, ο σκοπός, η διάρκεια και σύντοµο 
ιστορικό της εταιρικής της  εξέλιξης (αλλαγή νοµικής µορφής, συγχωνεύσεις κλπ). 
 
Σε περίπτωση που ο φορέας είναι υπό σύσταση εταιρεία αναφέρεται η επωνυµία που θα 
λάβει µετά τη σύσταση καθώς  και η νοµική µορφή που θα έχει αυτή.  
 
Α.2 Στοιχεία υφισταµένων επιχειρήσεων που δεν είναι νεοϊδρυόµενες  
Στις περιπτώσεις που ο φορέας δεν είναι νεοϊδρυόµενη επιχείρηση παρατίθενται επίσης 
συνοπτικά στοιχεία που περιγράφουν το προφιλ της επιχείρησης (εγκαταστάσεις που 
διαθέτει, δραστηριότητες που αναπτύσσει, συµµετοχή σε άλλες επιχειρήσεις κλπ) µε σαφή 
αναφορά στο χρόνο έναρξης της παραγωγικής της λειτουργίας και στην τεκµηρίωση του 
χρόνου  προηγούµενης δραστηριότητα στο αντικείµενο της επένδυσης.  
 
Στις περιπτώσεις αυτές συµπληρώνονται επίσης για το φορέα της επένδυσης οι πίνακες 
του Παραρτήµατος ΙΙ "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ” 
 
Επίσης εφόσον η επιχείρηση έχει κλείσει τρεις τουλάχιστον διαχειριστικές χρήσεις µε 
παραγωγική λειτουργία παρατίθενται αναλυτικά στοιχεία σχετικά: 
α) µε την υφιστάµενη  στελέχωσή της σε ανθρώπινο δυναµικό (ειδικευµένο προσωπικό,  

βιογραφικά  ανωτάτων στελεχών και µελών ∆.Σ., οργανόγραµµα για περιπτώσεις 
επιχειρήσεων σηµαντικού µεγέθους κλπ)  

β) µε τα στελέχη που θα αναλάβουν τη ∆ιεύθυνση του ξενοδοχείου (επισυνάπτεται 
βιογραφικά σηµειώµατα) 

γ) µε το υφιστάµενο επίπεδο εφαρµογής σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων  οργάνωσης 
(µηχανοργάνωση των λειτουργιών µε χρήση Η/Υ, τυποποίηση και διασφάλιση 
διαδικασιών και ποιότητας µε ISO κλπ)  

 
Α.3 Στοιχεία µετόχων εταίρων 
Παρατίθεται πίνακας µε τους µετόχους – εταίρους  της επιχείρησης (υφιστάµενης ή υπό 
σύσταση), και τα ποσοστό συµµετοχής. 
Για τις περιπτώσεις  που ο φορέας του επενδυτικού σχεδίου είναι υφιστάµενη επιχείρηση 
αναφέρονται τα επίσηµα στοιχεία (που συµπεριλαµβάνονται στα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά) βάσει των οποίων  τεκµηριώνεται η ως άνω  µετοχική – εταιρική σύνθεση 
Στις υπό σύσταση επιχειρήσεις,  µέτοχοι – εταίροι της επιχείρησης  είναι οι δηλούµενοι και 
υπογράφοντες το σχετικό ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 
Για έκαστο µέτοχο παρατίθενται τα στοιχεία ταυτότητας και σύντοµη περιγραφή του 
προφίλ αυτών.  
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Ειδικότερα για τους κυριότερους µετόχους οι οποίοι βαθµολογούνται στο σχετικό Κριτήριο, 
σύµφωνα µε την Υπουργική Απόφαση αρ. 8356/3.3.05 (Στοιχεία Αξιολόγησης, λειτουργία, 
βαθµολόγηση και τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων 
στις διατάξεις του Ν.3299/04), παρατίθενται αναλυτικότερα στοιχεία: 
 
α) Για µετόχους - εταίρους επιχειρήσεις παρατίθενται: 
 

i. τα οικονοµικά τους στοιχεία για τις τέσσερις τελευταίες κλεισµένες διαχειριστικές 
χρήσεις σύµφωνα και µε τα επίσηµα συνοδευτικά  δικαιολογητικά (ισολογισµοί, 
φορολογικές δηλώσεις κλπ) 

 
ii. Το Υπόδειγµα ∆ήλωσης για ΜΜΕ επιχειρήσεις. Το Υπόδειγµα αυτό συµπληρώνεται 

για κάθε µέτοχο – εταίρο επιχείρηση ανεξαρτήτως του µεγέθους της (µικρή, 
µεσαία ή µεγάλη)  

 
iii. Υπαγωγές της επιχείρησης σε Αναπτυξιακούς Νόµους (αριθµός απόφασης 

υπαγωγής και ολοκλήρωσης, περιγραφή επένδυσης κλπ)  
 

iv. Σε περίπτωση που εταιρεία µέτοχος – εταίρος ανήκει σε ποσοστό µεγαλύτερο του 
50% σε µητρική εταιρεία ή όµιλο ή στη διαδοχή συµµετοχών παρεµβάλλεται 
φυσικό πρόσωπο που ελέγχει κατά πλειοψηφία άλλη µητρική εταιρεία ή όµιλο 
παρατίθενται τα στοιχεία (i) έως (iii) για την µητρική εταιρεία ή όµιλο καθώς και 
επίσηµα στοιχεία που να τεκµηριώνουν την διαδοχή συµµετοχών. 

 
Επίσης για τις επιχειρήσεις µετόχους - εταίρους αναλύεται και τεκµηριώνεται η δυνατότητα 
διάθεσης  των απαιτουµένων ιδίων κεφαλαίων στο προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο και το 
αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης σε συσχετισµό  µε τα επίσηµα οικονοµικά τους στοιχεία (ή  
την οικονοµική επιφάνεια των µετόχων εταίρων τους εφόσον υπάρχει απόφαση για 
εισφορά νέων κεφαλαίων). 
 
β) Για  τους µετόχους-εταίρους  φυσικά πρόσωπα που δεν συµµετέχουν σε άλλες 

επιχειρήσεις, παρατίθεται βιογραφικό σηµείωµα µε έµφαση στην συνάφεια της 
προηγούµενης επαγγελµατικής δραστηριότητας αυτού µε το αντικείµενο της 
επένδυσης. 

 
Για  τους µετόχους-εταίρους  φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν  επιχειρηµατική 
δραστηριότητα σε άλλες εταιρείες παρατίθενται τα στοιχεία µίας  εταιρείας στην οποία 
συµµετέχουν ουσιαστικά (κατ’ αντιστοιχία µε τα αναφερόµενα στην περίπτωση α)  
προκειµένου να κριθούν βάσει αυτής καθώς και επίσηµα στοιχεία τεκµηρίωσης της 
συµµετοχής τους στις αντίστοιχες εταιρείες . 
 
Επίσης για τους µετόχους – εταίρους φυσικά πρόσωπα, παρατίθενται τα στοιχεία της 
οικονοµικής τους επιφάνειας και η τεκµηρίωση της δυνατότητας  κάλυψης των 
απαιτουµένων ιδίων κεφαλαίων στο προτεινόµενο επενδυτικό σχέδιο και το αναγκαίο 
κεφάλαιο κίνησης σε συσχετισµό  µε τα υποβληθέντα επίσηµα σχετικά συνοδευτικά 
δικαιολογητικά. 
   

  
Α.4 Μέγεθος της επιχείρησης  
Συµπληρώνεται το Υπόδειγµα ∆ήλωσης για ΜΜΕ επιχειρήσεις προκειµένου να ορισθεί το 
µέγεθος του φορέα της επένδυσης σύµφωνα  µε τον κανονισµό (ΕΚ)  70/2001 της ΕΕ. Το 
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υπόδειγµα αυτό συµπληρώνεται  ανεξαρτήτως του µεγέθους της επιχείρησης  µεγάλη, 
µεσαία ή µικρή. 

 
 

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ 

 

Ι. Περιγραφή επένδυσης 

 
Β1.Περιγραφή 
Β.1.1.Σκοπιµότητα επένδυσης (δηλαδή η κάλυψη της έλλειψης τουριστικών 

καταλυµάτων, η αξιοποίηση της περιοχής κ.λ.π.). 
Β.1.2.Συνοπτική παρουσίαση των στοιχείων του Προγράµµατος: Το είδος της 

τουριστικής µονάδας, η κατηγορία η δυναµικότητα, η περίοδος λειτουργίας, η 
διάρκεια κατασκευαστικής περιόδου κλπ   

Β.1.5.Απασχόληση:Υφιστάµενες και Νέες θέσεις εργασίας πλήρους  εποχιακής και 
µερικής απασχόλησης  αναλυτικά ανά ειδικότητα και βάρδια Μετατροπή σε 
Ισοδύναµα Πλήρους Απασχόλησης (Ε.Μ.Ε.).  

Β.1.6.Τόπος εγκατάστασης νέας µονάδας. (ειδική ζώνη, τοποθεσία, κοινότητα ή 
δήµος, επαρχία Νόµος). Περιγράφονται τουλάχιστον τα εξής:  
1. Αιτιολόγηση επιλογής του τόπου εγκατάστασης  
2. Υποδοµή περιοχής συγκοινωνιακό δίκτυο προσπέλαση, παροχές ∆ΕΗ, ΟΤΕ, 

νερού, αποχέτευση κλπ. 
3. Λοιπή υποδοµή (υφιστάµενες οµοειδείς και συναφείς ή όχι µονάδες). 
4. Χωροταξία και περιφερειακά πλεονεκτήµατα. 
5. Χάρτης στον οποίο θα προσδιορίζεται λεπτοµερώς η θέση του οικοπέδου στην 

ευρύτερη περιοχή (κλίµακα 1:10.000 – 1:50.000). 
6. Προσφορά και εξασφάλιση προσωπικού 

 
Β.2 Τεχνικά στοιχεία και κόστος επένδυσης 

Β.2.1 Οικόπεδο  
-Τοπογραφικό διάγραµµα  
-Περιγραφή (θέση, εµβαδόν, εδαφολογικά στοιχεία, οδική πρόσβαση, ειδικότερα 
χαρακτηριστικά  ιδιοκτησίες, ειδικά χαρακτηριστικά). 
- Αξία οικοπέδου και στοιχεία τεκµηρίωσης της (σε περίπτωση αγοράς νέου οικοπέδου 

για τους σκοπούς του επενδυτικού σχεδίου) 
 

Β.2.2 Περιγραφή κτιριακών. 
α Υπάρχοντα κτίρια  
- οικοδοµική άδεια 

- Τεχνική περιγραφή (εµβαδόν, όγκος, όροφοι, είδος κατασκευής, χρόνος κατασκευής,  
αρχιτεκτονικά σχέδια, διάγραµµα κάλυψης κλπ) 
-περιγραφή χρήσεων 
 
β. Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και επεκτάσεις υφισταµένων κτιριακών κτιρίων 
-Τεχνική περιγραφή (εµβαδόν, όγκος, όροφοι, αρχιτεκτονικά σχέδια,  διάγραµµα 
κάλυψης, τρόπος και υλικά κατασκευής,  κλπ) 
-περιγραφή χρήσεων 

- Προµετρήσεις - προϋπολογισµοί έργων σε συσχετισµό µε τις υποβληθείσες προσφορές 
όπου θα συµπεριλαµβάνονται και οι συνήθεις ηλεκτρικές, υδραυλικές και αποχετευτικές 
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εγκαταστάσεις καθώς και οι δαπάνες έκδοσης οικοδοµικών αδειών και αµοιβών 
µηχανικών.  

- Συγκεντρωτικός πίνακας οικοδοµικών εργασιών - προϋπολογισµού.  Ο προϋπολογισµός 
του κόστους των κτιριακών εγκαταστάσεων (έργα πολιτικού Μηχανικού) θα 
διαµορφώνεται αναλυτικά κατ’ είδος εργασίας, ποσότητα, τιµή µονάδας και συνολικό 
κόστος σύµφωνα µε τον ακολουθούντα πίνακα,  προσφορά,  εργολαβική σύµβαση (στις 
περιπτώσεις που προβλέπεται να  πραγµατοποιηθούν οι κτιριακές εγκαταστάσεις µε 
αυτεπιστασία θα πρέπει να υποβάλλονται αντίστοιχα στοιχεία υπεργολάβων κλπ)  

- Σε περιπτώσεις ενσωµάτωση στις κτιριακές εγκαταστάσεις ψηφιακών συστηµάτων και 
συστηµάτων ηλεκτρονικής λειτουργίας  ή και  συστηµάτων  εξοικονόµησης ενέργειας 
υποβάλλονται προσφορές µε  Τεχνικά χαρακτηριστικά,  και αντίστοιχος αναλυτικός 

προϋπολογισµός  αντίστοιχα. 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ    ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ     

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ    

1 Εκσκαφές Μ3                     ……………. ……………….  ……………. 
2 Αοπλα σκυροδέµατα Μ3  ……………. ……………….  ……………. 
3 Οπλισµένα σκυροδέµατα Μ3  ……………. ……………….  ……………. 
4 Οπτοπλινθοδοµές µπατικές Μ

2  ……………. ……………….  ……………. 

5 Οπτοπλινθοδοµές δροµικές Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

6 Οπτοπλινθοδοµές ψαθωτές Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

7 Κουφώµατα ξύλινα Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

8 Κουφώµατα αλουµινίου Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

9 Κουφώµατα σιδηρά  Μ ή Μ2  ……………. ……………….  ……………. 

10 Κιγκλιδώµατα Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

11 
Επενδύσεις θερµο-
ηχοµονωτικών υλικών 

Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

12 
Επενδύσεις - επαλήψεις κατά 
της υγρασίας Μ

2  ……………. ……………….  ……………. 

13 
Ξυλουργικά - ντουλάπες - 
ερµάρια 

Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

14 Επιχρίσµατα χονδρά Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

15 Επιχρίσµατα ψιλά Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

16 ∆άπεδα ξύλινα Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

17 ∆άπεδα µωσαικών Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

18 ∆άπεδα µαρµάρινα Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

19 ∆άπεδα µε πλακάκι Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

20 ∆άπεδα µε πλάκες εσωτερικά Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

21 ∆άπεδα µοκέτας Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

22 
Επενδύσεις λουτρών µε 
πλακίδια 

Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

23 Ορθοµαρµαρώσεις Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

24 Μαρµάρινες ποδιές-φιλέττα Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

25 Ψευδοροφές Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

26 Γύψινα ταβανιών Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

27 Χρωµατισµοί κόλλας (ταβάνια) Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

28 Χρωµατισµοί µε πλαστικό Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

29 Ελαιοχρωµατισµοί Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

30 Χρωµατισµοί λούστρου Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

31 
Χρωµατισµοί εξωτερικών 
επιφανειών 

Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 
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32 
Επικαλύψεις µε ειδικά 
επιχρίσµατα 

Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

33 Ειδικές επενδύσεις Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

34 
Χρωµατισµοί σιδηρών 
επιφανειών Μ

2  ……………. ……………….  ……………. 

35 Υαλοπίνακες Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

36 Καθρέπετες Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

37 Σετ Λουτρού Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

38 
Συνήθης  υδραυλική 
εγκατάσταση 1 δωµατίου 

Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

39 
Συνήθης  ηλεκτρική 
εγκατάσταση 1 δωµατίου 

Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

40 
Συνήθης  υδραυλική 
εγκατάσταση υπόλοιπων 
χώρων 

Μ
2  ……………. ……………….  ……………. 

41 Εγκατάσταση ανελκυστήρος ………………. 
κατ' 
αποκοπή 

……………….  ……………. 

42 
Συνήθης εγκατάσταση 
αποχέτευσης σηπτικός βόθρος  

……………… 
κατ' 
αποκοπή 

……………….  ……………. 

43 Εξοδα οικοδοµικής άδειας ………………  ……………. ……………….  ……………. 

44 
Αµοιβές µηχανικών, 
µηχανολόγων 

………………  ……………. ……………….  ……………. 

      

  
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

                       ……………. ……………….  ……………. 

 
Σε κάθε είδος εργασίας πιθανόν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις οι οποίες επηρεάζουν 

και το κόστος. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να γίνεται αναλυτικότερος διαχωρισµός 
για κάθε είδος εργασίας και επι µέρους εργασίες. Π.χ. στις εκσκαφές να γίνει διαχωρισµός 
σε: 
- εκσκαφές επί γαιώδους εδάφους. 
- εκσκαφές επί ηµιβραχώδους εδάφους. 
- εκσκαφές επί βραχώδους εδάφους κλπ. 
 
Β.2.3 Περιγραφή των έργων υποδοµής κατ΄ είδος και αξία. 
 
Παρατίθεται αναλυτική περιγραφή και προϋπολογισµός κόστους των κάτωθι έργων : 
α.  Έργα σύνδεσης µονάδας µε δίκτυο ∆ΕΗ-υποσταθµούς 
β.  Έργα σύνδεσης µονάδας µε δίκτυο ΟΤΕ. 
γ.  Έργα υδροδότησης µονάδας και δεξαµενών αποθήκευσης νερού. 
δ.  Έργα γεώτρησης και αντλιοστασίου µονάδας. 
ε.  Χωµατουργικά έργα δρόµων - πεζοδρόµων - γηπέδου. 
στ. Έργα οδοποιίας-ασφαλτόστρωσης κλπ.  
 
Σε όλα τα ανωτέρω έργα θα αναφέρεται η ακριβής ποσότητα των εκσκαφών (σε µ3) και ο 
χαρακτηρισµός της ποιότητας (γαιώδες, ηµιβραχώδες, βραχώδες) των εδαφών εκσκαφής. 
 
 
Β.2.4 Περιγραφή ειδικού µηχανολογικού εξοπλισµού κατ΄ είδος και αξία. 
 

Θα γίνεται αναλυτική τεχνική περιγραφή  και προϋπολογισµός του κόστους αγοράς 
και εγκατάστασης των κατωτέρω εγκαταστάσεων : 
α. Τηλεφωνικό κέντρο 
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    Τηλεφωνικές συσκευές 
β.  Εγκατάσταση µουσικής (κεντρικό συγκρότηµα) – ηχεία δωµατίων 
γ.  Εγκατάσταση κλιµατισµού – θερµάνσεως. 
δ.  Εγκατάσταση ηλιακών θερµοσιφώνων. 
ε.  Εγκατάσταση πυρασφάλειας (πυρανίχνευση – πυρόσβεση). 
στ. Εγκατάσταση αντικεραυνικής  προστασίας. 
ζ.   Εγκατάσταση κλιβάνων καύσεως απορριµµάτων, ή και ψυγεία απορριµµάτων. 
η.  Μηχανολογικές – υδραυλικές, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, βιολογικού 

καθαρισµού 
θ.  Ηλεκτροµηχανολογική – υδραυλική εγκατάσταση άντλησης.  
ι. Μηχανολογικές – υδραυλικές και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κολυµβητικής 

δεξαµενής  
ια.   Ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση περιβάλλοντος χώρου. 
 
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης του ανωτέρω ειδικού 
ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού θα συνοδεύεται απαραίτητα µε τα αντίστοιχα 
προτιµολόγια η προφορές προµηθευτών. 
 
Β.2.5. Έργα περιβάλλοντος χώρου (κατ΄ είδος και αξία) 
α) Υφιστάµενες εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου  

Περιγραφή των βασικών υφιστάµενων εγκαταστάσεων περιβάλλοντος χώρου. 
 

β)  Νέες εγκαταστάσεις περιβάλλοντος χώρου  
Παρατίθεται αναλυτική περιγραφή και προϋπολογισµός του κόστους των νέων 
έργων κατά κατηγορία:  

1. Περίφραξη µονάδας. 
2. Χώρος στάθµευσης οχηµάτων. 
3. Κολυµβητική δεξαµενή (έργα πολιτικού – θα αναφέρονται διαστάσεις και 

τρόπος κατασκευής, φέρων οργανισµός, επένδυση, κλειστή – ανοικτή, 
θερµαινόµενη κλπ.). 

4. Πλακοστρώσεις πεζοδρόµων – αιθρίων κλπ. 
5. Φυτεύσεις. 
6. Τοιχοποιία αντιστήριξης και δηµιουργίας επιπέδων, διακοσµητικά κλπ. 
7. ∆ιαµόρφωση παραλίας. 
8. Γήπεδα αθλοπαιδιών. 
9. Παιδική χαρά. 
10. Έργα πολιτικού µηχανικού για βιολογικό καθαρισµό.   
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10. Β.2.6. Επίπλωση – εξοπλισµός – διακόσµηση 
Παρατίθεται αναλυτικός προϋπολογισµός ως κάτωθι: 
α.  Επίπλωση / εξοπλισµός / διακόσµηση υπνοδωµατίων (θα αναλύεται κατ΄ είδος 

και αξία η επίπλωση διακόσµηση, εξοπλισµός ανά δωµάτιο). 
β.  Επίπλωση / διακόσµηση χώρων υποδοχής 
γ.  Εξοπλισµός µαγειρείου. 
δ.  Εξοπλισµός / επίπλωση εστιατορίου. 
ε.  Εξοπλισµός / διακόσµηση κυλικείων – bar 
στ. Επίπλωση / εξοπλισµός / διακόσµηση λοιπών χώρων, αίθουσα αλληλογραφίας,  
     τηλεόρασης, εκθέσεων συνεδρίων, χαρτοπαιγνιών, γραφείων κλπ. 
ζ.   Εξοπλισµός πλυντηρίου – σιδερωτήριου. 
 
Ο προϋπολογισµός της δαπάνης προµήθειας και εγκατάστασης των ανωτέρω θα 

συνοδεύεται απαραίτητα από προσφορές ή προτιµολόγια. 
 
Β.2.7. Μεταφορικά µέσα 

Περιγραφή, είδος, αριθµός θέσεων, αξία. (θα συνοδεύεται από προτιµολόγια και 
προσφορές) 

 
Β.3.ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ-ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
 
Β.3.1.Παρατίθεται ανάλυση του κόστους της επένδυσης  σύµφωνα µε τον  πίνακα 

του Υποδείγµατος . 
Β.3.2.Παρατίθεται ανάλυση του χρηµατοδοτικού σχήµατος της επένδυσης, 

σύµφωνα µε τον Υποδειγµατικό  Πίνακα. Αναφέρονται οι πηγές από τις οποίες 
θα αντληθούν τα αναγκαία κεφάλαια για την κάλυψη της ίδιας συµµετοχής µε 
αναλυτική καταγραφή  των στοιχείων τεκµηρίωσης  που υποβάλλονται στο 
παράρτηµα της µελέτης. 

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

     
Θα παρέχονται στοιχεία και πληροφορίες για την εξέλιξη της τουριστικής κίνησης 
της, περιοχής καθώς και για τις υφιστάµενες ανάγκες που θα καλύψει η 
πραγµατοποίηση της προτεινόµενης επένδυσης και θα αναφέρονται λεπτοµερώς : 
 
1. Οι λειτουργούσες κατά τα 5 τελευταία χρόνια µονάδες στην περιοχή (ονοµασία, 

είδος, τάξη, δυναµικότητα, µήνες λειτουργίας, τιµές) καθώς η δυναµικότητα σε 
κλίνες, των τεσσάρων τελευταίων ετών. 

2. Ο τρόπος λειτουργίας των µονάδων της περιοχής (οργανωµένα κινούµενοι – 
µεµονωµένοι). 

3. Η εξέλιξη των διανυκτερεύσεων (Ελλήνων – ξένων χωριστά) στην περιοχή 
καθώς και στο νησί ή νοµό κατά τα τέσσερα τελευταία χρόνια. 

4. Η πληρότητα των µονάδων της περιοχής, καθώς και του νησιού ή νοµού, κατά 
τα τέσσερα τελευταία χρόνια σε µηνιαία βάρη. 

 
Για τις επενδύσεις που αφορούν την δηµιουργία αστικού ξενοδοχείου, τα 
παραπάνω στοιχεία θα αναφέρονται και για την συγκεκριµένη πόλη στην οποία 
πραγµατοποιείται η επένδυση. 
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∆. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ – ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 
 
∆.1 Παρατίθενται  οι προβλέψεις βιωσιµότητας (λογαριασµός εκµετάλλευσης και ροές 
κεφαλαίων), για τα 5 πρώτα χρόνια λειτουργίας της µονάδας (σε σταθερές τιµές του 
πρώτου έτους λειτουργίας) σύµφωνα µε τους πίνακες  του Υποδείγµατος. Στην περίπτωση 
που απαιτείται µεγαλύτερη ανάλυση οι πίνακες µπορεί να συµπληρωθούν και να 
τροποποιηθούν για την καλύτερη παρουσίαση  των προβλέψεων. 
 
Σηµειώνεται ότι εξετάζεται η συνολική βιωσιµότητα της επιχείρησης που υλοποιεί την 
επένδυση. ∆ηλαδή 

- Για νέες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν έχουν 
προηγούµενη οικονοµική δραστηριότητα εξετάζεται η βιωσιµότητα της 
εξεταζόµενης επένδυσης 

- Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις που εµφανίζουν προηγούµενη οικονοµική 
δραστηριότητα, εξετάζεται η βιωσιµότητα για το σύνολο της οικονοµικής 
δραστηριότητας που προκύπτει µετά την πραγµατοποίηση της νέας επένδυσης 

 
∆.2 ∆ιαχωρίζονται και αξιολογούνται τα αποτελέσµατα της νέας επένδυσης και 
υπολογίζεται ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) του επενδυτικού σχεδίου επί του 
συνόλου των επενδυόµενων κεφαλαίων.  

- Για νέες επενδύσεις που πραγµατοποιούνται από επιχειρήσεις που δεν έχουν 
προηγούµενη οικονοµική δραστηριότητα καταρτίζεται ο πίνακας των ταµειακών 
ροών της επένδυσης για τα 10 πρώτα χρόνια λειτουργίας σύµφωνα µε τους πίνακες 
του Υποδείγµατος και βάσει αυτού υπολογίζεται ο δείκτης απόδοσης IRR 

- Για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις που εµφανίζουν προηγούµενη οικονοµική 
δραστηριότητα υπολογίζονται οι πρόσθετες ταµειακές ροές (θετικές ή αρνητικές) 
που δηµιουργούνται στην επιχείρηση λόγω της υλοποίησης της επένδυσης κατά την 
πρώτη 10ετία λειτουργίας και βάσει αυτών  υπολογίζεται ο δείκτης απόδοσης IRR 
Οι πρόσθετες ταµειακές ροές µπορούν να υπολογισθούν κατά περίπτωση: 

α)είτε θεωρώντας το σύνολο της οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης. 
(Καταρτίζεται ο πίνακας προβλεπόµενων ταµειακών ροών 10ετίας : (1) για την 
περίπτωση που η επιχείρηση συνεχίσει τη λειτουργία της χωρίς την νέα επένδυση 
και (2) για την  περίπτωση λειτουργίας της επιχείρησης µε την νέα επένδυση. Η 
διαφορά των ταµειακών ροών των δύο ως άνω εναλλακτικών περιπτώσεων 
απεικονίζει τις πρόσθετες ταµειακές ροές που επιφέρει το επενδυτικό σχέδιο)  
β)είτε εκτιµώντας απευθείας τις  πρόσθετες εισροές και εκροές που δηµιουργεί το 
επενδυτικό σχέδιο. για την πρώτη 10ετία λειτουργίας κατ΄ αντιστοιχία  των 
πινάκων βιωσιµότητας και συνολικών ροών του Υποδείγµατος  

  
Αναφέρονται αναλυτικά και τεκµηριώνονται οι παραδοχές στις οποίες βασίζονται οι  
παραπάνω προβλέψεις και υπολογισµοί 
 
Ε. ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗ  
Υπολογίζονται οι σχετικές   τιµές των δεικτών και βαθµολογείται  κάθε κριτήριο στο 
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ. Η βαθµολόγηση των 
κριτηρίων αιτιολογείται και τεκµηριώνεται µε αναφορά στα προηγηθέντα Κεφάλαια της 
Οικονοµοτεχνικής Μελέτης και τα υποβληθέντα επίσηµα στοιχεία και δικαιολογητικά. 
 

(Ακολουθούν : Παράρτηµα Ι, ΙΙ - Πίνακες) 


