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Κεθάιαην 1 

 

Αληηθείκελν ηεο κειέηεο - Σθνπόο 

 

 

Η κειέηε βησζηκόηεηαο πνπ αθνινπζεί απνζθνπεί ζην λα 

πξνζδηνξίζεη ηε βησζηκόηεηα ηεο επηρείξεζεο ηνπ λένπ ζύγρξνλνπ 

θπιηθείνπ ηνπ Γ.Μ.Θ. Γ. ΦΑΤΖΗΙΩΣΤΑ. 

Σθνπόο ηεο κειέηεο είλαη λα πξνζεγγίζεη αμηόπηζηα ηα νηθνλνκηθά 

απνηειέζκαηα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ θαη λα πξνηείλεη κηα 

ξεαιηζηηθή θαη δίθαηε κηζζσηηθή ιύζε ηόζν γηα ηνλ εθκηζζσηή όζν 

θαη γηα ηνλ κηζζσηή. 

Γηα ηνλ όζν ην δπλαηό αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκό ησλ νηθνλνκηθώλ 

απνηειεζκάησλ, ιήθζεθαλ ππόςε θαη επεμεξγάζηεθαλ ζηνηρεία ηόζν 

από νκνεηδείο επηρεηξήζεηο (όκνηα πειαηεία, όκνην κέγεζνο, όκνηα 

πνηθηιία πξντόλησλ θιπ), αιιά θαη από ην ίδην ην Μνζνθνκείν. 

Η κειέηε δελ πεξηνξίδεηαη κόλν ζηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθώλ 

ζηνηρείσλ θαη ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ απνηειεζκάησλ, αιιά αμηνπνηεί 

ηα ζπκπεξάζκαηα θαη θαηαιήγεη ζε ηεθκεξησκέλεο πξνηάζεηο γηα ηελ 

απνδνηηθόηεξε θαη απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο. 

Σεκεηώλεηαη όηη ην πιήξεο θόζηνο θαηαζθεπήο ηνπ θηηξίνπ ζα 

αλαιάβεη ν κηζζσηήο. 

Τν θόζηνο απηό αλέξρεηαη ζε 650.000 € πιένλ ηνπ αλαινγνύληνο 

ΦΠΑ θαη πξνθύπηεη αθξηβώο από αλάινγεο ηερληθέο κειέηεο πνπ έρεη 

εθπνλήζεη ην Μνζνθνκείν. 

Επηπξόζζεηα, γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ θπιηθείνπ απαηηείηαη ε 

εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνύ αμίαο 95.000 € (ρσξίο ΦΠΑ). 

Τν ζπλνιηθό επνκέλσο επελδπηηθό θόζηνο γηα ηε ζέζε ζε ιεηηνπξγία 

ηεο επηρείξεζεο αλέξρεηαη ζε 745.000 € (ρσξίο ΦΠΑ). 



[5] 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Γ.Ν.Ι. Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ  

 

Κεθάιαην 2 

 

Πξνζδηνξηζκόο  Κύθινπ Εξγαζηώλ 

(Εθηηκήζεηο – Παξαδνρέο) 

 

 
 

Λε ζθνπό ηνλ αθξηβέζηεξν πξνζδηνξηζκό ησλ αθαζαξίζησλ εζόδσλ 

ηεο επηρείξεζεο, ιακβάλνληαη ππόςε θαη αμηνινγνύληαη ηα 

αθόινπζα: 

 

 Δπλεηηθνί πειάηεο 

 

α/α Δπλεηηθνί πειάηεο Αξηζκόο 

1 Θαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό  500 

2 
Δηνηθεηηθό, ηερληθό, πξνζσπηθό 

θαζαξηόηεηαο θαη ινηπό πξνζσπηθό 
365 

3 Μνζειεπόκελνη αζζελείο 235 

4 Σπλνδνί λνζειεπόκελσλ αζζελώλ 500 

5 Αζζελείο εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ 280 

6 Αζζελείο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 240 

 Σπλνιηθόο αξηζκόο 2.120 

 

Τα ζηνηρεία ηνπ αλσηέξσ πίλαθα αληιήζεθαλ από ην ίδην ην 

Μνζνθνκείν θαη επνκέλσο αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηελ 

πξαγκαηηθόηεηα.  



[6] 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Γ.Ν.Ι. Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ  

 

Από ηα ζηνηρεία απηά νη πξαγκαηηθνί πειάηεο αλά εκέξα εθηηκάηαη όηη 

ζα είλαη νη αθόινπζνη : 

 

 Ιαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό 

Υπνινγίδεηαη όηη ε κέζε απαζρόιεζε αλά εκέξα αλέξρεηαη ζε 80%, 

ήηνη 500 Φ 80% = 400 άηνκα. 

 

 Δηνηθεηηθό, ηερληθό θαη ινηπό πξνζσπηθό 

Υπνινγίδεηαη όηη ε κέζε απαζρόιεζε αλά εκέξα αλέξρεηαη ζε 70%, 

ήηνη 365 Φ 70% = 255 άηνκα (ιήζθεθαλ ππόςε ην πελζήκεξν, νη 

άδεηεο θιπ). 

 

 Αζζελείο 

Από ην ζύλνιν ησλ αζζελώλ εθηηκάηαη όηη ην 40%, πεξίπνπ 100 

άηνκα ζα θαηαλαιώλνπλ είδε ηνπ θπιηθείνπ όπσο θαη νη ππόινηπνη 

δπλεηηθνί πειάηεο. 

 

 Σπλνδνί λνζειεπόκελσλ αζζελώλ 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ησλ ζπλνδώλ ησλ αζζελώλ ιήθζεθε ππόςε ε 

ζπλνιηθή δπλακηθόηεηα (342 θιίλεο), ε κέζε εκεξήζηα πιεξόηεηα 

(70%) θαζώο θαη ε παξαδνρή όηη θάζε αζζελήο έρεη ηνπιάρηζηνλ 

δύν (2) ζπλνδνύο αλά 24ώξν. 

 

 Αζζελείο εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ 

Η αλσηέξσ θαηεγνξία αθνξά πέληε (5) εκέξεο ηελ εβδνκάδα, άξα ν 

αξηζκόο πεξηνξίδεηαη πεξίπνπ ζε 230 αλά εκέξα.  
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 Αζζελείο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 

Η αλσηέξσ θαηεγνξία πεξηνξίδεηαη ζε 120 άηνκα, ιακβάλνληαο 

ππόςε όηη ην Μνζνθνκείν εθεκεξεύεη εκέξα παξά εκέξα. 

 

Σύκθσλα κε ηηο παξαδνρέο πνπ παξαηέζεθαλ, ν πίλαθαο ησλ 

δπλεηηθώλ πειαηώλ δηακνξθώλεηαη σο εμήο : 

 

α/α Δπλεηηθνί πειάηεο Αξηζκόο 

1 Θαηξηθό θαη λνζειεπηηθό πξνζσπηθό  400 

2 
Δηνηθεηηθό, ηερληθό, πξνζσπηθό 
θαζαξηόηεηαο θαη ινηπό πξνζσπηθό 

255 

3 Μνζειεπόκελνη αζζελείο 100 

4 Σπλνδνί λνζειεπόκελσλ αζζελώλ 500 

5 Αζζελείο εμσηεξηθώλ ηαηξείσλ 230 

6 Αζζελείο έθηαθησλ πεξηζηαηηθώλ 120 

 Σπλνιηθόο αξηζκόο 1.605 

 

 

Τα πσινύκελα πξντόληα θαη εκπνξεύκαηα, γηα πξαθηηθνύο ιόγνπο 

θαη κε ζθνπό ηελ επρεξέζηεξε απεηθόληζε ησλ ζηνηρείσλ ηεο 

κειέηεο, νκαδνπνηνύληαη ζηηο αθόινπζεο θαηεγνξίεο : 
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 Πσινύκελα πξντόληα – εκπνξεύκαηα 

 

α/α Πσινύκελα πξντόληα – εκπνξεύκαηα 

1 Ιαθέδεο θαη δηάθνξα ξνθήκαηα 

2 Μεξά, αλαςπθηηθά θαη ρπκνί 

3 Σάληνπηηο, ηνζη, ηπξόπηηεο θιπ 

4 Φαγεηό 

5 Δηάθνξα ζλαθο (αικπξά θαη γιπθά) 

6 Δηάθνξα θαηαλαισηηθά είδε 

 

Ο ππνινγηζκόο ησλ εζόδσλ ζηεξίδεηαη ζε : 

 

 Σηνηρεία νκνεηδώλ θαη ηζνκεγεζώλ επηρεηξήζεσλ, όζνλ αθνξά 

ηε ζπκπεξηθνξά ηεο δήηεζεο αλά είδνο. 

 

 Σηε ζύλζεζε ησλ πξντόλησλ θαη ησλ εκπνξεπκάησλ πνπ 

πξνεγήζεθε.  

 

 Σηελ πνηόηεηα, ηελ επάξθεηα θαη ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ησλ λέσλ 

εγθαηαζηάζεσλ. 

 

 Σηελ πξνζζήθε ζηνλ θαηάινγν ησλ πσινύκελσλ εηδώλ θαη ηνπ 

θαγεηνύ. 

 

 Σηνλ αξηζκό θαη ζηε ζύλζεζε ησλ δπλεηηθώλ πειαηώλ. 

 

 Σηελ πνηόηεηα, ζηελ πνηθηιία θαη ζηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο ησλ 

πσινύκελσλ πξντόλησλ. 
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 Σηελ εκπνξηθή θαη ηηκνινγηαθή πνιηηηθή ηεο επηρείξεζεο. 

 

 Σηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πνζνηήησλ αλά πσινύκελν πξντόλ επί 

ηε κέζε ηηκή πώιεζήο ηνπ. 

 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, κε βάζε ηηο παξαπάλσ παξαδνρέο, ε 

κέζε ηηκή κνλάδαο αλά θαηεγνξία πσινύκελσλ εηδώλ, θαζώο θαη ε 

κέζε πνζνζηηαία ζπκκεηνρή θάζε θαηεγνξίαο ζην ζύλνιν ησλ 

πσινύκελσλ εηδώλ, απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

 

α/α Πσινύκελα πξντόληα – εκπνξεύκαηα 
Μέζε ηηκή / 

θαηεγνξία 
Πνζόηεηα 

1 Ιαθέδεο θαη δηάθνξα ξνθήκαηα 0,9 1.200 

2 Μεξά, αλαςπθηηθά θαη ρπκνί 0,7 1.000 

3 Σάληνπηηο, ηνζη, ηπξόπηηεο θιπ 1,3 500 

4 Φαγεηό 4 180 

5 Δηάθνξα ζλαθο (αικπξά θαη γιπθά) 0,8 500 

6 Δηάθνξα θαηαλαισηηθά είδε -- -- 

 

Οη αμίεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη θαζαξέο, δελ πεξηιακβάλνπλ ηνλ 

αλαινγνύληα ΦΠΑ θαη νπνηνδήπνηε άιιν θόξν ή ηέινο. 

Η αμία ησλ δηαθόξσλ θαηαλαισηηθώλ εηδώλ ζα πξνζδηνξηζηεί θαη’ 

απνθνπή, δεδνκέλνπ όηη αθνξά κεγάιν αξηζκό εηδώλ κε 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο θαη ραξαθηεξηζηηθά κεηαμύ ηνπο. 

Σηε ζπλέρεηα αθνινπζεί ν πξνζδηνξηζκόο ηνπ θαζαξνύ θύθινπ 

εξγαζηώλ, θαζώο θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο θάζε θαηεγνξίαο ζηνλ 

ζπλνιηθό θύθιν εξγαζηώλ. 
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α/α 
Πσινύκελα πξντόληα – 

εκπνξεύκαηα 

Μέζε ηηκή / 

θαηεγνξία 
Πνζόηεηα 

Ηκεξήζηνο 
ΚΕ 

Εηήζηνο ΚΕ 

Πνζνζηηαία 
ζπκκεηνρή 

θάζε 
θαηεγνξίαο 

ζηνλ ΚΕ 

1 
Ιαθέδεο θαη δηάθνξα 

ξνθήκαηα 
0,9 1.200 1.080 394.200 26,02 

2 Μεξά, αλαςπθηηθά θαη ρπκνί 0,7 1.000 700 255.500 16,87 

3 
Σάληνπηηο, ηνζη, ηπξόπηηεο 

θιπ 
1,3 500 650 237.250 15,66 

4 Φαγεηό 4 180 720 262.800 17,35 

5 
Δηάθνξα ζλαθο (αικπξά θαη 

γιπθά) 
0,8 500 400 146.000 9,64 

6 Δηάθνξα θαηαλαισηηθά είδε -- -- 600 219.000 14,46 

 Σύλνιν   4.150 1.514.750 100,00 

 

Ο αλσηέξσ εηήζηνο θαζαξόο Κύθινο Εξγαζηώλ αληηζηνηρεί ζε 

κέζε εκεξήζηα θαζαξή θαηαλάισζε θαηά άηνκν, πεξίπνπ ζε 

2,5 €, δαπάλε ε νπνία ζεσξείηαη απνιύησο ινγηθή θαη 

αλακελόκελε. 
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Κεθάιαην 3 

 

Πξνζδηνξηζκόο Δαπαλώλ 

 

 

 

3.1. Αλαιώζεηο πξώησλ – βνεζεηηθώλ πιώλ θαη 

πιηθώλ ζπζθεπαζίαο – Κόζηνο θηήζεο απηνύζηα 

πσινύκελσλ εκπνξεπκάησλ 

 

Η επηρείξεζε, όπσο αλαθέξζεθε αλαιπηηθά ζην θεθάιαην 2 ηνπ 

Ιύθινπ Εξγαζηώλ, ζα δηαζέηεη ηδηνπαξαγόκελα είδε (θαθέδεο, 

θαγεηά θιπ), θαζώο θαη απηνύζηα πσινύκελα είδε. 

Λε ζθνπό ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ αλαιώζεσλ ησλ παξαγόκελσλ 

πξντόλησλ, ιακβάλνπκε ππόςε ηνλ εηήζην Ιύθιν Εξγαζηώλ θάζε 

θαηεγνξίαο ησλ πξντόλησλ απηώλ θαζώο θαη ην πνζνζηό ηεο 

πνζνζηηαίαο αλάισζεο θαηά θαηεγνξία, όπσο απεηθνλίδεηαη ζηνλ 

επόκελν πίλαθα. 

 

α/α 
Πσινύκελα πξντόληα – 

εκπνξεύκαηα 
Εηήζηνο 

ΚΕ 
Πνζνζηό 

αλάισζεο 
Κόζηνο 

αλάισζεο 

1 Ιαθέδεο θαη δηάθνξα ξνθήκαηα 394.200 20% 78.840 

2 Σάληνπηηο, ηνζη, ηπξόπηηεο θιπ 237.250 30% 71.175 

3 Φαγεηό 262.800 35% 91.980 

 Σύλνιν 894.250 -- 241.995 
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Τν θόζηνο αλαιώζεσλ ησλ απηνύζηα πσινύκελσλ εκπνξεπκάησλ 

ππνινγίδεηαη σο κέζν ζηαζκηθό, ιακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ 

επηκέξνπο εηδώλ θαη ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ Ιύθιν Εξγαζηώλ. 

 

α/α 
Πσινύκελα πξντόληα – 

εκπνξεύκαηα 
Εηήζηνο 

ΚΕ 
Πνζνζηό 

αλάισζεο 
Κόζηνο 

αλάισζεο 

1 Μεξά, αλαςπθηηθά θαη ρπκνί 255.500 40% 102.200 

2 Δηάθνξα ζλαθο (αικπξά θαη γιπθά) 146.000 60% 87.600 

3 Δηάθνξα θαηαλαισηηθά είδε 219.000 60% 131.400 

 Σύλνιν 620.500 -- 321.200 

 

Σηε ζπλέρεηα ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθεθαιαηώλνληαη νη 

εηήζηεο αλαιώζεηο πξώησλ – βνεζεηηθώλ πιώλ θαη εηδώλ 

ζπζθεπαζίαο, θαζώο θαη ην θόζηνο θηήζεο ησλ απηνύζηα 

πσινύκελσλ εκπνξεπκάησλ. 

 

α/α 
Πσινύκελα πξντόληα – 

εκπνξεύκαηα 
Κόζηνο 

αλαιώζεσλ 

1 Ιαθέδεο θαη δηάθνξα ξνθήκαηα 78.840 

2 Μεξά, αλαςπθηηθά θαη ρπκνί 102.200 

3 Σάληνπηηο, ηνζη, ηπξόπηηεο θιπ 71.175 

4 Φαγεηό 91.980 

5 Δηάθνξα ζλαθο (αικπξά θαη γιπθά) 87.600 

6 Δηάθνξα θαηαλαισηηθά είδε 131.400 

 Σύλνιν 563.195 
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3.2.  Ακνηβέο πξνζσπηθνύ 

 

Κακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηνλ Ιύθιν Εξγαζηώλ, αιιά θαη ην ρξόλν ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θπιηθείνπ (πεξίπνπ 2,5 βάξδηεο), ην απαηηνύκελν πξνζσπηθό 

θαηά εηδηθόηεηα απεηθνλίδεηαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί : 

 

α/α Εηδηθόηεηα Αξηζκόο αηόκσλ 

1 Υπάιιεινη  9 

2 Τακίεο 3 

3 Λάγεηξεο – παξαζθεπαζηέο θαγεηώλ 2 

4 Πξνζσπηθό θαζαξηόηεηαο 2 

 Σύλνιν 16 

 

 

Τν ζπλνιηθό εηήζην κηζζνινγηθό θόζηνο θαη ην θόζηνο ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ αλά εηδηθόηεηα ππνινγίδεηαη ζηνλ πίλαθα 

πνπ αθνινπζεί. Επηζεκαίλεηαη όηη νη ακνηβέο είλαη πιήξεηο, 

πεξηιακβάλνπλ δειαδή όιεο ηηο λόκηκεο επηβαξύλζεηο. 
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α/α Εηδηθόηεηα 
Αξηζκόο 
αηόκσλ 

Μεληαίν 
θόζηνο 

Μήλεο 
απαζρόιεζεο 

Σπλνιηθό 
θόζηνο 

1 Υπάιιεινη  9 1.200 14 151.200 

2 Τακίεο 3 1.200 14 50.400 

3 
Λάγεηξεο – παξαζθεπαζηέο 
θαγεηώλ 

2 1.300 14 36.400 

4 Ιαζαξίζηξηεο 2 1.150 14 32.200 

 Σύλνιν 16 -- -- 270.200 

 

 

 

3.3. Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

 

Σηελ παξνύζα παξάγξαθν πξαγκαηνπνηείηαη αλαιπηηθόο 

ππνινγηζκόο ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ ηεο επηρείξεζεο. 

Υπνινγίδνληαη θαη’ απνθνπή κε βάζε ζηνηρεία επηρεηξήζεσλ ηνπ 

θιάδνπ θαη απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηζνκεγεζώλ θαη νκνεηδώλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Αλαιπηηθά, νη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί : 
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α/α Δαπάλε Πνζό (€) 

1 Ελνίθην  53.000 

2 Ηιεθηξηθό ξεύκα 10.000 

3 Ύδξεπζε 4.000 

4 Τειεθσληθά – ζύλδεζε κε ην δηαδίθηπν 2.000 

5 Θέξκαλζε - ςύμε 10.000 

6 Αλαιώζηκα πιηθά θαη είδε θαζαξηόηεηαο 17.000 

7 Επηζθεπέο - ζπληεξήζεηο 7.000 

8 Γξαθηθή ύιε - έληππα 5.000 

9 Ακνηβή ινγηζηή 4.000 

10 Απξόβιεπηεο δαπάλεο 15.000 

 Σύλνιν 127.000 

 

Σεκεηώλεηαη όηη ζηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ πίλαθα 

ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην ειάρηζην εθηηκώκελν εηήζην κίζζσκα ηνπ 

θπιηθείνπ. 

 

 

3.4. Απνζβέζεηο  

 

Όπσο αλαθέξζεθε ζην Ιεθάιαην 1 ηεο παξνύζαο κειέηεο, ην πιήξεο 

θόζηνο γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ ηνπ θπιηθείνπ αλέξρεηαη ζε 

650.000 € (ρσξίο ΦΠΑ). 
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Λε βάζε ηνλ εθηηκνύκελν σθέιηκν ρξόλν δσήο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ 

θηηξίνπ, ν ζπληειεζηήο εηήζηαο απόζβεζεο ππνινγίδεηαη ζε 5%. 

Η εηήζηα επνκέλσο απόζβεζε ππνινγίδεηαη ζε 650.000 x 5% = 

32.500 €. 

Όπσο επίζεο πξναλαθέξζεθε ζην ίδην θεθάιαην, ν απαηηνύκελνο 

εμνπιηζκόο γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία όισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπ θπιηθείνπ αλέξρεηαη ζε 95.000 €. 

Κακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ (ζρεδόλ 

νιόθιεξν ην 24σξν θιπ) εθηηκάηαη όηη ν σθέιηκνο ρξόλνο 

ιεηηνπξγηθήο δσήο ζα αλέιζεη θαηά κέζν όξν (ιακβαλνκέλεο ππόςε 

θαη ηεο ζύλζεζεο ηνπ εμνπιηζκνύ π.ρ. έπηπια, αιιά θαη 

κεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο), ζε 7 πεξίπνπ έηε  

Επνκέλσο, ν εηήζηνο ζπληειεζηήο απόζβεζεο είλαη πεξίπνπ 15%. 

Ωο εθ ηνύηνπ νη εηήζηεο απνζβέζεηο αλέξρνληαη ζε : 

95.000 € x 15% = 15.000 €. 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθεθαιαηώλνληαη νη εηήζηεο 

απνζβέζεηο αλά θαηεγνξία παγίνπ. 

 

α/α Καηεγνξία παγίνπ Κόζηνο 
Σπληειεζηήο 
απόζβεζεο 

Απνζβέζεηο  

1 Ιηηξηαθά 650.000 5% 32.500 

2 Λεραλνινγηθόο εμνπιηζκόο 95.000 15% 15.000 

 Σύλνιν 745.000 -- 47.500 
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3.5. Τόθνη καθξνπξόζεζκνπ δαλείνπ 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλνιηθνύ θόζηνπο ηεο επέλδπζεο (745.000 €), 

ζα γίλνπλ νη αθόινπζεο ηξεηο (3) παξαδνρέο : 

 

1ε παξαδνρή 

Πξνβιέπεη ηελ αλάιεςε ηνπ θόζηνπο απνθιεηζηηθά από ίδηνπο 

πόξνπο ηνπ κηζζσηή θαη επνκέλσο ε δαπάλε γηα ηόθνπο είλαη 

κεδέλ, αθνύ κεδεληθό ζα είλαη ην ηξαπεδηθό δάλεην. 

 

2ε παξαδνρή 

Πξνβιέπεη ηελ θάιπςε ηνπ 50% ηνπ θόζηνπο ηεο επέλδπζεο κε 

ηξαπεδηθό δαλεηζκό, ήηνη 745.000 € x 50% = 372.500 € κε ηνπο 

αλάινγνπο ηόθνπο. 

 

3ε παξαδνρή 

Πξνβιέπεη ηελ πιήξε θάιπςε, δειαδή 100% ηνπ θόζηνπο ηεο 

επέλδπζεο κε ηξαπεδηθό δαλεηζκό, ήηνη 745.000 € κε ηνπο 

αλάινγνπο ηόθνπο. 

 

Γηα ηηο δύν (2) ηειεπηαίεο πεξηπηώζεηο παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα νη 

αλαινγνύληεο εηήζηνη ηόθνη ηνπ καθξνπξόζεζκνπ δαλεηζκνύ. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό γίλνληαη νη εμήο παξαδνρέο : 

 

▪ Δηάξθεηα δαλείνπ  5 έηε 

▪ Επηηόθην 6,3% 

▪ Δόζεηο Δύν (2) εμακεληαίεο 
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3.6. Αλαθεθαιαίσζε εηήζησλ δαπαλώλ 

 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαθεθαιαηώλεηαη νη ζπλνιηθέο εηήζηεο 

δαπάλεο ηεο επηρείξεζεο, αλάινγα θαη κε ηηο ηξεηο παξαδνρέο 

ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ : 

 

α/α Δαπάλεο 
Πνζό  

(ρσξίο δάλεην) 

Πνζό  

(δάλεην 50%) 

Πνζό  

(δάλεην 100%) 

1 

Αλαιώζεηο πξώησλ – βνεζεηηθώλ 
πιώλ θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο – 
Ιόζηνο θηήζεο απηνύζηα 

πσινύκελσλ εκπνξεπκάησλ 

563.195 563.195 563.195 

2 Ακνηβέο πξνζσπηθνύ 270.200 270.200 270.200 

3 Κεηηνπξγηθέο δαπάλεο 127.000 127.000 127.000 

4 Απνζβέζεηο 47.500 47.500 47.500 

5 Τόθνη 0 23.500 46.900 

 Σύλνιν 1.007.895 1.031.395 1.054.795 

 

α/α 
Τόθνη καθξνπξόζεζκνπ 

δαλείνπ 

2ε παξαδνρή  

(Δάλεην 50%) 

3ε παξαδνρή  

(Δάλεην 100%) 

1 Τόθνη 23.500 46.900 
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Κεθάιαην 4 

 

Πξνζδηνξηζκόο Οηθνλνκηθώλ Απνηειεζκάησλ 

 

 

Σηα θεθάιαηα 3 θαη 4 πνπ πξνεγήζεθαλ, πξνζδηνξίζηεθε ηόζν ν 

θαζαξόο θύθινο εξγαζηώλ ηεο επηρείξεζεο, όζν θαη ην ζύλνιν ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ ηεο. 

Σηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ππνινγίδνληαη ηα εηήζηα θαζαξά (πξν 

θόξσλ) θέξδε. 

Τα πξνζδηνξηζζέληα θέξδε, όπσο θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα, δηαθέξνπλ 

κεηαμύ ηνπο σο πξνο ηνπο ηόθνπο ηνπ πηζαλνύ ηξαπεδηθνύ 

δαλεηζκνύ. 

 

α/α Έζνδα - Έμνδα 
Πνζό  

(ρσξίο δάλεην) 

Πνζό  

(δάλεην 50%) 

Πνζό  

(δάλεην 100%) 

1 Αθαζάξηζηα έζνδα 1.514.750 1.514.750 1.514.750 

2 Σπλνιηθά ιεηηνπξγηθά έμνδα 1.007.895 1.031.395 1.054.795 

 Καζαξά Κέξδε πξν θόξσλ 506.855 483.355 459.955 

 

Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο ησλ θαζαξώλ (πξν θόξσλ) θεξδώλ ζηνλ 

Ιύθιν Εξγαζηώλ, θαηά πεξίπησζε, είλαη : 

 

1η παραδοχή (χωρίς δάνειο) 

 

  506.855 

-------------- =  33,5 % 

 1.514.750  
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2η παραδοχή (δάνειο 50%) 

 

  483.355 

-------------- =  31,9% 

 1.514.750  

 

 

3η παραδοχή (δάνειο 100%) 

 

  459.955 

-------------- =  30,4 % 

 1.514.750  
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Κεθάιαην 5 

 

Πξνζδηνξηζκόο ηνπ Νεθξνύ Σεκείνπ ηνπ 

Κύθινπ Εξγαζηώλ θαη ηνπ βαζκνύ αζθαιείαο 

ζηελ πηώζε ηνπ Κύθινπ Εξγαζηώλ 

 

Τν Μεθξό Σεκείν ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ, αληηζηνηρεί ζηνλ ειάρηζην 

θύθιν εξγαζηώλ ζηνλ νπνίν ε επηρείξεζε ζα παξνπζηάδεη θέξδε. 

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ Μεθξνύ Σεκείνπ, νη δαπάλεο δηαρσξίδνληαη 

ζε ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο, αλάινγα κε ηε θύζε θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο κεηαβνιέο (απμνκεηώζεηο) ηεο 

δξαζηεξηόηεηαο. 

Η δηάθξηζε ησλ δαπαλώλ ζε ζηαζεξέο θαη κεηαβιεηέο, αλάινγα κε 

ηηο ηξεηο παξαδνρέο πνπ αθνξνύλ ηνλ καθξνπξόζεζκν ηξαπεδηθό 

δαλεηζκό, απεηθνλίδεηαη ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ : 

Ιαη ζηηο ηξεηο (3) παξαδνρέο ηα έζνδα παξακέλνπλ ζηαζεξά, όπσο 

θαη νη κεηαβιεηέο δαπάλεο. Δηαθέξνπλ κόλν νη ζηαζεξέο δαπάλεο 

ιόγσ ησλ αλαινγνύλησλ ηόθσλ ηνπ καθξνπξόζεζκνπ ηξαπεδηθνύ 

δαλεηζκνύ. 
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1η παραδοχή (χωρίς δάνειο) 

 

α/α Δαπάλεο Σηαζεξέο  Μεηαβιεηέο  Σύλνιν  

1 
Αλαιώζεηο πξώησλ – βνεζεηηθώλ πιώλ 
θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο – Ιόζηνο θηήζεο 

απηνύζηα πσινύκελσλ εκπνξεπκάησλ 

0 563.195 563.195 

2 Ακνηβέο πξνζσπηθνύ 216.160 54.040 270.200 

3 Κεηηνπξγηθέο δαπάλεο 88.900 38.100 127.000 

4 Απνζβέζεηο 47.500 0 47.500 

 Σύλνιν 352.560 655.335 1.007.895 

 

 

2η παραδοχή (δάνειο 50%) 

 

α/α Δαπάλεο Σηαζεξέο  Μεηαβιεηέο  Σύλνιν  

1 
Αλαιώζεηο πξώησλ – βνεζεηηθώλ πιώλ 
θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο – Ιόζηνο θηήζεο 

απηνύζηα πσινύκελσλ εκπνξεπκάησλ 

0 563.195 563.195 

2 Ακνηβέο πξνζσπηθνύ 216.160 54.040 270.200 

3 Κεηηνπξγηθέο δαπάλεο 88.900 38.100 127.000 

4 Απνζβέζεηο 47.500 0 47.500 

5 Τόθνη 23.500 0 23.500 

 Σύλνιν 376.060 655.335 1.031.395 
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3η παραδοχή (δάνειο 100%) 

 

α/α Δαπάλεο Σηαζεξέο  Μεηαβιεηέο  Σύλνιν  

1 
Αλαιώζεηο πξώησλ – βνεζεηηθώλ πιώλ 
θαη πιηθώλ ζπζθεπαζίαο – Ιόζηνο θηήζεο 

απηνύζηα πσινύκελσλ εκπνξεπκάησλ 

0 563.195 563.195 

2 Ακνηβέο πξνζσπηθνύ 216.160 54.040 270.200 

3 Κεηηνπξγηθέο δαπάλεο 88.900 38.100 127.000 

4 Απνζβέζεηο 47.500 0 47.500 

5 Τόθνη 46.900 0 46.900 

 Σύλνιν 399.460 655.335 1.054.795 

 

 

Όηαλ ε δαπάλε δελ είλαη απόιπηα ζηαζεξή ή κεηαβιεηή, γηα ηνλ 

ραξαθηεξηζκό θαη ηελ πνζνηηθή ηεο έθθξαζε πάξζεθαλ ππόςε 

δεκνζηεπκέλα απνινγηζηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία νκνεηδώλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ. 

Τν Μεθξό Σεκείν δίλεηαη από ηε ζρέζε : 

 

           ΙΕ x ΔΣ 

ΜΣ  = ------------,   όπνπ : 

          ΙΕ - ΔΛ 

 

ΙΕ =  Ο πξνβιεπόκελνο από ηε κειέηε θύθινο εξγαζηώλ  

ΔΣ =  Οη πξνβιεπόκελεο από ηε κειέηε ζηαζεξέο δαπάλεο  

ΔΛ = Οη πξνβιεπόκελεο από ηε κειέηε κεηαβιεηέο δαπάλεο  
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Λε βάζε : 

 

Τε δηάθξηζε ησλ δαπαλώλ, πνπ πξνεγήζεθε, ζε ζηαζεξέο θαη 

κεηαβιεηέο  

 

Τνλ πξνβιεπόκελν θύθιν εξγαζηώλ  

 

Τνλ καζεκαηηθό ηύπν πνπ πξνεγήζεθε, 

 

ππνινγίδνληαη ηα Μεθξά Σεκεία θαη ησλ ηξηώλ παξαδνρώλ σο εμήο 
(ζε επξώ) : 

 

1η παραδοχή (χωρίς δάνειο) 

 

         ΚΕ x ΔΣ       1.514.750 x 352.560 

ΝΣ = ----------- =  --------------------------  =  621.400 € 

         ΚΕ - ΔΜ      1.514.750 – 655.335 

 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ Μεθξνύ Σεκείνπ πνπ πξνεγήζεθε, έδεημε όηη ε 

επηρείξεζε δελ ζα παξνπζηάδεη δεκίεο έζησ θαη αλ ν θύθινο 

εξγαζηώλ ηεο κεησζεί ζηηο 621.400 €, δειαδή θαηά 893.350 € ηνπ 

ππνινγηδόκελνπ ζηε κειέηε, ήηνη πεξίπνπ θαηά 59%. 

 

2η παραδοχή (δάνειο 50%) 

 

         ΚΕ x ΔΣ       1.514.750 x 376.060 

ΝΣ = ----------- =  --------------------------  = 662.800 € 

         ΚΕ - ΔΜ      1.514.750 – 655.335 
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Ο ππνινγηζκόο ηνπ Μεθξνύ Σεκείνπ πνπ πξνεγήζεθε, έδεημε όηη ε 

επηρείξεζε δελ ζα παξνπζηάδεη δεκίεο έζησ θαη αλ ν θύθινο 

εξγαζηώλ ηεο κεησζεί ζηηο 662.800 €, δειαδή θαηά 851.950 € ηνπ 

ππνινγηδόκελνπ ζηε κειέηε, ήηνη πεξίπνπ θαηά 56%. 

 

3η παραδοχή (δάνειο 100%) 

 

         ΚΕ x ΔΣ       1.514.750 x 399.460 

ΝΣ = ----------- =  --------------------------  =  704.100 € 

         ΚΕ - ΔΜ      1.514.750 – 655.335 

 

Ο ππνινγηζκόο ηνπ Μεθξνύ Σεκείνπ πνπ πξνεγήζεθε, έδεημε όηη ε 

επηρείξεζε δελ ζα παξνπζηάδεη δεκίεο έζησ θαη αλ ν θύθινο 

εξγαζηώλ ηεο κεησζεί ζηηο 704.100 €, δειαδή θαηά 810.650 € ηνπ 

ππνινγηδόκελνπ ζηε κειέηε, ήηνη πεξίπνπ θαηά 53,5%. 

Από ηελ αλάιπζε ησλ Μεθξώλ Σεκείσλ πνπ πξνεγήζεθαλ, 

δηαπηζηώλεηαη όηη ε εληζρπόκελε επηρείξεζε, έρνληαο εμαηξεηηθά 

πςεινύο δείθηεο αζθαιείαο ζηελ πηώζε ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ (θαη 

ζηηο ηξεηο παξαδνρέο), εμαζθαιίδεη ζεκαληηθή επειημία. 

Τν παξαπάλσ ζεηηθό ζηνηρείν ζπλδπαδόκελν κε ηηο επλντθέο 

ζπλζήθεο ηεο αγνξάο (ζρεδόλ εμαζθαιηζκέλε αγνξά) θαη ηα πςειά 

νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα, ηα νπνία πξνζδηνξίζηεθαλ ζην 

πξνεγνύκελν θεθάιαην ηεο παξνύζαο κειέηεο, δείρλνπλ πσο ε 

επέλδπζε είλαη βηώζηκε, εμαηξεηηθά απνδνηηθή θαη επνκέλσο απόιπηα 

ζθόπηκε. 
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Κεθάιαην 6 

 

Σπκπεξάζκαηα – Λεηηνπξγηθέο Πξνηάζεηο 

 

 
Από ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε, δηαηππώλνληαη ζηε ζπλέρεηα ηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθύπηνπλ : 

 Η πνζνζηηαία απόδνζε ησλ θαζαξώλ (πξν θόξσλ) θεξδώλ 

ζηνλ Ιύθιν Εξγαζηώλ είλαη ηδηαηηέξσο πςειή θαη εηδηθόηεξα :  

1ε παξαδνρή (ρσξίο δάλεην)  : 33,5% 

2ε παξαδνρή (δάλεην 50%)   : 31,9% 

3ε παξαδνρή (δάλεην 100%) : 30,4% 

 

 Τν Μεθξό Σεκείν παξνπζηάδεη πςειό βαζκό αζθαιείαο ζηελ 

πηώζε ηνπ Ιύθινπ Εξγαζηώλ θαη απνδεηθλύεη εηδηθόηεξα όηη ε 

επηρείξεζε δελ ζα παξνπζηάζεη δεκίεο αθόκε θαη αλ ν Ιύθινο 

Εξγαζηώλ κεησζεί θαηά : 

1ε παξαδνρή  

(ρσξίο δάλεην)  : 

59% θαη ε κέζε θαηαλάισζε κεησζεί  

πεξίπνπ ζε 1,10 € / άηνκν, έλαληη 2,50 € ηνπ 

αξρηθά ππνινγηζζέληνο 

2ε παξαδνρή  

(δάλεην 50%)   : 

56% θαη ε κέζε θαηαλάισζε κεησζεί  

πεξίπνπ ζε 1,15 € / άηνκν, έλαληη 2,50 € ηνπ 

αξρηθά ππνινγηζζέληνο 

3ε παξαδνρή  

(δάλεην 100%) : 

53,5% θαη ε κέζε θαηαλάισζε κεησζεί  

πεξίπνπ ζε 1,20 € / άηνκν, έλαληη 2,50 € ηνπ 

αξρηθά ππνινγηζζέληνο 
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 Η δπλαηόηεηα αύμεζεο ηνπ Ιύθινπ Εξγαζηώλ από ην 2ν 

ιεηηνπξγηθό έηνο θαη κέρξη ην 3ν ή 4ν, ιόγσ δηάζεζεο λέσλ 

εηδώλ, παγίσζεο ηεο εκπηζηνζύλεο ησλ πειαηώλ, νξγαλσηηθήο 

εκπεηξίαο θιπ. Η αλακελόκελε αύμεζε ηνπ Ιύθινπ Εξγαζηώλ 

ζα είλαη ηδηαηηέξσο θεξδνθόξα, αθνύ ζα απμεζνύλ κόλν νη 

κεηαβιεηέο δαπάλεο, ελώ νη ζηαζεξέο ζα παξακείλνπλ 

ακεηάβιεηεο. 

 

 Η δπλαηόηεηα αύμεζεο ηεο δξαζηεξηόηεηαο παξνρήο 

γεπκάησλ. 

 

 Η πξνζζήθε θαη λέσλ εηδώλ, ιόγσ επάξθεηαο ρώξνπ. 

 

 Η πξννπηηθή κείσζεο ηεο αμίαο ησλ πξνκεζεηώλ α’ θαη β’ πιώλ 

θαη εκπνξεπκάησλ, ιόγσ δηαξθνύο έξεπλαο ηεο αγνξάο.  

 

 Η δπλαηόηεηα αύμεζεο, κε ην ίδην πξνζσπηθό όισλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο ηάμεο ηνπ 20% πεξίπνπ. 

 

 Η κε απαίηεζε βξαρππξόζεζκνπ ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ, κε 

νξζνινγηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή δηαρείξηζε, δεδνκέλνπ όηη αθ’ 

ελόο νη πσιήζεηο είλαη κεηξεηνίο θαη αθ’ εηέξνπ έλα κέξνο ησλ 

αγνξώλ κε πίζησζε, ιακβαλνκέλνπ ππόςε ζεηηθά θαη ηνπ 

πςεινύ πεξηζσξίνπ θέξδνπο. 

 

 Οη εθηηκήζεηο ηεο κειέηεο είλαη ζπληεξεηηθέο, δειαδή 

ππνινγίζηεθαλ ζε ρακειόηεξα επίπεδα ηα έζνδα, ελώ 

ππεξεθηηκήζεθαλ νη δαπάλεο, κε ζθνπό λα πξνζδηνξηζηεί κε 

κεγαιύηεξε δπλαηή αθξίβεηα ε βησζηκόηεηα ηεο επέλδπζεο. 

 

Λακβαλνκέλσλ ππόςε ησλ ζεηηθώλ ζπληειεζηώλ απόδνζεο 

ησλ θαζαξώλ θεξδώλ ζηνλ Κύθιν Εξγαζηώλ, ηνπ πςεινύ 



[28] 

ΜΕΛΕΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ Γ.Ν.Ι. Γ ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ  

 

Νεθξνύ Σεκείνπ, ηεο εμαζθαιηζκέλεο πειαηείαο, ηεο 

επάξθεηαο θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ ρώξνπ, εθηηκάηαη όηη ε 

επέλδπζε είλαη βηώζηκε θαη ηδηαηηέξσο απνδνηηθή. 

Σηε ζπλέρεηα ππνβάιινληαη ηεθκεξησκέλεο θαη πινπνηήζηκεο 

πξνηάζεηο, κε ζθνπό ηελ απόιπηε δηαζθάιηζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο,  ηεο απνδνηηθόηεηαο θαη ηεο βησζηκόηεηαο ηεο 

επέλδπζεο. 

Σπληζηάηαη εηδηθόηεξα : 

 

 Η ρξήζε πξώησλ πιώλ πςειήο πνηόηεηαο. 

 

 Η αγνξά απηνύζησλ εκπνξεπκάησλ πςειήο πνηόηεηαο. 

 

 Η ρξήζε ηνπηθώλ πξντόλησλ θαη πξώησλ πιώλ. 

 

 Η άξηηα θαη ηαρεία εμππεξέηεζε (service) ησλ πειαηώλ.  

 

 Η δηαξθήο εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ. 

 

 Η δηεύξπλζε ηεο γθάκαο (πνηθηιίαο) ησλ πξντόλησλ, 

δεδνκέλνπ ηεο επάξθεηαο θαη ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ ρώξνπ. 

 

 Οη αληαγσληζηηθέο ηηκέο. 

 

 Η δηαξθήο έξεπλα ηεο αγνξάο, όζνλ αθνξά ηελ πνηόηεηα αιιά 

θαη ηηο αληαγσληζηηθέο ηηκέο αγνξάο ησλ πξώησλ πιώλ θαη ησλ 

εκπνξεπκάησλ. 

 

 Η έκθαζε ζηε δξαζηεξηόηεηα ηεο εζηίαζεο (θαγεηό), 

δεδνκέλεο ηεο θαηαιιειόηεηαο ηνπ ρώξνπ. 
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 Η επέθηαζε θαη ζε επηιεγκέλα είδε παληνπσιείνπ θαη ςηιηθώλ 

εηδώλ. 

 

 Η νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ απνζεκάησλ, κε ζθνπό ηελ 

απνθπγή δέζκεπζεο θεθαιαίσλ. 

 

 Η όζν ην δπλαηό θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηνπ πξνζσπηθνύ, ώζηε 

λα απνθεύγνληαη επηθαιύςεηο, ζύγρπζε αξκνδηνηήησλ θιπ 

 

 Η επξύηεξε νξζνινγηθή νξγάλσζε ηεο εξγαζίαο ζην ζύλνιν 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο. 

 

 Η παξνρή θηλήηξσλ (πέξαλ ηεο ακνηβήο) ζην πξνζσπηθό (π.ρ. 

bonus θιπ). 

 

 Η δηαξθήο ζπληήξεζε ηνπ εμνπιηζκνύ θαη ηνπ ρώξνπ. 

 

 Η παξακνλή ηνπ θαγεηνύ κε ηε κνξθή ηνπ self service, γηα 

ηελ απνθπγή επηπιένλ δαπαλώλ πξνζσπηθνύ. 

 

 Η ζρνιαζηηθή θαζαξηόηεηα ηνπ ρώξνπ. 

 

 Παξνρή Wi-Fi κε πςειέο ηαρύηεηεο. 
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Κεθάιαην 7 

 

Πξόηαζε ακνηβήο θαη ρξόλνπ 

εθκίζζσζεο 

 

Κακβαλνκέλσλ ππόςε : 

 Τσλ πςειώλ, πξν θόξσλ, θεξδώλ θαη ηνπ ζπληειεζηή 

απόδνζήο ηνπο ζηνλ Ιύθιν Εξγαζηώλ (θαη ζηηο ηξεηο 

ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ)  

 

 Τνπ ηδηαηηέξσο ζεηηθνύ βαζκνύ αζθαιείαο (Μεθξό Σεκείν) 

ζηελ πηώζε ηνπ Ιύθινπ Εξγαζηώλ (θαη ζηηο ηξεηο ελαιιαθηηθέο 

παξαδνρέο ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ) 

 

 Τνπ κηθξνύ δείθηε θαηαλάισζεο αλά δπλεηηθό πειάηε (θαη ζηηο 

ηξεηο ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο ηξαπεδηθνύ δαλεηζκνύ) 

 

 Τεο εμαζθαιηζκέλεο πειαηείαο 

 

 Τεο θαηαιιειόηεηαο θαη ηεο επάξθεηαο ηνπ ρώξνπ 

 

 Τεο πξννπηηθήο αύμεζεο ηνπ Ιύθινπ Εξγαζηώλ, ηα επόκελα 2– 

3 έηε θαηά ηνπιάρηζηνλ θαηά 5% εηήζηα (απόθηεζε εκπεηξίαο, 

πξνζζήθε πεξηζζόηεξσλ εηδώλ, αύμεζε δξαζηεξηόηεηαο ηνπ 

θαγεηνύ θιπ),  

 

έλα εθηθηό δίθαην θαη ζπκθέξνλ θαη γηα ηηο δύν πιεπξέο, 

εηήζην ηίκεκα, εθηηκάηαη ζε ηνπιάρηζηνλ 53.000 € ή ζε 3,5% 

ηνπ θαζαξνύ Κύθινπ Εξγαζηώλ, όηαλ ην γηλόκελν ηνπ 
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θαζαξνύ Κύθινπ Εξγαζηώλ επί ηνλ αλσηέξσ ζπληειεζηή 

(3,5%) ππεξβαίλεη εηεζίσο ηηο 53.000 €. 

Με βάζε ηα πξνζδηνξηζζέληα θέξδε (πξν θόξσλ θαη 

απνζβέζεσλ) θαη ζηηο ελαιιαθηηθέο παξαδνρέο ηξαπεδηθνύ 

δαλεηζκνύ, ην ζπλνιηθό θόζηνο ηεο επέλδπζεο απνζβέλεηαη 

ζε ιηγόηεξν από δύν (2) ιεηηνπξγηθά έηε ή ζε πεξίπνπ ηξία 

(3) ιεηηνπξγηθά έηε ιακβαλνκέλνπ ππόςε ησλ θαζαξώλ πξν 

απνζβέζεσλ θαη θόξσλ θεξδώλ, δείθηεο ηδηαηηέξσο ζεηηθόο. 

Μεηά από ζπκθσλία ησλ δύν κεξώλ, ην πξνηεηλόκελν ηίκεκα 

είλαη δπλαηό λα αλαπξνζαξκνζηεί εηήζηα, κε βάζε ηνλ δείθηε 

ηηκώλ θαηαλαισηή ή άιινλ δείθηε, κε πνζό ή ηξόπν πνπ ζα 

ζπκθσλεζεί από ηα δύν κέξε θαη εθθεύγεη ησλ νξίσλ 

αξκνδηόηεηαο ηεο παξνύζαο κειέηεο. 

Ο πξνηεηλόκελνο ρξόλνο ηεο κίζζσζεο αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 

είθνζη (20) έηε, κε ζθνπό λα απνηειέζεη ηζρπξό θίλεηξν ηόζν 

γηα ηνλ κηζζσηή, όζν θαη γηα ηνλ εθκηζζσηή. 


