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ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ	  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ	  /	  ΦΥΛΛΟ	  ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
ONOMA White	  Villa

Αριθμός DVV-‐LIR-‐11000107-‐A
Κατηγορία Βίλα	  Διακοπών
Τοποθεσία Σε	  νησί	  θέρετρο	  διακοπών

Διεύθυνση Άγιος	  Σώστης,	  84600	  Μύκονος
Τηλέφωνο (+30)	  6945	  374674

E-‐Mail info@mykonosgreeceholidays.com
Internet www.mykonosgreeceholidays.com

Αριθμός	  υπνοδωματίων 5
Αριθμός	  ενοίκων	  που	  μπορούν	  να	  φιλοξενηθούν 10-‐11
Εμβαδόν	  οικήματος	  (τ.μ.) 330
Εμβαδόν	  οικοπέδου	  (τ.μ.) 3000

Γενικές	  Απαιτήσεις
Βίλα	  Διακοπών DVV

Οι	  παρακάτω	  απαιτήσεις	  δεν	  απορρέουν	  από	  τη	  νομοθεσία	  (ως	  υποχρεωτικές)	  αλλά	  
θεωρούνται	  υποχρεωτικές	  για	  την	  πιστοποίηση	  Alfa	  Cert

κτίριο Περιγραφή	  και	  απαιτήσεις
Ελάχιστο	  εμβαδόν	  οικήματος	  180	  τ.μ. YES
Ελάχιστο	  εμβαδόν	  οικοπέδου	  1.000	  τ.μ. YES
Βίλα	  με	  κήπο,	  μόνη,	  σε	  δικό	  της	  οικόπεδο YES
Περίφραξη	  περιμετρικά	  του	  οικοπέδου YES
Θέρμανση	  /	  κλιματισμός	  σε	  όλους	  τους	  χώρους	  	  (Θέρμανση	  μη	  υποχρεωτική	  για	  κτίρια	  που	  
ενοικιάζονται	  μόνο	  το	  καλοκαίρι)

YES

Αερισμός	  και	  φυσικό	  φως	  σε	  όλα	  τα	  δωμάτια YES
Επαρκής	  φωτισμός	  όλων	  των	  εσωτερικών	  και	  εξωτερικών	  χώρων YES
Θερμομονωτικά	  κουφώματα	  με	  διπλά	  τζάμια	  στα	  παράθυρα YES

σαλόνια Περιγραφή	  και	  απαιτήσεις
Τουλάχιστον	  ένα	  σαλόνι	  /	  καθιστικό	  /	  τραπεζαρία YES
Ελάχιστο	  εμβαδόν	  25	  τ.μ.	  +	  5	  τ.μ.	  για	  κάθε	  υπνοδωμάτιο	  πέραν	  των	  3 YES

υπνοδωμάτια Περιγραφή	  και	  απαιτήσεις
Ελάχιστος	  αριθμός	  υπνοδωματίων:	  3	  (περιλαμβανομένης	  1	  κύριας	  κρεβατοκάμαρας) YES
Η	  βίλα	  διαθέτει	  κρεβάτια	  με	  στρώμα	  σύγχρονο	  σε	  καλή	  κατάσταση YES
Δυνατότητα	  πλήρους	  συσκότισης	  (παραθυρόφυλλα	  ή	  κουρτίνες	  συσκότισης) YES
Ντουλάπα	  ή	  συρτάρια	  σε	  κάθε	  υπνοδωμάτιο YES

λουτρά Περιγραφή	  και	  απαιτήσεις
Ελάχιστος	  αριθμός	  λουτρών:	  2 YES
Παροχή	  ζεστού	  νερού	  (θερμοσίφωνας	  ηλεκτρικός,	  ηλιακός	  ή	  boiler) YES
Μπανιέρα	  ή	  ντουζιέρα	  σε	  κάθε	  λουτρό YES
Σαπούνι	  χεριών	  και	  χαρτί	  υγείας YES
Χορήγηση	  σαμπουάν	  και	  αφρόλουτρου YES
Παρέχονται	  πετσέτες	  λουτρού	  (ενδεχομένως	  με	  χρέωση) YES

κουζίνα Περιγραφή	  και	  απαιτήσεις
Η	  βίλα	  διαθέτει	  πλήρως	  εξοπλισμένη	  κουζίνα	  (με	  φούρνο,	  εστίες,	  ψυγείο,	  μαγειρικά	  σκεύη,	  
πιάτα,	  ποτήρια,	  μαχαιροπήρουνα)

YES

μπαλκόνια Περιγραφή	  και	  απαιτήσεις
Η	  βίλα	  διαθέτει	  τουλάχιστον	  ένα	  μεγάλο	  μπαλκόνι	  ή	  βεράντα	  ή	  καθιστικό	  με	  απ'	  ευθείας	  
έξοδο	  στον	  κήπο	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

YES

παροχές Ελάχιστες	  απαιτήσεις	  παροχών
Τηλεόραση	  (τουλάχιστον	  μία	  στο	  καθιστικό	  και	  μία	  στην	  κύρια	  κρεβατοκάμαρα) YES
Πλυντήριο	  ρούχων YES
Σίδερο	  και	  σανίδα	  σιδερώματος	  ή	  πρέσα YES
Παρέχεται	  ιματισμός	  σε	  άριστη	  κατάσταση	  (ενδεχομένως	  με	  χρέωση) YES
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καθαριότητα Υπηρεσία	  καθαριότητας	  κατόπιν	  συνεννόησης	  (ενδεχομένως	  με	  χρέωση) YES
Χορήγηση	  καθαριστικών YES

Ειδικές	  Απαιτήσεις
Σε	  νησί	  θέρετρο	  διακοπών LIR

Η	  Βίλα	  βρίσκεται	  σε	  νησί	  που	  είναι	  θέρετρο	  διακοπών	  (Μύκονος) YES
Ένα	  νησί-‐θέρετρο	  διαθέτει	  πολυάριθμα	  ξενοδοχεία,	  ΕΕΔΔ,	  εστιατόρια,	  bars,	  night	  clubs	  και	  
πολλών	  ειδών	  τουριστικές	  διευκολύνσεις.	  Ο	  θερινός	  τουρισμός	  είναι	  η	  κύρια	  πηγή	  
εισοδήματος	  του	  νησιού.

YES

Ακόμη	  και	  ένα	  νησί-‐θέρετρο	  δεν	  είναι	  ιδανικό	  σε	  όλα	  τα	  μέρη	  του.	  Η	  παρούσα	  
προδιαγραφή	  απαιτεί	  επίσης	  να	  καλύπτει	  η	  Βίλα	  και	  τις	  παρακάτω	  απαιτήσεις.	  
Η	  Βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  εστιατόρια	  και	  καφέ YES
Η	  Βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  πλαζ	  ή	  παραλία YES
Η	  Βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  μπαρ	  ή	  κέντρα	  νυχτερινής	  διασκέδασης YES
Η	  Βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  Super-‐Market	  ή	  Mini-‐Market YES
Η	  Βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  περιοχή	  με	  εμπορικά	  καταστήματα YES
Η	  Βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  επιχείρηση	  ενοικίασης	  σκαφών,	  αυτοκινήτων	  ή	  μοτοποδηλάτων YES
Η	  Βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  ένα	  Φαρμακείο,	  Ιατρείο,	  Κέντρο	  Υγείας	  ή	  Νοσοκομείο YES
Δεν	  υπάρχουν	  κοντά	  πηγές	  θορύβου,	  οσμών	  ή	  ασχήμιας,	  όπως	  (πχ)	  εργοστάσια,	  ναυπηγεία,	  
αποθήκες	  κλπ

YES

Άλλες	  Πληροφορίες

κτίριο Περιγραφή	  
Ηχομόνωση	  δωματίων	  (Α=Μέτρια	  G=Καλή	  E=Άριστη) G
Μανδρότοιχος,	  κάγκελα	  ή	  περίφραξη	  ασφαλείας	  περιμετρικά	  του	  οικοπέδου YES
Θέρμανση	  σε	  όλους	  τους	  χώρους YES
Τζάκι	  στο	  σαλόνι YES
Θέρμανση	  σε	  όλους	  τους	  χώρους	  	   YES
Κλιματισμός	  σε	  όλους	  τους	  χώρους YES
Πισίνα YES
Pool	  Bar YES
Μπάρμπεκιου YES

αρχιτεκτονική Το	  αρχιτεκτονικό	  στυλ	  της	  βίλας	  είναι:
Παραδοσιακό	  Αιγαιοπελαγίτικο	  Μυκονιάτικο	  στυλ YES

décor Το	  στυλ	  διακόσμησης	  της	  βίλας	  είναι:
Αιγαιοπελαγίτικο	  Μυκονιάτικο	  στυλ YES

σαλόνια Περιγραφή	  
Αριθμός	  καθιστικών 1

υπνοδωμάτια Περιγραφή	  
Αριθμός	  υπνοδωματίων 5
Η	  βίλα	  διαθέτει	  3	  υπνοδωμάτια	  με	  διπλό	  κρεβάτι,	  1	  υπνοδωμάτιο	  με	  δύο	  μονά	  κρεβάτια,	  1	  
υπνοδωμάτιο	  με	  1	  μόνο	  κρεβάτι	  και	  1	  καναπέ	  (στο	  καθιστικό)	  που	  γίνεται	  και	  κρεβάτι.
Επαρκής	  ιματισμός	  σε	  άριστη	  κατάσταση,	  παρεχόμενος	  χωρίς	  extra	  επιβάρυνση YES
Κρεβάτια	  queen	  size YES

λουτρά Περιγραφή	  
Αριθμός	  λουτρών	  με	  μπανιέρα	  και	  WC 4
Παροχή	  ζεστού	  νερού	  24/24	  ώρες YES
Βασικά	  είδη	  μπάνιου	  (σαμπουάν,	  αφρόλουτρο) YES
Στεγνωτήρας	  μαλλιών YES

κουζίνα Η	  βίλα	  διαθέτει
Αριθμός	  κουζινών 2
Καφετιέρα	  για	  καφέ	  φίλτρου YES
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Καφετιέρα	  εσπρέσσο YES
Φούρνο	  μικροκυμμάτων YES
Τοστιέρα YES
Πλυντήριο	  πιάτων YES

παροχές Η	  βίλα	  διαθέτει
Wi-‐Fi	  σε	  όλους	  τους	  χώρους YES
Wi-‐Fi	  δωρεάν YES
Δορυφορική	  τηλεόραση YES
Συνδρομητική	  τηλεόραση YES
DVD	  player YES
CD	  player	  με	  ηχεία YES
Ξαπλώστρες	  στην	  πισίνα YES
Πετσέτες	  πισίνας	  ή	  θαλάσσης	  αν	  ζητηθεί YES
Διατίθεται	  και	  για	  μακροχρόνια	  μίσθωση YES

πάρκιγκ Η	  βίλα	  παρέχει	  (ενδεχομένως	  με	  χρέωση)
Πάρκιγκ	  στον	  χώρο	  της YES
Το	  πάρκιγκ	  παρέχεται	  δωρεάν YES

υπηρεσίες Η	  βίλα	  παρέχει	  (ενδεχομένως	  με	  χρέωση)
Μπάτλερ UR
Μάγειρα-‐Chef UR
UR	  =	  Διαθέσιμο	  αν	  ζητηθεί

καθαριότητα Η	  βίλα	  παρέχει	  (ενδεχομένως	  με	  χρέωση)
Υπηρεσία	  καθαριότητας	  2	  φορές	  την	  εβδομάδα YES
Οι	  παραπάνω	  υπηρεσίες	  παρέχονται	  δωρεάν YES

ξένες	  γλώσσες Γλώσσες	  συνενόησης	  με	  τον	  ιδιοκτήτη	  /	  υπεύθυνο
Αγγλικά YES

μεταφορά Χρόνος	  οδήγησης,	  σε	  λεπτά	  της	  ώρας	  (WD	  =	  Απόσταση	  περιπάτου)
Η	  βίλα	  είναι	  εύκολα	  προσβάσιμη	  με	  ΙΧΕ	  ή	  ΤΑΧΙ YES
Η	  βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  αεροδρόμιο	   10
Η	  βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  λιμάνι	   10
Παρέχεται	  υπηρεσία	  μεταφοράς	  (με	  χρέωση) YES

τοποθεσία Χρόνος	  οδήγησης,	  σε	  λεπτά	  της	  ώρας	  (WD	  =	  Απόσταση	  περιπάτου)
Η	  βίλα	  είναι	  σε	  περιοχή	  με	  θέα	  στη	  θάλασσα YES
Η	  βίλα	  έχει	  προσανατολισμό	  Ανατολικό,	  με	  θέα	  στην	  παραλία	  του	  Αγίου	  Σώστη YES
Η	  βίλα	  είναι	  κοντά	  στη	  θάλασσα	   YES
Η	  βίλα	  είναι	  σε	  νησί	  που	  είναι	  θέρετρο	  διακοπών YES
Η	  βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  εστιατόρια	  και	  καφέ YES
Η	  βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  Ιστορική	  Μονή	   15

ησυχία Η	  βίλα	  είναι	  μακριά	  από	  δρόμους	  με	  κυκλοφορία YES
	  αθλητικά/ψυχαγωγία Η	  βίλα	  είναι	  κοντά	  σε	  εγκαταστάσεις	  για:

Helicopter	  Flight YES
Windsurfing YES
Kitesurfing YES
Καταδύσεις YES
Jeep	  Safari YES
Ημερήσιες	  Κρουαζιέρες YES
Kayak YES
θαλάσσιο	  σκι YES
θαλάσσια	  σπορ YES

υγεία/ασφάλεια Είναι	  κοντά	  σε	  ...	  (WD	  =	  Απόσταση	  περιπάτου)
Νοσοκομείο	   YES
Μαιευτήριο	   YES
Κέντρο	  Υγείας	   YES
Διαγνωστικό	  Εργαστήριο YES
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Επίσκεψη	  γιατρού	  (24	  ώρες,	  εφ'	  όσον	  ζητηθεί) YES
	  ασφάλεια Η	  Βίλα	  διαθέτει

Πυροσβεστήρες YES
Μικρό	  φαρμακείο YES
Δυνατότητα	  ασφαλούς	  κλειδώματος	  εξωτερικής	  πόρτας	  και	  παραθύρων YES

κάπνισμα Κανονισμοί	  ιδιοκτήτη
Επιτρέπεται	  το	  κάπνισμα	  σε	  όλους	  τους	  χώρους YES

ζώα
Ως	  ζώο	  (ή	  ζώο	  συνοδείας)	  εννοείται	  το	  ζώο	  που	  χρησιμοποιείται	  για	  συντροφιά	  ή	  
προστασία	  του	  ιδιοκτήτη	  του.	  Εκτός	  αν	  έχει	  συμφωνηθεί	  αλλιώς	  πριν	  την	  κράτηση,	  το	  "ζώο"	  
μπορεί	  να	  είναι	  μόνο	  ένας	  σκύλος	  ή	  μία	  γάτα.
ΔΕΝ	  επιτρέπονται	  τα	  ζώα YES

γεγονότα Η	  βίλα	  προσφέρεται	  για
Γαμήλιες	  δεξιώσεις YES
Δεξιώσεις	  και	  εορτές YES
Μέγιστος	  αριθμός	  καλεσμένων	  δεξίωσης 90

κατηγορία	  τιμής (Σχετική	  με	  το	  κόστος	  ανά	  κατηγορία	  και	  περιοχή)
Επιλογή	  βάσει	  κόστους	  (LUXury	  -‐	  MIDrange	  -‐	  ECOnomy) LUX


