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ΡΟΓΑΜΜΑ ΑΓΟΤΙΚΘΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΤΘΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΡΑΑ) 2014-2020 

ΜΕΤΟ 19: «ΤΟΡΙΚΘ ΑΝΑΡΤΥΞΘ ΜΕ ΡΫΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΡΙΚΫΝ ΚΟΙΝΟΤΘΤΫΝ CLLD/LEADER» 

 

1θΡΟΣΚΛΘΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΡΟΒΟΛΘ ΡΟΤΑΣΕΩΝ 

(ΡΑΕΜΒΑΣΕΛΣ ΛΔΛΩΤΛΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ ) 

 

ENTYΡO I-2 

ΣΥΜΡΛΘΩΜΑΤΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΛΤΘΣΘΣ ΣΤΘΛΞΘΣ 

 
 
 

ΥΡΟΜΕΤΟ 19.2: «ΣΤΘΛΞΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΥΛΟΡΟΛΘΣΘ ΔΑΣΕΩΝ ΥΡΟ ΤΘΝ ΤΟΡΛΚΘ ΣΤΑΤΘΓΛΚΘ   
ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΓΛΑ ΡΑΕΜΒΑΣΕΛΣ ΛΔΛΩΤΛΚΟΥ ΧΑΑΚΤΘΑ» 

 
 

 

 

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΫΕΑΝ 

ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  

 

 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 30/05/2019

 
 

 

 

 

 

ΤΟΡΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ CLLD/LEADER 

ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. 
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16.1ΜΟΦΘ  ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ 

Τςεκάρετε ςε ποια μορφι δικαιοφχου υπάγεςτε. 

ΑΑ ΜΟΦΘ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ  

1 Άτομα με αναπθρία (Α.ΜΕ.Α.) που κατζχουν πιςτοποίθςθ από Κζντρα Ριςτοποίθςθσ 
Αναπθρίασ.  

 

2 Συλλογικά ςχιματα ΑΜΕΑ  

3 Κοινωνικζσ Συνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ (ΚΟΙΝ.ΣΡΕ)  

4 Κοινωνικοί Συνεταιριςμοί Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Κοι.Σ.Ρ.Ε.) όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 
3 του Ν.4430/2016 

 

5 Συλλογικά ςχιματα όπου ςυμμετζχουν νζοι ζωσ και 35  ετϊν ςε ποςοςτό μεγαλφτερο ι 
ίςο από 50 % (εκτόσ των Α.Ε και των ΕΡΕ) 

 

6 Νζοσ/α ωσ 35 ετϊν κατά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ  

7 Άνεργοι  

8 Επαγγελματίασ Αγρότθσ    

9 Εταιρικό ςχιμα Αγροτϊν   

10 Συνεταιριςμοί  

11 Άλλο  

 

 

16 ΕΡΛΡΟΣΚΕΤΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ 
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16.2. ΣΥΣΤΑΣΘ ΦΟΕΑ 

1. Νομικι μορφι του φορζα  

2. Ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ)  

3. Δεν ζχει ςυςτακεί ο φορζασ υλοποίθςθσ τθσ επζνδυςθσ (εταιρεία, νομικό πρόςωπο κλπ). Θα 
ςυςτακεί μετά τθν υποβολι τθσ πρόταςθσ 

 

4. Δεν απαιτείται ςφςταςθ φορζα  

υμπληρώνεται Χ ςτο αντίςτοιχο πεδίο (για τα ςημεία 2,3 και4) 

 

 

16.3. ΝΟΜΛΚΘ ΜΟΦΘ ΦΟΕΑ  -  ΜΕΤΟΧΛΚΘ/ΕΤΑΛΛΚΘ  ΣΥΝΚΕΣΘ  

5.1 ΝΟΜΛΚΘ ΜΟΦΘ ΤΟΥ ΦΟΕΑ :  

5.2 ΜΕΤΟΧΛΚΘ ΕΤΑΛΛΚΘ ΣΥΝΚΕΣΘ 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΡΟΣΟΣΤΟ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΘΣΘΣ ΑΝΤΑΣ/ΓΥΝΑΛΚΑ 

     

     

     

     

     

     

     

     

i. Προςκζςτε και άλλεσ γραμμζσ όπου είναι απαραίτθτο 
ii. Επιςυνάπτονται φωτοαντίγραφα Αςτυνομικισ Σαυτότθτασ για κάκε μζλοσ
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16.4 Ο δικαιοφχοσ είναι κατά κφριο επάγγελμα (επαγγελματίασ) αγρότθσ ι εταιρικό ςχιμα αγροτϊν 
(εξετάηεται για τθν υποδράςθ 19.2.2.6) κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ  που θ πρόταςθ περιλαμβάνει τθν 
προμικεια ελαιοτριβείου ψυχρισ ζκκλιψθσ ζωσ 30.000 ευρϊ για τθν υποδράςθ 19.2.2.6) 

Ο Επαγγελματίασ αγρότθσ για τισ διατάξεισ του νόμου 3874/2010 ορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 65 του 
νόμου 4389/2016. Δθλαδι :  

 «Επαγγελματίασ αγρότθσ είναι το ενιλικο φυςικό πρόςωπο που ζχει δικαίωμα εγγραφισ ςτο Μθτρϊο 
Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων, εφόςον πλθροί ςωρευτικά τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

αα) Είναι κάτοχοσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ.  

αβ) Αςχολείται επαγγελματικά με αγροτικι δραςτθριότθτα ςτθν εκμετάλλευςι του τουλάχιςτον κατά 30% 
του ςυνολικοφ ετιςιου χρόνου εργαςίασ του.  

αγ) Λαμβάνει από τθν απαςχόλθςι του ςε αγροτικι δραςτθριότθτα το 50% τουλάχιςτον του ςυνολικοφ 
ετιςιου ειςοδιματόσ του και  

αδ) Είναι αςφαλιςμζνοσ ο ίδιοσ και θ αγροτικι του εκμετάλλευςθ, όπου απαιτείται, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία.  

αε) Τθρεί λογιςτικά βιβλία, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.»  

Τα ανωτζρω τεκμθριϊνονται από τθν προςκόμιςθ κατά περίπτωςθ: 

• Βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Μθτρϊο Αγροτϊν και Αγροτικϊν Εκμεταλλεφςεων (ΜΑΑΕ).  

• Ε1 και εκκακαριςτικό ι   

• καταςτατικό εταιρικοφ ςχιματοσ και Ε3 (για νομικό πρόςωπο) 

Να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ (εφόςον πρόκειται για ςυλλογικό ςχιμα) 

Ρθγι 

ειςοδιματοσ 

ΕΤΟΣ 2015 ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ 2017 Μ.Ο Τριετίασ 

ΡΟΣΟ % ΡΟΣΟ % ΡΟΣΟ % ΡΟΣΟ % 

Γεωργικζσ 

επιχειριςεισ 

        

Λοιπζσ πθγζσ         

Σφνολο         

Σε περίπτωςθ εταιρικοφ ςχιματοσ να  παραπάνω πίνακασ να αντιγραφεί και να ςυμπλθρωκεί για κάκε εταίρο 
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16.5 Ο δικαιοφχοσ είναι ενεργόσ αγρότθσ (εξετάηεται για τθν υποδράςθ 19.2.3.1 και μόνο ςτθν 
περίπτωςθ που θ πρόταςθ περιλαμβάνει τθν προμικεια ελαιοτριβείου ψυχρισ ζκκλιψθσ ζωσ 30.000 
ευρϊ) 

ΤΕΚΜΘΙΫΣΘ  ΙΔΙΟΤΘΤΑΣ ΕΝΕΓΟΥ ΑΓΟΤΘ 

1θ περίπτωςθ: ο δικαιοφχοσ κεωρείται Ενεργόσ Αγρότθσ για άμεςεσ ενιςχφςεισ ζωσ 5.000 ευρϊ το 
προθγοφμενο ζτοσ  

 ι  

2θ περίπτωςθ: ο δικαιοφχοσ κεωρείται Ενεργόσ Αγρότθσ για άμεςεσ ενιςχφςεισ άνω των 5.000 ευρϊ με τθν 
προχπόκεςθ το ποςό των άμεςων ενιςχφςεων να είναι τουλάχιςτον το 5% των ςυνολικϊν του εςόδων που 
αποκτικθκαν από μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ. 

Να ςυμπλθρωκεί ο παρακάτω πίνακασ 

Ρθγι ειςοδιματοσ ΡΟΣΟ 
Ροςοςτό  

(%)  

1. Από μθ γεωργικζσ δραςτθριότθτεσ    

2. Από άμεςεσ ενιςχφςεισ (1θ περίπτωςθ: ζωσ  5.000 ευρϊ)   

3.  Από άμεςεσ ενιςχφςεισ (2θ περίπτωςθ: άνω των 5.000  ευρϊ)   

[Ροςό από Άμεςεσ ενιςχφςεισ / ποςό από Μθ γεωργικζσ 

δραςτθριότθτεσ] Ω 100 = 
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16.6 ΕΛΔΟΣ ΕΓΟΥ / ΕΡΕΝΔΥΣΘΣ 

1. Νζα δραςτθριότθτα  
 

2. Επζκταςθ υπάρχουςασ δραςτθριότθτασ  

 

3. Ροιοτικόσ  Εκςυγχρονιςμόσ  

 

 

 

4. Διαφοροποίθςθ τθσ παραγωγισ για νζα προϊόντα υφιςτάμενθσ εγκατάςταςθσ  

 

5. Θεμελιϊδθσ αλλαγι εξολοκλιρου τθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ υφιςτάμενθσ 

εγκατάςταςθσ   

 

 

Ραρατθριςεισ  

α) Οι δαπάνεσ για απλι αντικατάςταςθ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ, παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ, ακόμθ και όταν γίνεται με εγκατάςταςθ καινοφργιου, προχποκζτουν ο εξοπλιςμόσ που  
αντικακίςταται να ζχει αποςβεςτεί (Δικαιολογθτικό Μθτρϊο  Ραγίων) 

β) Στθν περίπτωςθ χριςθσ του Καν. 651(περίπτωςθ 4) οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (δθλ. το ςυνολικό κόςτοσ τθσ 
επζνδυςθσ) πρζπει να υπερβαίνουν κατά τουλάχιςτον 200% τθ λογιςτικι αξία των ςτοιχείων ενεργθτικοφ 
που επαναχρθςιμοποιοφνται όπωσ ζχει καταγραφεί ςτο οικονομικό ζτοσ που προθγείται των εργαςιϊν τθσ 
επζνδυςθσ. (Ιςχφει μόνο για μεγάλεσ επιχειριςεισ). 

γ) Στθν περίπτωςθ χριςθσ του Καν. 651 (περίπτωςθ 5) οι επιλζξιμεσ δαπάνεσ (δθλ. το ςυνολικό κόςτοσ τθσ 
επζνδυςθσ) πρζπει να υπερβαίνουν τισ αποςβζςεισ των ςτοιχείων ενεργθτικοφ που ςυνδζονται με τθν 
δραςτθριότθτα που πρόκειται να εκςυγχρονιςτεί κατά τθν διάρκεια των τριϊν προθγοφμενων ετϊν. 
(Ιςχφει μόνο για μεγάλεσ επιχειριςεισ). 
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16.7ΡΟΘΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΛΧΟΘΓΘΣΕΛΣ ΕΓΩΝ ΤΟΥ ΥΡΟΨΘΦΛΟΥ ΔΛΚΑΛΟΥΧΟΥ (ι ομίλου εταιρειϊν) ΣΤΑ ΡΛΑΛΣΛΑ ΚΟΛΝΟΤΛΚΩΝ Ι ΕΚΝΛΚΩΝ ΕΝΛΣΧΥΣΕΩΝ 

Α/Α ΡΟΓΑΜΜΑ ΨΟΕΑΣ ΕΓΚΙΣΘΣ 

ΑΙΘΜΟΣ ΡΫΤΟΚΟΛΛΟΥ – 

ΘΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΙΣΘΣ 

ΑΨΜ ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΟΣ 

ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€) 

ΕΓΚΕΚΙΜΕΝΘ 

ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΘ (€) 

ΘΜ/ΝΙΑ 

ΑΡΟΡΛΘΫΜΘΣ 
ΣΩΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΕΓΟ (*) 

ΕΙΣΡΑΩΘΕΙΣΑ ΕΡΙΩΟΘΓΘΣΘ  

€) 

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

    
 

     

 

Συμπληρώμεται τόσο για τημ ίδια τημ εταιρεία όσο και για τις εταιρείες του ομίλου.  
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17.1ΣΥΝΟΡΤΛΚΘ ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΘΣ ΥΦΛΣΤΑΜΕΝΘΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΘΣ ΤΟΥ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΟΥ ΕΓΟΥ   

Ρεριγράψτε ςυνοπτικά τθν υφιςτάμενθ κατάςταςθ του ζργου, με αναφορά ςτα βαςικά τεχνικά, 
λειτουργικά και λοιπά χαρακτθριςτικά αυτοφ (ανεξάρτθτα εάν αφορά υφιςτάμενθ ι νζα 
δραςτθριότθτα) 

 

 

 

 

 

 

 

17.2ΦΩΤΟΓΑΦΛΚΘ ΑΡΕΛΚΟΝΛΣΘ   

Επιςυνάψτε ευκρινείσ φωτογραφίεσ, ςτισ οποίεσ να αποτυπϊνεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ του 
προτεινόμενου ζργου (ακίνθτο, κτιριακά, εξοπλιςμόσ κλπ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΓΛΑ ΤΟ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟ ΣΧΕΔΛΟ 
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17.3  ΡΕΛΓΑΦΘ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘΣ ΡΑΞΘΣ 

Αναφζρετε τα βαςικά τεχνικά, λειτουργικά και λοιπά χαρακτθριςτικά τθσ Ρράξθσ. 

 

 

 

 

 

 

 

17.4 ΣΚΟΡΛΜΟΤΘΤΑ  - ΑΝΑΓΚΑΛΟΤΘΤΑ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘΣ ΡΑΞΘΣ ΣΕ ΣΧΕΣΘ ΜΕ ΤΟ ΤΟΡΛΚΟ 
ΡΟΓΑΜΜΑ 

Ρεριγράψτε τθ ςκοπιμότθτα και τθν αναγκαιότθτα υλοποίθςθσ τθσ πράξθσ ςε ςχζςθ με τουσ ςτόχουσ, 
ειδικοφσ ι ςτρατθγικοφσ, όπωσ ζχουν προςδιοριςτεί ςτο αναμορφωμζνο εγκεκριμζνο τοπικό πρόγραμμα 
αλλά και ςτουσ ειδικοφσ ςτόχουσ και προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ όπωσ περιγράφονται ςτθν 
Ρρόςκλθςθ (ΙΙ_2 Οδθγόσ Επιλεξιμότθτασ-Επιλογισ) 

α) Επιλζξτε από τον παρακάτω πίνακα  και τεκμθριϊςτε ςτθ ςυνζχεια τθ ςυςχζτιςθ τθσ προτεινόμενθσ 
πράξθσ με τουσ ςτόχουσ του τοπικοφ προγράμματοσ 

 

β) Τεκμθριϊςτε τθν ςυςχζτιςθ τθσ πράξθσ με τουσ ςτόχουσ και τισ  προτεραιότθτεσ τθσ υποδράςθσ  
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17.5 ΚΑΛΝΟΤΟΜΟΣ ΧΑΑΚΤΘΑΣ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘΣ ΡΑΞΘΣ (κριτιρια 15, 16) 

Σφμφωνα με τουσ παρακάτω οριςμοφσ και  επεξθγιςεισ τςεκάρετε ςτθν ςυνζχεια (Ρίνακεσ 5α και 
5Β  τι από αυτά χαρακτθρίηει τθν επζνδυςθ ςασ. Στθν ςυνζχεια τεκμθριϊςτε τθν απάντθςθ ςασ 
και περιγράψτε τισ εργαςίεσ (τιμολογθμζνεσ δαπάνεσ που περιλαμβάνονται ςτον 
Ρροχπολογιςμό του προτεινόμενου ζργου), οι οποίεσ αφοροφν ςτθν ειςαγωγι καινοτομίασ / 
ΤΡΕ ι πιλοτικϊν εφαρμογϊν. 

 

«Θ Καινοτομία ορίηεται ωσ «θ εφαρμοςμζνθ χριςθ τθσ γνϊςθσ με ςκοπό τθν παραγωγι ι/και 
παροχι νζων ι ουςιαςτικά βελτιωμζνων προϊόντων, διαδικαςιϊν ι/και υπθρεςιϊν που βρίςκουν 
άμεςθσ παραγωγικισ, χρθςτικισ ι/και εμπορικισ εφαρμογισ». Εναλλακτικά μπορεί να οριςκεί ότι 
θ καινοτομία ςυνίςταται ςτθν παραγωγι, τθν αφομοίωςθ και τθν εκμετάλλευςθ με επιτυχία των 
νζων επιτευγμάτων ι ιδεϊν ςτον οικονομικό και κοινωνικό τομζα.  

Μια Καινοτόμα Δράςθ μπορεί να είναι ριηοςπαςτικι, ι ςταδιακι (ανάλογα με τισ αλλαγζσ ςε 
υφιςτάμενεσ λειτουργίεσ μιασ επιχείρθςθσ) και μπορεί να αναφζρεται ςε ζνα νζο προϊόν ι μια νζα 
υπθρεςία, ςτουσ τρόπουσ παραγωγισ τουσ ι ςτθν τεχνολογία που χρθςιμοποιείται, όπωσ και ςτθν 
διοικθτικι δομι ενόσ οργανιςμοφ (εςωτερικά ι εξωτερικά ςε ςχζςθ με τουσ πελάτεσ ι 
καταναλωτζσ). 

 

ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ 

 

Ωσ τεχνολογικι καινοτομία ορίηεται:  

 

α. Θ ειςαγωγι ςτθν αγορά ενόσ νζου ι ςθμαντικά βελτιωμζνου ςε ςχζςθ με τα βαςικά του 
χαρακτθριςτικά, τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, το ενςωματωμζνο λογιςμικό ι άλλα μθ υλικά 
ςυςτατικά, προςτικζμενεσ χριςεισ ι τθ φιλικότθτα προσ τον χριςτθ, προϊόντοσ (υλικοφ αγακοφ ι 
υπθρεςίασ), ι,  

β. Θ ειςαγωγι ςτθν επιχείρθςθ μίασ νζασ ι ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ, 
μεκόδου παροχισ και διανομισ ι διαδικαςίασ υποςτιριξθσ για τα αγακά ι τισ υπθρεςίεσ. Το 
αποτζλεςμα (τθσ διαδικαςίασ) κα πρζπει να είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο τθσ παραγωγισ, 
τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ και διανομισ. Κακαρά οργανωτικζσ ι 
διοικθτικζσ μεταβολζσ δεν περιλαμβάνονται ςτθν τεχνολογικι καινοτομία.  

Επιπρόςκετα, θ τεχνολογικι καινοτομία πρζπει να βαςίηεται ςτα αποτελζςματα νζων τεχνολογικϊν 
εξελίξεων, νζων ςυνδυαςμϊν υπαρχουςϊν τεχνολογιϊν ι ςτθ χρθςιμοποίθςθ άλλου είδουσ 
γνϊςεων που αποκτικθκαν από τθν επιχείρθςθ. Οι μεταβολζσ κακαρά αιςκθτικισ φφςεωσ δεν 
περιλαμβάνονται.  

 

ΜΘ ΤΕΧΝΟΛΟΓΛΚΘ ΚΑΛΝΟΤΟΜΛΑ ΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΛ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΩΝ  

 

Οργανωτικι μθ τεχνολογικι καινοτομία είναι θ εφαρμογι νζων μεκόδων ι μεταβολϊν των 
μεκόδων, όςον αφορά τθ δομι ι τθ διοίκθςθ τθσ επιχείρθςθσ, που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ 
χριςθσ των γνϊςεων ςτθν επιχείρθςθ, τθσ ποιότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι τθσ 
αποτελεςματικότθτασ των ροϊν εργαςίασ.  
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Μθ τεχνολογικι καινοτομία εμπορίασ είναι θ εφαρμογι νζων ι βελτιωμζνων ςχεδίων ι μεκόδων 
πϊλθςθσ που αποςκοποφν ςτθν αφξθςθ τθσ ελκυςτικότθτασ των αγακϊν και των υπθρεςιϊν ι ςτθν 
είςοδο ςε νζεσ αγορζσ. 

 

Α) Ραραδείγματα του τι μπορεί να αφορά θ τεχνολογικι καινοτομία  

 

Ο κατάλογοσ είναι ενδεικτικόσ και δεν εξαντλεί όλεσ τισ περιπτϊςεισ.  

 

1. Βιομθχανία / Ραραγωγι  

 

Καινοτομία προϊόντοσ / διαδικαςίασ  

• Νζεσ μζκοδοι ςτθν παραςκευι τελικϊν και άλλων προϊόντων / υπθρεςιϊν με νζεσ πρϊτεσ 
φλεσ  

• Ωριςθ νζων φιλικϊν προσ το περιβάλλον υλικϊν 

Ρροϊόντα βιοτεχνολογίασ  

• Νζεσ ενεργειακζσ τεχνολογίεσ ςτον πρωτογενι τομζα  

• Ψάρμακα βιολογικισ βάςθσ  

• Νζεσ διαγνωςτικζσ μζκοδοι ςτθν ιατρικι ι ςτθν παραγωγι  

• Τεχνολογίεσ αιςκθτιρων  

• Ρροϊόντα για τθν παροχι προςταςίασ του χριςτθ ι περιβάλλοντοσ  

• Συςτιματα ολικισ διαχείριςθσ απορριμμάτων ι αποβλιτων  

• Αξιοποίθςθ απορριμμάτων / αποβλιτων.  

• Μείωςθ ενεργειακισ κατανάλωςθσ ανά μονάδα προϊόντοσ / υπθρεςίασ  

• Ενςωμάτωςθ «πράςινων» τεχνολογιϊν ςτθν παραγωγικι / παροχι υπθρεςιϊν  

• Μζκοδοσ μζτρθςθσ και ελζγχου διαδικαςιϊν ι/και ποιότθτασ των προϊόντων με αιςκθτιρεσ  

• Συςτιματα που μετροφν και ελζγχουν τα αποκζματα των προϊόντων  

• Ειςαγωγι μεκόδων που ςτθρίηονται ςε ψθφιακζσ τεχνολογίεσ για τθν ανάπτυξθ τθσ 
παραγωγισ (π.χ. αυτοματοποιθμζνθ γραμμι παραγωγισ)  

• Ειςαγωγι προγραμμάτων προςομοίωςθσ για τον ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ των τελικϊν 
ι και των ενδιάμεςων μεκόδων τθσ παραγωγισ και των προϊόντων  

 

2. Εμπόριο - Χονδρικό Εμπόριο  

 

Καινοτομία «προϊόντοσ» ι διαδικαςίασ  

 

 Ειςαγωγι οικολογικϊν προϊόντων ςτθ ςειρά των αγακϊν  

• Νζα είδθ υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ  

• Ειςαγωγι επιπρόςκετων υπθρεςιϊν: ςυνδυαςμζνεσ υπθρεςίεσ (π.χ. τεχνικζσ και 



ΟΤΔ: ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. – ΤΟΡΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ CLLD / LEADER 

 

 

1
θ 

ΡΟΚΘΥΞΘ ΥΡΟΜΕΤΟΥ 19.2 (παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα)   / ΕΝΤΥΡΟ Ι_2 – Αίτθςθ ςτιριξθσ 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία 

Σελίδα - 12 - 

 

  

 

 

ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ, εξζταςθ και πιςτοποίθςθ υπθρεςιϊν)  

• Ρϊλθςθ απευκείασ ςτον πελάτθ - Θλεκτρονικι ανταλλαγι προϊόντων  

• Μείωςθ ενεργειακοφ «αποτυπϊματοσ» παραγωγικϊν διαδικαςιϊν  

• Μζκοδοι εντοπιςμοφ και ελζγχου των φορτίων  

• Ϊθφιακόσ χειριςμόσ προϊόντων  

• Ειςαγωγι καναλιϊν άμεςθσ επανατροφοδότθςθσ μεταξφ πελάτθ-παραγωγοφ  

• Θλεκτρονικοί κατάλογοι (π.χ. ςε οπτικοφσ δίςκουσ)  

• Κζντρα εξυπθρζτθςθσ πελατϊν για ςυντονιςμό όλων των απαιτιςεων των πελατϊν  

 

3. Άλλεσ περιπτϊςεισ καινοτομίασ  

 

• Ανάπτυξθ εφαρμογϊν λογιςμικοφ για καινοτόμεσ εφαρμογζσ (π.χ. αγροτικό τομζα) 

• Ανάπτυξθ ευζλικτου και φιλικοφ προσ το χριςτθ λογιςμικοφ  

• Υπθρεςίεσ βιομθχανικοφ ςχεδιαςμοφ πρωτότυπου προϊόντοσ / διεργαςίασ / παροχισ 
υπθρεςίασ.  

• Ανάπτυξθ και παροχι υπθρεςιϊν εξομοίωςθσ και μοντελοποίθςθσ.  

• Εξϋ αποςτάςεωσ ςυντιρθςθ λογιςμικοφ και παροχι ςυμβουλϊν  

• Ραροχι νζων εφαρμογϊν και προγραμμάτων πολυμζςων  

• Εφαρμογζσ εκπαίδευςθσ εξ αποςτάςεωσ  

• Εφαρμογι κερμογραφικϊν και μεκόδων / τεχνικϊν μθ – καταςτροφικϊν ελζγχων ςτθν 
αποτίμθςθ τεχνικϊν ςυςτθμάτων.  

• Εφαρμογζσ τθλεματικισ και ψθφιακϊν ςυςτθμάτων μετάδοςθσ.  

• Εφαρμογζσ τθλε-ιατρικισ  

 

Β) Ραραδείγματα του τι μπορεί να είναι μθ τεχνολογικι καινοτομία  

 

Είναι ςθμαντικό να γίνει διάκριςθ μεταξφ τθσ τεχνολογικισ καινοτομίασ προϊόντων και διαδικαςιϊν 
και τθσ μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ (οργάνωςθσ και εμπορίασ). Για παράδειγμα:  

 

• Τα πιςτοποιθτικά ISO ι θ ειςαγωγι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ελζγχου ποιότθτασ είναι 
τεχνολογικι καινοτομία μόνο όταν ςυνδζονται άμεςα με τθν ειςαγωγι νζων ι ςθμαντικά 
βελτιωμζνων διαδικαςιϊν.  

• Θ δθμιουργία μίασ απλισ ιςτοςελίδασ με πλθροφορίεσ, χωρίσ on-line νζεσ και πρωτότυπεσ 
υπθρεςίεσ δεν αποτελεί καινοτομία. Αν υπάρχουν οι πρωτότυπεσ υπθρεςίεσ τότε αποτελεί 
παράδειγμα μθ τεχνολογικισ καινοτομίασ  

• Οι οργανωτικζσ καινοτομίεσ κεωροφνται τεχνολογικζσ μόνο ςτθν περίπτωςθ που βαςίηονται 
ςε νζεσ τεχνολογικζσ εφαρμογζσ και επιφζρουν μετριςιμεσ αλλαγζσ ςτθν απόδοςθ, για 
παράδειγμα αφξθςθ ςτθν παραγωγικότθτα ι ςτισ πωλιςεισ.  
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Τι δεν είναι καινοτομία οποιαςδιποτε μορφισ  

 

Ζνα ςθμαντικό κριτιριο για όλα τα είδθ καινοτομίασ είναι ότι πρζπει να περιζχουν μία ςθμαντικι 
αλλαγι / διαφοροποίθςθ ςτα υπάρχοντα προϊόντα (αγακά ι υπθρεςίεσ), τισ διαδικαςίεσ, τισ 
μεκόδουσ εμπορίασ ι τισ οργανωτικζσ δομζσ και πρακτικζσ τθσ επιχείρθςθσ. Δεν είναι λοιπόν 
καινοτομία αλλαγζσ οι οποίεσ:  

 

(1) ζχουν μικρι ςθμαςία ι εμβζλεια ι δεν επιφζρουν ικανό βακμό νεωτεριςμοφ ςτθν επιχείρθςθ 
όπωσ:  

 

• διακοπι χριςθσ μίασ διαδικαςίασ, μεκόδου εμπορίασ ι εμπορικισ εκμετάλλευςθσ ενόσ 
προϊόντοσ,  

• αλλαγζσ προερχόμενεσ αποκλειςτικά από μεταβολζσ των τιμϊν των παραγωγικϊν 
ςυντελεςτϊν, 

• απλι αντικατάςταςθ ι αναβάκμιςθ ενόσ προϊόντοσ ι διαδικαςίασ ι ςυςκευαςίασ  

• παραγωγι επί παραγγελία  

• εποχιακζσ και άλλεσ κυκλικζσ μεταβολζσ.  

 

(2)  επιφζρουν “άλλεσ δθμιουργικζσ βελτιϊςεισ”, όπου ο νεωτεριςμόσ δεν αφορά τθ χριςθ ι τα 
αντικειμενικά χαρακτθριςτικά απόδοςθσ των προϊόντων, οφτε τον τρόπο παραγωγισ ι και 
διανομισ τουσ, αλλά τθν αιςκθτικι ι άλλεσ υποκειμενικζσ ιδιότθτεσ, όπωσ αλλαγζσ που εξαρτϊνται 
ςε μεγάλο βακμό ςτθ μόδα ι γενικά αλλαγζσ αιςκθτικισ φφςεωσ. 

 

 

5Α. Πςον αφορά τισ Μονάδεσ μεταποίθςθσ και βιοτεχνικζσ Μονάδεσ 

Το προϊόν χαρακτθρίηεται ωσ καινοτόμο  

Θ παραγωγικι διαδικαςία ςτο ςφνολό τθσ χαρακτθρίηεται ωσ νζα ι προθγμζνθ, ι  αφορά 
ςε χριςθ ςυςτθμάτων αυτοματιςμοφ-ελζγχου-καταγραφισ δεδομζνων ςτθν παραγωγικι 
διαδικαςία 

 

Θ ςυςκευαςία και θ παρουςίαςθ των προϊόντων είναι νζα ι προθγμζνθ  ι γίνεται 
ειςαγωγι μιασ ςθμαντικά βελτιωμζνθσ διαδικαςίασ παραγωγισ για τθ ςυγκεκριμζνθ 
επιχείρθςθ, το αποτζλεςμα τθσ οποίασ είναι ςθμαντικό ςε ςχζςθ με τον όγκο παραγωγισ 
τθσ, τθν ποιότθτα των προϊόντων ι το κόςτοσ παραγωγισ τθσ. 

 

Άλλο   

Τεκμθρίωςθ /Ρεριγραφι : 
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5Β. Πςον αφορά τον  Τουριςμό / Υπθρεςίεσ. 

Οργανωτικι καινοτομία  

Καινοτομία ςτο προϊόν / υπθρεςία  

Καινοτομία  διαχείριςθ και λειτουργία  

Άλλο……………….. 

 

 

Τεκμθρίωςθ /Ρεριγραφι : 

 

 

 

 

 

17.6 ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΤΘΣ ΒΛΩΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ 

α) Να ςυμπλθρωκεί αναλόγωσ θ μελζτθ βιωςιμότθτασ ςφμφωνα με το υπόδειγμα «Ι_8 Μελζτθ 
Βιωςιμότθτασ» 

β) Ρεριγράψτε παρακάτω ποιά είναι εκείνα τα ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν βιωςιμότθτα τθσ μονάδασ 
*π.χ νζο  / καινοτόμο προϊόν/υπθρεςία, ανάπτυξθ του κλάδου, αναγκαιότθτα για τθν περιοχι κ.λ.π+ 

 

 

 

 

 

 

Σθμείωςθ : Ο αρικμόσ των διανυκτερεφςεων για τα καταλφματα και θ ποςότθτα των πρϊτων υλϊν 
για τισ μεταποιθτικζσ μονάδεσ που κα δθλωκοφν ςτα ςτοιχεία τθσ βιωςιμότθτασ κα χρθςιμοποιθκοφν 
για  να εξεταςτεί εάν πλθρείται μζροσ των προχποκζςεων των μακροχρονίων υποχρεϊςεων τθσ 
πράξθσ. Συγκεκριμζνα α) για τισ πράξεισ που αφοροφν αποκλειςτικά τουριςτικά καταλφματα κα 
πρζπει  κατϋ ζτοσ μετά τθν τελικι πλθρωμι, να επιτφχουν τουλάχιςτον το 20% του ςτόχου που τζκθκε 
ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ για το αντίςτοιχο ζτοσ, ςε ό,τι αφορά τον αρικμό των διανυκτερεφςεων.  β) για 
τισ πράξεισ που αφοροφν μεταποίθςθ  κα πρζπει κατϋ ζτοσ μετά τθν τελικι πλθρωμι, να επιτφχουν 
τουλάχιςτον το 30% του ςτόχου που τζκθκε ςτθν αίτθςθ ςτιριξθσ για το αντίςτοιχο ζτοσ, ςε ό,τι 
αφορά τθν ποςότθτα τθσ μεταποιιςιμθσ πρϊτθσ φλθσ. 
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17.7 ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΘΣ ΤΩΝ ΑΚΟΛΟΥΚΩΝ (ΟΛΗΟΝΤΛΩΝ) ΡΟΛΛΤΛΚΩΝΑΡΟ ΤΘΝ 

ΡΑΞΘ 

ΡΟΑΣΡΛΣΘ ΚΑΛ ΡΟΑΓΩΓΘ ΤΘΣ ΛΣΟΤΘΤΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΝΔΩΝ ΚΑΛ ΓΥΝΑΛΚΩΝ ΚΑΛ ΑΡΟΤΟΡΘ ΚΑΚΕ 
ΔΛΑΚΛΣΘΣ ΛΟΓΩ ΦΥΛΟΥ, ΦΥΛΘΣ, ΕΚΝΟΤΛΚΘΣ ΚΑΤΑΓΩΓΘΣ, ΚΘΣΚΕΛΑΣ, ΡΕΡΟΛΚΘΣΕΩΝ, 
ΑΝΑΡΘΛΑΣ, ΘΛΛΚΛΑΣ, ΓΕΝΕΤΘΣΛΟΥ ΡΟΣΑΝΑΤΟΛΛΣΜΟΥ 

Περιγράψτε με ποιο τρόπο θ προτεινόμενθ πράξθ προαςπίηει και προάγει τθν ιςότθτα μεταξφ 
ανδρϊν και γυναικϊν, αποτρζπει κάκε διάκριςθ λόγω φφλου, φυλισ, εκνοτικισ καταγωγισ, 
κρθςκείασ, πεποικιςεων, αναπθρίασ, θλικίασ και γενετιςιου προςανατολιςμοφ. 

 
 
 
 
 
 

ΕΞΑΣΦΑΛΛΣΘ ΡΟΣΒΑΣΛΜΟΤΘΤΑΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΡΘΛΑ (ΕΚΚΕΣΘ ΤΕΚΜΘΛΩΣΘΣ) 

Θα πρζπει να αναφζρονται οι απαιτιςεισ που απορρζουν από τθ νομοκεςία για τθν εξαςφάλιςθ 
τθσ πρόςβαςθσ ςε ΑμεΑ και να περιγράφεται ο τρόποσ με τον οποίο αυτζσ προβλζπεται να 
ικανοποιθκοφν. τθν περίπτωςθ που δεν προβλζπονται ςχετικζσ απαιτιςεισ (λαμβάνοντασ υπόψθ 
τθ φφςθ τθσ πράξθσ) δθλϊνεται το γεγονόσ αυτό από τον δυνθτικό δικαιοφχο. 

Για τθν τεκμθρίωςθ κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ το ςχετικό «Παράρτθμα ΙΙ (ΕΠΑ) για τθν 
εξαςφάλιςθ του κριτθρίου αξιολόγθςθσ «Εξαςφάλιςθ τθσ Προςταςίασ ςτα άτομα με αναπθρία»» 
που περιλαμβάνεται ςτα ζντυπα τθσ Πρόςκλθςθσ ΙΙ_10α και ΙΙ_10β «ΕΞΕΙΔΙΚΕΤΗ ΚΡΙΣΗΡΙΟΤ 
ΠΡΟΒΑΙΜΟΣΗΣΑ ΑΜΕΑ» 
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17.8 ΔΑΡΑΝΕΣ ΤΘΣ ΡΑΞΘΣ ΡΟΥ ΣΧΕΤΛΗΟΝΤΑΛ ΜΕ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΛ 

ΑΛΤΟΥΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ 

1) Τςεκάρετε ανάλογα τα ςθμεία α), β), γ), δ). Το ςθμείο δ) αφορά μόνο τισ πράξεισ των 
υποδράςεων19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.3.5. 

2) Ρεριγράψτε ςυνοπτικά τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ που ζχουν ωσ επίπτωςθ τθν προςταςία 
του Ρεριβάλλοντοσ,   
 
 

α) Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ (π.χ. ISO 14.000, EMAS) 

 

ΝΑΛ ΟΧΛ  

Ρεριγραφι 

β) Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθν εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν των μονάδων. 

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20%  

10% ≤ Ροςοςτό < 20%  

5% ≤ Ροςοςτό < 10%  

Ρεριγραφι : 

 

γ) Ροςοςτό δαπανϊν ςχετικϊν με τθ χριςθ – εγκατάςταςθ – 
εφαρμογι ςυςτιματοσ εξοικονόμθςθσ φδατοσ 

 Ροςοςτό μεγαλφτερο ι ίςο με 20%  

10% ≤ Ροςοςτό < 20%  

5% ≤ Ροςοςτό < 10%  

Ρεριγραφι : 

 

δ) Ρροςταςία περιβάλλοντοσ (ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν 

γίνει θ χριςθ των ανωτζρω β) και γ) (μόνο για τισ 

υποδράςεισ 19.2.2.6, 19.2.3.3, 19.2.3.5) 

Ροςοςτό δαπανϊν μεγαλφτερο ι ίςο του 5%  

Ροςοςτό δαπανϊν μικρότερο του 5%  

Ρεριγραφι : 

 

Σθμειϊςεισ  :  

α) Στισ περιπτϊςεισ ενιςχφςεων που χορθγοφνται δυνάμει του άρκρου 14 του Καν. 651/2014, προκειμζνου να 
πλθρείται θ απαίτθςθ περί χαρακτιρα κινιτρου δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε Εφαρμογι 
ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων  που είναι υποχρεωτικά από τθν κείμενθ νομοκεςία να 
διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ 

β) Σε περίπτωςθ χριςθσ του άρκρου 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι 
ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ. 
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18.1 ΥΡΟΔΑΣΕΛΣ: 19.2.3.1   

18.1.1  Ραραγωγι προϊόντων ποιότθτασ βάςει προτφπου (Βιολογικά, κλπ) 

Αναφζρετε το ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ παραγωγισ που αφορά προϊόντα που παράγονται βάςει 
προτφπου (Βιολογικά, κλπ) 

Πρότυπο Μονάδα 
Μζτρηςησ 

Ποςότητα % επί του ςυνόλου 
των παραγόμενων 

προϊόντων 

Βιολογικά προϊόντα    

Ηωικά προϊόντα προερχόμενα από ειδικζσ 

εκτροφζσ 

   

Ρροϊόντα από εφαρμογι ςυςτθμάτων 

ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ 

   

άλλο (να περιγραφεί)    

φνολο   

 

 

 

 

 

 

18 ΕΛΔΛΚΑ ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΘΝ ΥΡΟΔΑΣΘ ΡΟΥ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΛ ΤΟ ΕΡΕΝΔΥΤΛΚΟ 
ΣΧΕΔΛΟ 
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18.2 ΥΡΟ ΔΑΣΘ : 19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5 

18.2.1 Τίτλοι Σπουδϊν ςχετικοί με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ.19.2.2.4, 19.2.2.6, 19.2.3.1, 19.2.3.2, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5 

Ονοματεπϊνυμο Κζςθ ςτθν επιχείρθςθ 1 2 3 

     

     

     

     

     

Στισ ατομικζσ επιχειριςεισ δεν χρειάηεται να ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ «κζςθ ςτθν επιχείρθςθ» 

Ειςάγετε νζεσ γραμμζσ εάν χρειαςτεί 

1=Τίτλοσ ςπουδϊν ΑΕΙ / ΤΕΙ, 2=Ρτυχίο ΙΕΚ ι ΕΡΑΣ ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ, 3=Επαγγελματικι κατάρτιςθ τουλάχιςτον 200 ωρϊν ςχετικι με 

το αντικείμενο τθσ πράξθσ 

18.2.2 Τεκμθρίωςθ ςυνάφειασ εκπαίδευςθσ με τθν προτεινόμενθ πράξθ 
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18.2.3 Επαγγελματικι εμπειρία 19.2.2.4, 19.2.3.1, 19.2.3.3, 19.2.3.4, 19.2.3.5 

Ρροθγοφμενθ αποδεδειγμζνθ απαςχόλθςθ ςε αντικείμενο ςχετικό με τθ φφςθ τθσ πρόταςθσ 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ ΑΡΟ ΕΩΣ ΕΡΩΝΥΜΛΑ ΦΟΕΑ 

ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 

ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑ 

ΕΡΛΧΕΛΘΣΘΣ 

ΤΛΤΛΟΣ ΚΕΣΘΣ ΕΓΑΣΛΑΣ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΔΑΣΤΘΛΟΤΘΤΑΣ 
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18.3 ΔΑΣΘ: 19.2.2.6, 19.2.3.1 

18.3.1 Επεξεργαςία πρϊτων υλϊν παραγόμενων με μεκόδουσ βάςει προτφπων 

Αναφζρετε το ποςοςτό επί του ςυνόλου τθσ πρϊτθσ φλθσ που επεξεργάηεται/παράγεται βάςει 
προτφπου (Βιολογικι καλλιζργεια, ςυςτιματα ολοκλθρωμζνθσ διαχείριςθσ) 

Πρότυπο Μονάδα 
Μζτρηςησ 

Ποςότητα % επί του ςυνόλου 
των παραγόμενων 

προϊόντων 

Ραραγόμενεσ χωρίσ μεκόδουσ βάςει προτφπων    

από βιολογικι καλλιζργεια    

από εφαρμογι ςυςτθμάτων ολοκλθρωμζνθσ 
διαχείριςθσ 

   

από ειδικι εκτροφι    

άλλο (να περιγραφεί)    

φνολο   

Τεκμθρίωςθ : 
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19.1. ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ  ΕΤΟΛΜΟΤΘΤΑΣ  

Συμπλθρϊςτε ανάλογα τον παρακάτω πίνακα 

 

ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΛΣΕΛΣ /ΑΔΕΛΕΣ              
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

(ΝΑΛ/ΟΧΛ) 

ΣΤΑΔΛΟ ΕΞΕΛΛΞΘΣ 

Μόνο Αίτθςθ (αρικμ. 
πρωτ. / θμερομθνία) 

Αρικμόσ ζγκριςθσ 
/ θμερομθνία 

Δεν ζχει γίνει καμία 
ενζργεια 

Οριοκζτθςθ - διευκζτθςθ υδατορζματοσ (κακοριςμόσ 
γραμμισ πλθμμφρασ) 

        

Ζγκριςθ Κυκλοφοριακισ Σφνδεςθσ         

Ζγκριςθ ειςόδου – εξόδου οχθμάτων (Διμοσ)         

Ζγκριςθ χριςεων γθσ         

Ζγκριςθ Δαςικισ Υπθρεςίασ         

Άδεια Εφορείασ (Ρροϊςτ.& Κλαςικϊν και Βυηαντινϊν) 
Αρχαιοτιτων 

        

Άδεια Εφορείασ Νεωτζρων Μνθμείων         

Ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (ΜΡΕ)         

Διλωςθ υπαγωγισ ςε πρότυπεσ περιβαλλοντικζσ δεςμεφςεισ 
(ΡΡΔ) 

    

Άδεια εγκατάςταςθσ         

Γνωςτοποίθςθ λειτουργίασ επιχείρθςθσ     

Άδεια Λειτουργίασ ι βεβαίωςθ κατάκεςθσ υπεφκυνθσ 
διλωςθσ 

        

Ρροζγκριςθ ίδρυςθσ Καταςτιματοσ Υγειονομικοφ         
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ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΛΣΕΛΣ /ΑΔΕΛΕΣ              
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

(ΝΑΛ/ΟΧΛ) 

ΣΤΑΔΛΟ ΕΞΕΛΛΞΘΣ 

Μόνο Αίτθςθ (αρικμ. 
πρωτ. / θμερομθνία) 

Αρικμόσ ζγκριςθσ 
/ θμερομθνία 

Δεν ζχει γίνει καμία 
ενζργεια 

Ενδιαφζροντοσ (ΚΥΕ) 

Άδεια ίδρυςθσ και Λειτουργίασ Καταςτιματοσ Υγειονομικοφ 
Ενδιαφζροντοσ (ΚΥΕ) 

        

Ζγκριςθ Υποςτακμοφ ρεφματοσ         

Νομιμοποιιςεισ αυκαιρζτων καταςκευϊν (Νόμοι 1512/85, 
3843/10, 4014/11, 4178/2013, 4495/2017, 4546/2018) 

        

Ζγκριςθ Σ.Α. (Συμβοφλιο Αρχιτεκτονικισ)         

Ζγκριςθ ΣΥ.ΡΟ.Θ.Α. (Συμβοφλιο Ρολεοδομικϊν Θεμάτων και 
Αμφιςβθτιςεων) 

        

Γνωμοδότθςθ Ρεριφερειακισ Επιτροπισ Ωωροταξίασ & 
Ρεριβάλλοντοσ (ΡΕΩΫΡ) για τθν χωροκζτθςθ του ζργου 

    

Ζγκριςθ δόμθςθσ         

Άδεια Δόμθςθσ         

Άδεια εργαςιϊν μικρισ κλίμακασ         

Ωαρακτθριςμόσ κτιρίων ωσ παραδοςιακϊν ι διατθρθτζων         

Υφιςτάμενθ Ζγκριςθ καταλλθλότθτασ οικοπζδου / γθπζδου 
(ΕΟΤ) 

       

Υφιςτάμενθ Ζγκριςθ αρχιτεκτονικισ μελζτθσ (ΕΟΤ)        

Ριςτοποιθτικό Ρυραςφάλειασ        

Υφιςτάμενο Ειδικό Σιμα Λειτουργίασ ΕΟΤ        
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ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΚΛΣΕΛΣ /ΑΔΕΛΕΣ              
ΑΡΑΛΤΕΛΤΑΛ 

(ΝΑΛ/ΟΧΛ) 

ΣΤΑΔΛΟ ΕΞΕΛΛΞΘΣ 

Μόνο Αίτθςθ (αρικμ. 
πρωτ. / θμερομθνία) 

Αρικμόσ ζγκριςθσ 
/ θμερομθνία 

Δεν ζχει γίνει καμία 
ενζργεια 

Ριςτοποιθτικό κατάταξθσ καταλφματοσ (Ξενοδοχειακό 
Επιμελθτιριο) 

    

Άδεια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ     

Ζγγραφο ΔΕΔΔΘΕ για εφικτότθτα ςφνδεςθσ δικαιοφχου 
αυτοπαραγωγοφ ενζργειασ με το δίκτυο ΔΕΘ (net metering) 

        

Θετικι γνωμοδότθςθ από τθ ΑΕ         

Διαπιςτωτικι απόφαςθ τθσ ΑΕ για τισ εξαιρζςεισ         

Άλλα (να αναφερκοφν αναλυτικά)         

 

Σε περίπτωςθ που δεν ζχει εκδοκεί/εκπονθκεί κάποια από τισ απαιτοφμενεσ για τθν υλοποίθςθ του προτεινόμενου ζργου άδεια/μελζτθ, να 
εκτιμθκεί ο χρόνοσ ζκδοςθσ, κακϊσ και ο χρόνοσ για τθν ζναρξθ  εργαςιϊν 

 

 

 

 

 

Ρροβλιματα που πρζπει να επιλυκοφν για τθν υλοποίθςθ του προτεινομζνου ζργου (Κεςμικά, Τεχνικά, Λοιπά) 
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19.2 ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΑ ΕΓΑ ΚΤΛΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΥΡΟΔΟΜΩΝ ΚΑΛ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 

Να γίνει τεκμθρίωςθ του είδουσ και τουσ φψουσ των δαπανϊν ϊςτε να ςυνάδουν με τθ φφςθ, τουσ ςτόχουσ 
και τθ λειτουργικότθτα τθσ Ρράξθσ. 

 
Εμβαδόν γθπζδου :  
 
Εμβαδόν κάλυψθσ :  
 

Περιγράφονται κατά το δυνατόν αναλυτικότερα τα προτεινόμενα ζργα υποδομισ και περιβάλλοντοσ χϊρου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κτίριο 1: Κτίριο επιφάνειασ ....................... m2 που κα χρθςιμοποιείται για: 

 

 

 

 

 

Κτίριο 2: Κτίριο επιφάνειασ ....................... m2 που κα χρθςιμοποιείται για: 
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Κτίριο 3: Κτίριο επιφάνειασ ....................... m2 που κα χρθςιμοποιείται για: 

 

Κτίριο 4: Κτίριο επιφάνειασ ....................... m2 που κα χρθςιμοποιείται για: 

 

Οικίςκοσ – αποκικθ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ τθσ επζνδυςθσ επιφάνειασ ……………….m2 

(a) μζχρι 40 τ.μ, για επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων (υποδράςθ 19.2.3.3) 

(β)           μζχρι 20 τ.μ για τισ υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.1,  και  19.2.3.4) 

 

 

ΓΕΝΛΚΕΣ ΣΘΜΕΛΩΣΕΛΣ: 

1. Πλεσ οι τιμζσ  αφοροφν εργαςίεσ ολοκλθρωμζνεσ  (υλικά και εργαςία) εφόςον δεν αναφζρεται 
διαφορετικά.  

2. Οι  τιμζσ δεν περιλαμβάνουν αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ του ζργου (ΙΚΑ), οι οποίεσ αναφζρονται ςυνολικά 
για το ζργο ςτον ΚΫΔ.25.01. ςφμφωνα με τουσ Ρίνακεσ Ελαχίςτων Θμερομιςκίων του ΙΚΑ . Θ δαπάνθ του ΙΚΑ 
εφόςον δεν ηθτθκεί  ςτον αρχικό προχπολογιςμό ωσ ξεχωριςτεί δαπάνθ κεωρείται ότι ςυμπεριλαμβάνεται 
ςτισ τιμζσ που ζχει αιτθκεί ο υποψιφιοσ και δεν μπορεί να προςτεκεί μετά τθν ζνταξθ του με  ενδεχόμενθ 
τροποποίθςθ. 

3. Στισ παρακάτω τιμζσ ςυμπεριλαμβάνονται οι νόμιμεσ κρατιςεισ και προκαταβολζσ φόρων. 

4. Στισ παρακάτω τιμζσ δε ςυμπεριλαμβάνεται ο ΨΡΑ 

5. Δεν πιςτοποιοφνται εργαςίεσ τμθματικά εκτόσ αν είναι εμφανϊσ διακριτζσ οι ποςότθτεσ. Ρ.χ. εργαςίεσ 
που αφοροφν τθν ολοκλιρωςθ ενόσ κτιρίου 

6. Δίνεται θ δυνατότθτα προςκικθσ  εργαςιϊν οι οποίεσ δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτον παρόντα πίνακα. 

7. Για τισ  εργαςίεσ που είναι ςθμειωμζνεσ με αςτερίςκο (*) κακϊσ και για νζεσ εργαςίεσ ςτισ οποίεσ δεν 
υπάρχει διαμορφωμζνθ τιμι μονάδοσ ςτον παρόντα πίνακα, οι τιμζσ κα διαμορφωκοφν κατά περίπτωςθ με 
βάςθ  αναλυτικι τεχνικι περιγραφι των επιμζρουσ εργαςιϊν και ποςοτιτων ςφμφωνα με τα υπάρχοντα 
εγκεκριμζνα ι μθ  ςχζδια. Επίςθσ απαιτείται θ τεκμθρίωςθ του εφλογου κόςτουσ ωσ εξισ:  α) εφόςον το 
μοναδιαίο κόςτοσ  αυτϊν (τιμι μονάδοσ)  υπερβαίνει ςε αξία τα 1.000,00 €, απαιτοφνται τρεισ (3) 
ςυγκρίςιμεσ αναλυτικζσ προςφορζσ και  β) ςε αντίκετθ περίπτωςθ τουλάχιςτον μία (1) 

8. Οι τιμζσ που προτείνονται μπορεί να ζχουν μια τεκμθριωμζνθ απόκλιςθ τθσ τάξθσ του +/- 10% τθσ 
κακοριηόμενθσ 
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Α/Α ΕΓΑΣΛΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΕΛΑΧ. 
ΤΛΜΘ 

ΜΕΓ. 
ΤΛΜΘ 

Μ.Ο ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

 

  

     

ΕΥ ΕΓΑ ΥΡΟΔΟΜΘΣ 
     

ΕΥ.01 Σφνδεςθ με δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ ΚΑ 
   

Σφμφωνα με το τιμολόγιο του παρόχου. 
Θ πρόςβαςθ ςτο δίκτυο τιμολογείται ςαν 

ςωλθνϊςεισ ι καλωδιϊςεισ 

ΕΥ.02 Σφνδεςθ με δίκτυο τθλεφωνίασ ΚΑ 
   

ΕΥ.03 Σφνδεςθ με δίκτυο φδρευςθσ ΚΑ 
   

ΕΥ.04 Σφνδεςθ με δίκτυο αποχζτευςθσ ΚΑ 
   

ΕΥ.05 
Σωλθνϊςεισ για ςφνδεςθ με δίκτυο 
φδρευςθσ 

μμ 
   

Ανάλογα με το είδοσ. τθν ποιότθτα του 
ςωλινα και τθ διάμετρο του. 

ςυμπεριλαμβάνει και τθν εργαςία. ΕΥ.06 
Σωλθνϊςεισ για ςφνδεςθ με δίκτυο 
αποχζτευςθσ 

μμ 
   

 

  

     

ΕΡ ΕΓΑ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 
     

ΕΡ.01 
Ρερίφραξθ με ςυρματόπλεγμα και 
παςςάλουσ 

μ 10,00 12,00 11,00 
 

ΕΡ.02 
Ρερίφραξθ με ςενάη 20 εκατοςτά. 
παςςάλουσ και πλζγμα 

μ 30,00 40,00 35,00 
 

ΕΡ.03 
Ρερίφραξθ ςυμπαγισ με πλζγμα (1.00 μ 
beton) 

μ 50,00 70,00 60,00 
 

ΕΡ.04 

Εςωτερικι οδοποιία (Καταςκευι αςφάλτου 
ςε περιβάλλοντα χϊρο. χϊρουσ 
κυκλοφορίασ κτλ. (περιλαμβάνεται θ βάςθ 
και θ υπόβαςθ από κατάλλθλα 
ςυμπυκνωμζνα αδρανι υλικά. θ 
προεπάλειψθ κτλ) 

μ2 12,00 20,00 16,00 
 

ΕΡ.05 
Αίκριοσ (αφλειοσ) χϊροσ (Από ελαφρά 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα) 

μ3 110,00 140,00 125,00 
 

ΕΡ.06 Ωϊροσ πραςίνου μ2 
   

Ανάλογα με το είδοσ και τθν ποςότθτα 
των φυτϊν 

 

  

     

1 ΧΩΜΑΤΟΥΓΛΚΑ 
     

1.01 
Γενικζσ εκςκαφζσ γαιϊδεισ. με αποκομιδι. 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν (με 
μθχανικά μζςα) 

μ3 3,00 4,00 3,50 
 

1.02 
Γενικζσ εκςκαφζσ θμιβραχϊδεισ. με 
αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (με μθχανικά μζςα) 

μ3 4,00 6,00 5,00 
 

1.03 
Γενικζσ εκςκαφζσ βραχϊδεισ. με 
αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (με μθχανικά μζςα) 

μ3 17,00 25,00 21,00 
 

1.04 
Γενικζσ εκςκαφζσ γαιϊδεισ. με αποκομιδι. 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν (χωρίσ 
μθχανικά μζςα) 

μ3 18,00 20,00 19,00 
 

19.3  ΡΛΝΑΚΑΣ ΤΛΜΩΝ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΛΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΛΚΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 
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Α/Α ΕΓΑΣΛΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΕΛΑΧ. 
ΤΛΜΘ 

ΜΕΓ. 
ΤΛΜΘ 

Μ.Ο ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

1.05 
Γενικζσ εκςκαφζσ θμιβραχϊδεισ. με 
αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (χωρίσ μθχανικά μζςα) 

μ3 20,00 22,00 21,00 
 

1.06 
Γενικζσ εκςκαφζσ βραχϊδεισ. με 
αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (χωρίσ μθχανικά μζςα) 

μ3 25,00 30,00 27,50 
 

1.07 
Επιχϊςεισ με προϊόντα εκςκαφισ (με 
μθχανικά μζςα. για οικοδομικά ζργα) 

μ3 3,00 5,00 4,00 
 

1.08 
Επιχϊςεισ μικρισ κλίμακασ χωρίσ μθχανικά 
μζςα 

μ3 10,00 15,00 12,50 
 

1.09 Ειδικζσ επιχϊςεισ (ςκφρα. 3Α κ.λπ.) μ3 18,00 22,00 20,00 
 

 

  

     

2 ΚΑΚΑΛΕΣΕΛΣ 
     

2.01 

Κακαίρεςθ ξφλινων ι μεταλλικϊν ςτεγϊν 
οποιουδιποτε τφπου (περιλαμβανομζνων 
των επικαλφψεων από οποιοδιποτε υλικό) 
με αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν 

μ2 12,00 15,00 13,50 
 

2.02 
Κακαίρεςθ πλινκοδομισ οποιουδιποτε 
τφπου. επιχριςμζνθσ ι μθ. με αποκομιδι. 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ2 15,00 25,00 20,00 
 

2.03 
Κακαίρεςθ λικοδομισ οποιουδιποτε 
τφπου. επιχριςμζνθσ ι μθ. με αποκομιδι. 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ3 22,00 30,00 26,00 
 

2.04 
Κακαιρζςεισ άοπλου ςκυροδζματοσ 
μεμονωμζνεσ. με αδιατάρακτεσ κοπζσ κτλ. 
μζχρι 1.00 m3 ανά κζςθ 

μ3 150 200 175,00 
 

2.05 
Κακαιρζςεισ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ με 
αδιατάρακτθ κοπι με αποκομιδι. 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ X εκ. 4,00 5,00 4,50 
 

2.06 
Κακαιρζςεισ άοπλου ςκυροδζματοσ 
γενικζσ. με αποκομιδι. μεταφορά και 
επεξεργαςία μπαηϊν 

μ3 30,00 50,00 40,00 
 

2.07 
Κακαιρζςεισ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 
γενικζσ. με αποκομιδι. μεταφορά και 
επεξεργαςία μπαηϊν 

μ3 45,00 70,00 57,50 
 

2.08 
Κακαίρεςθ επιχριςμάτων. με αποκομιδι. 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ2 4,00 7,00 5,50 
 

2.09 

Κακαίρεςθ πλινκόκτιςτων τοίχων για τθ 
διαμόρφωςθ κυρϊν ι παρακφρων. με 
αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν 

μ2 20,00 30,00 25,00 
 

2.10 

Κακαίρεςθ λικόκτιςτων τοίχων για τθ 
διαμόρφωςθ κυρϊν ι παρακφρων. με 
αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν 

μ2 50,00 70,00 60,00 
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Α/Α ΕΓΑΣΛΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΕΛΑΧ. 
ΤΛΜΘ 

ΜΕΓ. 
ΤΛΜΘ 

Μ.Ο ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

2.11 

Κακαίρεςθ κουφωμάτων (ξφλινων. 
ςιδθρϊν. αλουμινίου κτλ.) χωρίσ προςοχι 
για τθν διατιρθςθ των κουφωμάτων. με 
αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν 

μ2 8,00 10,00 9,00 
 

2.12 
Κακαίρεςθ πλακιδίων τοίχου. με 
αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν 

μ2 4,00 5,00 4,50 
 

2.13 

Κακαίρεςθ δαπζδων από πλακίδια 
κεραμικά ι πορςελάνθσ. μαρμάρινων 
δαπζδων. δαπζδων από τςιμεντοκονία κτλ. 
με αποκομιδι. μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν 

μ2 4,00 5,00 4,50 
 

 

  

     

3 ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ  
     

3.01 
Σκυρόδεμα κακαριότθτασ - εξιςωτικζσ 
ςτρϊςεισ - ςτρϊςεισ κλίςεων κτλ. από 
ςκυρόδεμα C12/15 

μ3 80,00 95,00 87,50 
 

3.02 
Άοπλο ι ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 
δαπζδων επί εδάφουσ. πεηοδρομίων κτλ. 
κατθγορίασ μζχρι C20/25 

μ3 110,00 140,00 125,00 
 

3.03 Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα  μ3 220,00 260,00 240,00 
 

3.04 Μανδφασ χυτοφςκυροδζματοσ μ3 250,00 320,00 285,00 
 

3.05 
Μανδφασ ι ενίςχυςθ τοιχοποιίασ με 
εκτοξευόμενο ςκυρόδεμα 

μ3 320,00 400,00 360,00 
 

3.06 Ελαφρομπετόν μ3 70,00 80,00 75,00 
 

3.07 Επιφάνειεσ εμφανοφσ ςκυροδζματοσ μ2 16,00 20,00 18,00 
 

3.08 Ενίχυςθμε ανκρακονιματα μ.μ. 40,00 60,00 50,00 

Ανάλογα με τθν ποιότθτα των 
ανκρακονθμάτων και το πλάτοσ του 

φφλλου 

 

  

     

4 ΤΟΛΧΟΡΟΛΪΕΣ 
     

4.01 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα. με αργοφσ 
λίκουσ χωρίσ ορατι όψθ 

μ3 70,00 100,00 85,00 
Τιμι που αναφζρεται ςε κυβικό μζτρο 

λικοδομισ 

4.02 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα. με αργοφσ 
λίκουσ με μία ορατι όψθ 

μ3 90,00 130,00 110,00 
Τιμι που αναφζρεται ςε κυβικό μζτρο 

λικοδομισ 

4.03 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα. με αργοφσ 
λίκουσ με δφο ορατζσ όψεισ 

μ3 100,00 150,00 125,00 
Τιμι που αναφζρεται ςε κυβικό μζτρο 

λικοδομισ 

4.04 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα. με 
λαξευτοφσ λίκουσ μίασ ορατισ όψθσ 

μ3 110,00 180,00 145,00 
Τιμι που αναφζρεται ςε κυβικό μζτρο 

λικοδομισ 

4.05 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα. με 
λαξευτοφσ λίκουσ δφο ορατϊν όψεων 

μ3 130,00 220,00 175,00 
Τιμι που αναφζρεται ςε κυβικό μζτρο 

λικοδομισ 

4.06 Ρλινκοδομζσ δρομικζσ μ2 15,00 19,00 17,00 
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4.07 Ρλινκοδομζσ διπλζσ δρομικζσ ι μπατικζσ μ2 25,00 35,00 30,00 
 

4.08 Ρλινκοδομζσ πάχουσ από 20εκ. και άνω μ2 32,00 47,00 39,50 Ανάλογα με το πάχοσ τθσ τοιχοποιίασ 

4.09 
Τςιμεντολικοδομζσ - κιςςθρολικοδομζσ 
μεγάλου πάχουσ (15-25cm) 

μ2 17,00 20,00 18,50 
 

4.10 
Τοιχοποιία με ςτοιχεία 
ελαφροςκυροδζματοσ (τφπου YTONG. 
ABLOCK κτλ.) πάχουσ 15-25 cm 

μ2 25,00 42,00 33,50 
 

4.11 
Σενάη τοιχοποιίασ μονό οπλιςμζνο (πλάτοσ 
εϊσ 15 cm) 

μ.μ. 7,00 15,00 11,00 
 

4.12 
Σενάη τοιχοποιίασ διπλό οπλιςμζνο (πλάτοσ 
εϊσ 25 cm) 

μ.μ. 10,00 20,00 15,00 
 

4.13 
Σενάη τοιχοποιίασ μεγάλου πλάτουσ 
οπλιςμζνο (πλάτοσ εϊσ 50 cm) 

μ.μ. 21,00 29,00 25,00 
 

 

  

     

5 
ΓΥΨΟΣΑΝΛΔΕΣ ΤΟΛΧΩΝ. ΟΟΦΩΝ και 
ΨΕΥΔΟΟΦΩΝ      

5.01 
Τοίχοι γυψοςανίδων απλοί (δφο όψεισ με 
ενδιάμεςο ελαφρφ ςκελετό. ςτθρίγματα 
κτλ.) 

μ2 26,00 30,00 28,00 

Επιφάνειεσ ζτοιμεσ προσ βαφι 

5.02 
Τοίχοι τςιμεντοςανίδων απλοί (δφο όψεισ 
με ενδιάμεςο ελαφρφ ςκελετό. ςτθρίγματα 
κτλ.) 

μ2 45,00 60,00 52,50 

5.03 Καταςκευι ψευδοροφισ από γυψοςανίδα μ2 25,00 35,00 30,00 

5.04 
Καταςκευι ψευδοροφισ από 
τςιμεντοςανίδα 

μ2 40,00 50,00 45,00 

5.05 Επενδφςεισ τοίχων με γυψοςανίδα μ2 14,00 20,00 17,00 

5.06 Επενδφςεισ τοίχων με τςιμεντοςανίδα μ2 30,00 40,00 35,00 

 

  

     

6 ΕΡΛΧΛΣΜΑΤΑ 
     

6.01 
Συνικθ επιχρίςματα με 
αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα τριπτά τριϊν ι 
τεςςάρων ςτρϊςεων 

μ2 10,00 14,00 12,00 
 

6.02 
Αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα με τελείωμα 
ςαγρζ 

μ2 10,00 13,00 11,50 
 

6.03 
Αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα με τελείωμα 
αρτιφιςιζλ 

μ2 17,00 25,00 21,00 
 

6.04 Επιχρίςματα χωριάτικου τφπου μ2 9,00 13,00 11,00 
 

6.05 
Μεταλλικά ι πλαςτικά πλζγματα για 
επιχρίςματα 

μ2 2,00 3,00 2,50 Διχτάκι 

6.06 
Αρμολογιματα ακατζργαςτων όψεων 
λικοδομϊν 

μ2 17,00 25,00 21,00 
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7 ΜΟΝΩΣΕΛΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΛΣ 
     

7.01 Θερμομόνωςθ - υγρομόνωςθδϊματοσ μ2 30,00 40,00 35,00 
 

7.02 Θερμομόνωςθ-υγρομόνωςθ βεραντϊν μ2 25,00 35,00 30,00 

 

7.03 

Θερμομονωτικι ςτρϊςθ οποιουδιποτε 
τφπου και πάχουσ ςε τοιχοποιία ι δομικό 
ςτοιχείο ςκυροδζματοσ ι ςε πλάκα οροφισ 
ι ςε ξφλινθ ςτζγθ. τοποκετθμζνθ ςτο 
ενδιάμεςο κενό τοιχοποιίασ ι επί τθσ μίασ 
πλευράσ με ςτθρίγματα)  

μ2 5,00 8,00 6,50 

 

7.04 Ρεριμετρικι μόνωςθ τφπου κελφφουσ μ2 35,00 45,00 40,00 

 
 

  

     

8 ΕΡΛΚΑΛΥΨΕΛΣ 
     

8.01 
Επικεράμωςθ πλάκασ ςκυροδζματοσ 
(κολυμβθτά) 

μ2 35,00 55,00 45,00 
Ανάλογα τον τφπο (γαλλικά. γερμανικά. 

ρωμαϊκά. βυηαντινά κ.λπ.) 

8.02 
Ξφλινθ ςτζγθ με κεραμίδα εδραηόμενθ ςε 
πλάκα ςκυροδζματοσ (με ι χωρίσ 
προεξοχζσ - φουροφςια) 

μ2 70,00 100,00 85,00 

Σε όλεσ τισ τιμζσ των επικαλφψεων 
περιλαμβάνονται τα όποια απαιτοφμενα 

ειδικά τεμάχια. απολιξεισ. 
αντιμυκθτιακι - αντιδιαβρωτικι 

προςταςία (για ξφλινα-μεταλλικά 
ςτοιχεία) και το βερνίκωμα-

λουςτράριςμα . Για τισ αυτοφερόμενεσ 
ξφλινεσ ςτζγεσ περιλαμβάνεται και το 

εςωτερικό τελείωμα από ραμποτζ 
ξυλεία ι άλλο υλικό. ι θ καταςκευι 

ψευδοροφισ. Ρεριλαμβάνεται επίςθσ θ 
πλιρθ σκερμομόνωςθ και 

υγρομόνωςθτθσ καταςκευισ. 

8.03 

Ξφλινθ ςτζγθ αυτοφερόμενθ με δοκοφσ ι 
ηευκτά (δικτυϊματα - ψαλίδια) με 
επικάλυψθ κεραμίδια - εςωτερικι όψθ 
εμφανοφσ καταςκευισ με ραμποτζ ι με 
ψευδοροφι κτλ 

μ2 140,00 150,00 145,00 

8.04 
Σιδερζνια ςτζγθ απλοφ τφπου από 
ολόςωμουσ δοκοφσ ι ςυνικθ δικτυϊματα 
με επικάλυψθ από αυλακωτι λαμαρίνα  

μ2 40,00 50,00 45,00 
 

8.05 

Σιδερζνια ςτζγθ απλοφ τφπου από 
ολόςωμουσ δοκοφσ ι ςυνικθ δικτυϊματα 
με επικάλυψθ από πάνελ δφο ςτρϊςεων 
λαμαρίνασ με ενδιάμεςθ ςτρϊςθ μόνωςθσ 
(πολυουρεκάνθ ι πολυςτερίνθ ι άλλο 
υλικό)  

μ2 60,00 70,00 65,00 
 

8.06 
Επικάλυψθ υπάρχουςασ ςτζγθσ 
οποιουδιποτε τφπου με αυλακωτι 
λαμαρίνα  

μ2 15,00 18,00 16,50 
 

8.07 

Επικάλυψθ υπάρχουςασ ςτζγθσ 
οποιουδιποτε τφπου με πάνελ δφο 
ςτρϊςεων λαμαρίνασ με ενδιάμεςθ 
ςτρϊςθ μόνωςθσ (πολυουρεκάνθ ι 
πολυςτερίνθ ι άλλο υλικό)  

μ2 35,00 40,00 37,50 
 

8.08 
Ρλαγιοκάλυψθ (ι αντικατάςταςθ 
πλαγιοκάλυψθσ) υπάρχουςασ καταςκευισ 
οποιουδιποτε τφπου με αυλακωτι 

μ2 12,00 16,00 14,00 
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λαμαρίνα  

8.09 

Ρλαγιοκάλυψθ (ι αντικατάςταςθ 
πλαγιοκάλυψθσ) υπάρχουςασ καταςκευισ 
οποιουδιποτε τφπου με πάνελ δφο 
ςτρϊςεων λαμαρίνασ με ενδιάμεςθ 
ςτρϊςθ μόνωςθσ (πολυουρεκάνθ ι 
πολυςτερίνθ ι άλλο υλικό)  

μ2 30,00 35,00 32,50 
 

8.12 
Επικάλυψθ ςτζγθσ με αςφαλτόπανο και 
ψθφίδα 

μ2 70,00 90,00 80,00 
Ανάλογα το βάροσ/ μ2 του 

αςφαλτόπανου 

8.13 Ξφλινθ πζρκολα μ2 80,00 120,00 100,00 

Ανάλογα με το είδοσ του ξφλου. τθν 
επικάλυψθ  και τισ διαςτάςεισ των 

ςτοιχείων 

 

  

     

9 ΕΡΕΝΔΥΣΕΛΣ ΤΟΛΧΩΝ 
     

9.01 Με πλακίδια πορςελάνθσ μ2 25,00 40,00 32,50 
 

9.02 Με διακοςμθτικά τοφβλα μ2 40,00 50,00 45,00 
 

9.03 Με λίκινεσ πλάκεσ μ2 45,00 55,00 50,00 
 

9.04 Με πλάκεσ μαρμάρου μ2 70,00 100,00 85,00 
 

 

  

     

10 ΕΡΛΣΤΩΣΕΛΣ ΔΑΡΕΔΩΝ 
     

10.01 
Κατϊφλια. ποδιζσ παρακφρων. επίςτρωςθ 
ςτθκαίων. μπαλκονιϊν. κτλ με μάρμαρο 
πλάτουσ ζωσ 25 cm 

μ.μ. 25,00 30,00 27,50 
 

10.02 
Κατϊφλια. ποδιζσ παρακφρων. επίςτρωςθ 
ςτθκαίων. μπαλκονιϊν. κτλ με μάρμαρο 
πλάτουσ 26 ζωσ 50 cm 

μ.μ. 50,00 70,00 60,00 
 

10.03 
Μαρμαροεπζνδυςθ βακμίδασ κλίμακοσ 
(ρίχτι και πάτθμα) οποιουδιποτε πλάτουσ 
και φψουσ 

μ.μ. 80,00 100,00 90,00 
 

10.04 
Μαρμαροεπζνδυςθ πάγκων εργαςίασ. 
κουηίνασ κτλ 

μ.μ. 90,00 160,00 125,00 
 

10.05 
Επενδφςεισ πάγκων εργαςίασ. κουηίνασ. 
λουτρϊν κτλ με γρανίτθ  

μ2 200,00 250,00 225,00 
 

10.06 
Εξιςωτικι-εξωμαλυντικι τςιμεντοκονία για 
δάπεδα 

μ2 5,00 7,00 6,00 
 

10.07 
Βιομθχανικό δάπεδο (περιλαμβάνεται θ 
τυχόν απαιτοφμενθ επιπλζον διάςτρωςθ 
ςκυροδζματοσ) 

μ2 15,00 20,00 17,50 
 

10.08 
Βιομθχανικό δάπεδο (χωρίσ διάςτρωςθ 
ςκυροδζματοσ) 

μ2 6,00 8,00 7,00 
 

10.09 Βιομθχανικό δάπεδο με εποξειδικι ρθτίνθ μ2 35,00 50,00 42,50 
 

10.10 Ρατθτι τςιμεντοκονία  μ2 35,00 45,00 40,00 
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10.11 Με τςιμεντόπλακεσ μ2 18,00 23,00 20,50 
 

10.12 Με λίκινεσ πλάκεσ (Καρφςτου. κ.λπ.) μ2 35,00 45,00 40,00 
 

10.13 Με πλάκεσ μαρμάρου μ2 75,00 100,00 87,50 
 

10.14 Με πλακίδια κεραμικά ι πορςελάνθσ μ2 30,00 40,00 35,00 
 

10.15 Με λωρίδεσ αφρικανικισ ξυλείασ μ2 55,00 75,00 65,00 
 

10.16 Με λωρίδεσδρυόσ μ2 80,00 100,00 90,00 
 

10.17 Με laminate μ2 18,00 26,00 22,00 
 

10.18 Με μοκζτα μ2 15,00 20,00 17,50 
 

10.19 Σοβατεπί από μάρμαρο μ.μ. 8,00 12,00 10,00 
 

10.20 Σοβατεπί κεραμικϊν πλακιδίων μ.μ. 4,00 6,00 5,00 
 

10.21 Σοβατεπί ξφλινων δαπζδων μ.μ. 5,00 7,00 6,00 
 

 

  

     

11 
ΡΛΘΘ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ 
ΚΕΜΟΜΟΝΩΤΛΚΑ ΚΥΣΤΑΛΛΑ      

11.01 
Ρόρτεσ-παράκυρα αλουμινίου ι 
πλαςτικοφ. ςυρόμενα ι ςτακερά 

μ2 150,00 225,00 187,50 
 

11.02 
Ρατηοφρια με φυλλαράκια. αλουμινίου ι 
πλαςτικοφ. ςυρόμενα ι ςτακερά  

μ2 110,00 140,00 125,00 
 

11.03 

Ρόρτεσ-παράκυρα αλουμινίου ι πλαςτικοφ 
ανοιγόμενα ι και ανακλινόμενα 
(περιςτρεφόμενα περί οριηοντίου ι 
κατακόρυφου άξονα) 

μ2 150,00 225,00 187,50 
 

11.04 
Ρατηοφρια με φυλλαράκια. αλουμινίου ι 
πλαςτικοφ ανοιγόμενα ι και ανακλινόμενα 

μ2 110,00 140,00 125,00 
 

11.05 Κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ μ2 45,00 65,00 55,00 
 

11.06 ολλά αλουμινίου ι πλαςτικοφ μ2 120,00 150,00 135,00 
 

11.07 ολλάξφλινα μ2 160,00 200,00 180,00 
 

11.08 Βιτρίνεσ αλουμινίου μ2 100,00 160,00 130,00 
 

11.09 Ρόρτεσ ειςόδου αλουμινίου ι πλαςτικοφ μ2 320,00 400,00 360,00 
 

11.10 Ξφλινεσ πόρτεσ πρεςςαριςτζσ κοινζσ μ2 150,00 200,00 175,00 
 

11.11 Ξφλινεσ πόρτεσ ταμπλαδωτζσ μ2 200,00 250,00 225,00 
 

11.12 
Ξφλινεσ πόρτεσ πρεςςαριςτζσ με καπλαμά 
και κάςεσ από ςυμπαγι δρφ ι καρυδιά ι 
καςτανιά 

μ2 250,00 300,00 275,00 
 

11.13 
Ξφλινα παράκυρα με παντηοφρια γαλλικοφ 
τφπου 

μ2 300,00 350,00 325,00 
 

11.14 
Ξφλινα παράκυρα με παντηοφρια 
γερμανικοφ τφπου 

μ2 350,00 400,00, 375,00 
 

11.15 
Ξφλινα παράκυρα με παντηοφρια χωρικοφ 
τφπου 

μ2 300,00 350,00 325,00 
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11.16 Σιδερζνιεσ πόρτεσ - παράκυρα μ2 100,00 150,00 125,00 
 

11.17 
Σιδερζνιεσ πόρτεσ μεγάλεσ - ανοιγόμενεσ ι 
ρολλά (για βιομθχανίεσ κτλ) 

μ2 150,00 200,00 175,00 
 

11.18 
Μονόφυλλθ πυράντοχθ πόρτα Τ30 ζωσ Τ90 
πλιρωσ εξοπλιςμζνθ 

μ2 300,00 340,00 320,00 
 

11.19 
Δίφυλλθ πυράντοχθ πόρτα Τ30 ζωσ Τ90 
πλιρωσ εξοπλιςμζνθ 

μ2 340,00 380,00 360,00 
 

11.20 
Θωρακιςμζνθ πόρτα με επζνδυςθ ξφλου ι 
MDF ι άλλο υλικό 

τεμ. 900,00 1.200,00 1.050,00 
 

 

  

     

12 ΣΤΘΚΑΛΑ - ΚΛΓΚΛΛΔΩΜΑΤΑ 
     

12.01 Από κιγκλίδωμα ςιδερζνιο μ.μ. 40,00 60,00 50,00 Ανάλογα τθ διατομι και τθν επεξεργαςία 

12.02 Από κιγκλίδωμα αλουμινίου μ.μ. 60,00 80,00 70,00 
 

12.03 Από κιγκλίδωμα ανοξείδωτουχάλυβα μ.μ. 100,00 120,00 110,00 
 

12.04 Από κιγκλίδωμα ξφλινο μ.μ. 55,00 65,00 60,00 
 

12.05 
Από υαλοπίνακεσ securit/ triplex με 
ςτιριξθ   

μ.μ. 120.00 180,00 150,00 
 

12.06 Στθκαίο από οπλιςμζνοςκυρόδεμα μ.μ. 30,00 40,00 35,00 
 

12.07 Στθκαίο από δρομικι πλινκοδομι μ.μ. 15,00 20,00 17,50 
 

 

  

     

13 ΚΛΛΜΑΚΕΣ 
     

13.01 
Σιδερζνια βακμίδα (τοποκετθμζνθ και 
βαμμζνθ) 

μ.μ. 70,00 80,00 75,00 
 

13.02 
Ξφλινθ βακμίδα (τοποκετθμζνθ και 
βαμμζνθ) 

μ.μ./π
άτθμα 

100,00 150,00 125,00 
 

 

  

     

14 ΝΤΟΥΛΑΡΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ 
     

14.01 
Ντουλάπεσ κοινζσ από μελαμίνθ ι 
φορμάικα  (υπνοδωματίων. γραφείων κτλ) 

μ2 
όψθσ 

200,00 280,00 240,00 
 

14.02 
Ντουλάπεσ κοινζσ από ςυμπαγι ξυλεία 
(υπνοδωματίων. γραφείων κτλ) 

μ2 
όψθσ 

350,00 400,00 375,00 
 

14.03 
Ντουλάπια κουηίνασ από μελαμίνθ ι 
φορμάικα ι καπλαμά (πάνω ι κάτω) 

μ.μ. 200,00 280,00 240,00 
 

14.04 
Ντουλάπια κουηίνασ από ςυμπαγι ξυλεία 
(πάνω ι κάτω) 

μ.μ. 350,00 420,00 385,00 
 

 

  

     

15 ΧΩΜΑΤΛΣΜΟΛ 
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1
θ 
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Α/Α ΕΓΑΣΛΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΕΛΑΧ. 
ΤΛΜΘ 

ΜΕΓ. 
ΤΛΜΘ 

Μ.Ο ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

15.01 

Ωρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων 
ι εμφανϊν ςκυροδεμάτων ι γυψοςανίδων 
με χρϊματα υδατικισ διαςποράσ 
ακρυλικισ ςτυρενιοακρυλικισ ι 
πολυβινυλικισ βάςεωσ (πλαςτικά 
χρϊματα) ι ελαιοχρϊματα ΕΞΫΤΕΙΚΫΝ 
χϊρων 

μ2 7,00 10,00 8,50 
 

15.02 

Ωρωματιςμοί επί επιφανειϊν επιχριςμάτων 
ι εμφανϊν ςκυροδεμάτων ι γυψοςανίδων 
με χρϊματα υδατικισ διαςποράσ 
ακρυλικισ ςτυρενιοακρυλικισ ι 
πολυβινυλικισ βάςεωσ (πλαςτικά 
χρϊματα) ι ελαιοχρϊματα ΕΣΫΤΕΙΚΫΝ 
χϊρων 

μ2 6,00 9,00 7,50 
 

15.03 
Σπατουλάριςμα προετοιμαςμζνων 
επιφανειϊν επιχριςμάτων ι ςκυροδεμάτων 

μ2 3,00 4,00 3,50 
 

15.04 

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ξυλίνων 
επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ι 
ακρυλικϊν ρθτινϊν. βάςεωσ νεροφ θ 
διαλφτου 

μ2 8,00 12,00 10,00 
 

15.05 

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν 
επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ι 
ακρυλικϊν ρθτινϊν. βάςεωσ νεροφ θ 
διαλφτου 

μ2 8,00 12,00 10,00 
 

15.06 

Βερνικοχρωματιςμοί επί 
ςπατουλαριςμζνων επιφανειϊν με 
εποξειδικά. πολυουρεκανικά ι ακρυλικά 
ςυςτιματα δφο ςυςτατικϊν (χϊροι 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ) 

μ2 13,00 15,00 14,00 
 

15.07 
Λουςτράριςμα ξφλινων επιφανειϊν με 
βερνικοχρϊματα ενόσ θ δφο ςυςτατικϊν 
βάςεωσ νεροφ θ διαλφτθ 

μ2 10,50 15,00 12,75 
 

 

  

     

16 ΕΛΔΘ ΥΓΛΕΛΝΘΣ 
     

16.01 

Ρλιρεσ ςετ λουτροφ τοποκετθμζνο 
(μπανιζρα. λεκάνθ. μπιντζ. νιπτιρασ ι 
ζπιπλο-πάγκοσ. ςαπουνοδόχοι κτλ. 
μπαταρίεσ. κακρζπτθσ) 

κατ. 
αποκ. 

700,00 1.000,00 850,00 

Ανάλογα τθν ποιότθτα των ειδϊν 
υγιεινισ. Το πλιρεσ ςετ περιλαμβάνει: 
μπανιζρα. λεκάνθ. νιπτιρασ ι ζπιπλο-
πάγκοσ. ςαπουνοδόχοι κτλ. μπαταρίεσ. 

κακρζπτθσ. 

16.02 

Σετ W.C. κατοικίασ - ξενοδοχείου 
τοποκετθμζνο (ντουηιζρα. λεκάνθ. 
νιπτιρασ. ςαπουνοδόχοι κτλ. μπαταρίεσ. 
κακρζπτθσ) 

κατ. 
αποκ. 

400,00 600,00 500,00 

Ανάλογα τθν ποιότθτα των ειδϊν 
υγιεινισ. Το πλιρεσ ςετ περιλαμβάνει: 

ντουηιζρα. λεκάνθ. νιπτιρασ. 
ςαπουνοδόχοι κτλ. μπαταρίεσ. 

κακρζπτθσ 

16.03 
Σετ W.C. γραφείου τοποκετθμζνο (λεκάνθ. 
νιπτιρασ. ςαπουνοδόχοι κτλ. μπαταρίεσ. 
κακρζπτθσ) 

κατ. 
αποκ. 

350,00 500,00 425,00 
 

16.04 
Νεροχφτθσ-μπαταρία κουηίνασ 
τοποκετθμζνοσ  

κατ. 
αποκ. 

250,00 400,00 325,00 
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Α/Α ΕΓΑΣΛΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΕΛΑΧ. 
ΤΛΜΘ 

ΜΕΓ. 
ΤΛΜΘ 

Μ.Ο ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

 

  

     

17 ΥΔΑΥΛΛΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ ΡΛΘΕΛΣ 
     

17.01 
Φδρευςθ-αποχζτευςθ πλιρουσ λουτροφ 
(μπανιζρα. λεκάνθ. μπιντζ. νιπτιρασ ι 
ζπιπλο-πάγκοσ. πλυντιριο) 

κατ. 
αποκ. 

600,00 850,00 725,00 

Αφορά ςε τοποκζτθςθ και ςφνδεςθ με 
τα δίκτυα φδρευςθσ και αποχζτευςθσ 

17.02 
Φδρευςθ-αποχζτευςθ WC μεγάλου 
(ντουηιζρα. λεκάνθ. νιπτιρασ ι ζπιπλο-
πάγκοσ. πλυντιριο) 

κατ. 
αποκ. 

500,00 600,00 550,00 

17.03 
Φδρευςθ-αποχζτευςθ WC γραφείου (βλζπε 
είδθ υγιεινισ) 

κατ. 
αποκ. 

300,00 400,00 350,00 

17.04 
Φδρευςθ-αποχζτευςθ κουηίνασ ι 
εργαςτθρίου ι βιοτεχνίασ 

κατ. 
αποκ. 

500,00 900,00 700,00 

 

  

     

18 ΨΥΞΘ - ΚΕΜΑΝΣΘ 
     

18.01 
Κεντρικι κζρμανςθ (περιλαμβάνει 
ςωλθνϊςεισ. ςυνδζςεισ. Σϊματα 
καυςτιρασ λζβθτασ  κλπ) 

κατ'απ
οκοπι    

Ανάλογα με τθν φφςθ τθσ επζνδυςθσ και 
τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ. 

18.02 

Κεντρικι κζρμανςθ και ψφξθ 
(περιλαμβάνει ςωλθνϊςεισ ςυνδζςεισ 
ςϊματα. Θ αντλία κερμότθτασ ςτον 
εξοπλιςμό) 

κατ'απ
οκοπι    

Ανάλογα με τθν φφςθ τθσ επζνδυςθσ και 
τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ. 

18.02 
Κλιματιςμόσ - κεντρικι εγκατάςταςθ με 
αεραγωγοφσ 

κατ'απ
οκοπι    

Ανάλογα με τθν φφςθ τθσ επζνδυςθσ και 
τισ εγκεκριμζνεσ μελζτεσ. 

18.03 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 7000 
BTU 

τεμ 300,00 350,00 325,00 

Ανάλογα με τθν εταιρία. τθν ενεργειακι 
κλάςθ. αν είναι inverter ι όχι. 

18.04 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 9000 
BTU 

τεμ 350,00 450,00 400,00 

18.05 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 12000 
BTU 

τεμ 450,00 600,00 525,00 

18.06 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 18000 
BTU 

τεμ 600,00 800,00 700,00 

18.07 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 24000 
BTU 

τεμ 1.000,00 1.400,00 1.200,00 

 

 

  

     

19 ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ 
     

19.01 
Κατοικίασ (εργαςία και υλικά πρίηεσ 
διακόπτεσ) 

μ2 
κάτοψ 

35,00 40,00 37,50 
 

19.02 
Καταςτιματοσ (εργαςία και υλικά πρίηεσ 
διακόπτεσ) 

μ2 
κάτοψ 

25,00 30,00 27,50 
 

19.03 
Γραφείου (εργαςία και υλικά πρίηεσ 
διακόπτεσ) 

μ2 
κάτοψ 

20,00 30,00 25,00 
 

19.04 
Αποκθκευτικοφ χϊρου (εργαςία και υλικά 
πρίηεσ διακόπτεσ) 

μ2 
κάτοψ 

10,00 20,00 15,00 
 

19.05 Βιοτεχνίασ (εργαςία και υλικά πρίηεσ μ2 45,00 75,00 60,00 
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1
θ 

ΡΟΚΘΥΞΘ ΥΡΟΜΕΤΟΥ 19.2 (παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα)   / ΕΝΤΥΡΟ Ι_2 – Αίτθςθ ςτιριξθσ 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία 

Σελίδα - 37 - 

 

  

 

 

Α/Α ΕΓΑΣΛΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΕΛΑΧ. 
ΤΛΜΘ 

ΜΕΓ. 
ΤΛΜΘ 

Μ.Ο ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

διακόπτεσ) κάτοψ 

 

  

     

20 ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΕΣ 
     

20.01 Ανελκυςτιρασ 4 ατόμων μζχρι 4 ςτάςεων τεμ. 10.000,00 16.500,00 13.250,00 Καμπίνα και μθχανοςτάςιο (όχι κτιριακά) 

20.02 
Ρροςαφξθςθ ανά ςτάςθ πζρα των 4. για 
ανελκυςτιρα 4 ατόμων 

ςτάςθ 800,00 900,00 850,00 
 

 

  

     

21 ΔΛΑΦΟΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ 
     

21.01 

Θλιακόσ ςυλλζκτθσ. ςυνδεδεμζνοσ πλιρθσ 
χωρθτικότθτασ μζχρι 120 lt. με μπόιλερ με 
ενςωματωμζνθ θλεκτρικι αντίςταςθ και 
δυνατότθτα ςφνδεςθσ και ςε κεντρικι 
κζρμανςθ. 

τεμ. 700,00 1.000,00 850,00 
 

21.02 

Θλιακόσ ςυλλζκτθσ. ςυνδεδεμζνοσ πλιρθσ 
χωρθτικότθτασ μζχρι 200 lt. με μπόιλερ με 
ενςωματωμζνθ θλεκτρικι αντίςταςθ και 
δυνατότθτα ςφνδεςθσ και ςε κεντρικι 
κζρμανςθ. 

τεμ. 1.100,00 1.500,00 1.300,00 
 

21.03 
Τηάκι αποπερατωμζνο με επζνδυςθ τθσ 
εςωτερικισ όψθσ και καπνοδόχο 

κατ. 
αποκ. 

1.800,00 2.200,00 2.000,00 
 

21.04 
Τηάκι αποπερατωμζνο με επζνδυςθ τθσ 
εςωτερικισ όψθσ και καπνοδόχο 
(ενεργειακό αερόκερμο) 

κατ. 
αποκ. 

2.800,00 3.200,00 3.000,00 
 

21.05 
Τηάκι αποπερατωμζνο με επζνδυςθ τθσ 
εςωτερικισ όψθσ και καπνοδόχο 
(ενεργειακό υδραυλικό) 

κατ. 
αποκ. 

4.000,00 5.000,00 4.500,00 
 

 

  

     

22 ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΚΤΛΛΑ ΤΕΛΕΛΩΜΕΝΑ 
     

22.01 

Βιομθχανοςτάςιο - Αποκικθ με μεταλλικό 
φζροντα οργανιςμό με πλαγιοκάλυψθ και 
επικάλυψθ (ςτζγθ) από panels (τφπου 
ςάντουιτσ με κερμομονωτικό - 
θχομονωτικό υλικό ενδιάμεςα πάχουσ 
5cm)  

μ2 
κάτοψ 

320,00 350,00 335,00 

Κόςτοσ για καταςκευζσ ζωσ 6 φψοσ. 

22.02 

Γραφεία με μεταλλικό φζροντα οργανιςμό. 
με πλαγιοκάλυψθ και επικάλυψθ (ςτζγθ) 
από panels (τφπου ςάντουιτσ με 
κερμομονωτικό - θχομονωτικό υλικό 
ενδιάμεςα πάχουσ 5cm)  

μ2 
κάτοψ 

350,00 400,00 375,00 

 

ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΚΤΛΛΑ ΧΩΛΣ 
ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ      

22.03 
Ρλιρθσ καταςκευι μεταλλικοφ κτιρίου 
φψουσ μζχρι και 5 μζτρα 

μ2 
κάτοψ 

180,00 220,00 200,00 Σθμείωςθ: Ρλιρθσ καταςκευι 
μεταλλικοφ κτιρίου. χωρίσ να 

περιλαμβάνεται θ κεμελίωςθ από 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα και το δάπεδο επί 

22.04 
Ρλιρθσ καταςκευι βατοφ μεταλλικοφ 
παταριοφ εντόσ μεταλλικοφ κτιρίου  

μ2 
κάτοψ 

150,00 180,00 165,00 
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Σελίδα - 38 - 

 

  

 

 

Α/Α ΕΓΑΣΛΑ 
ΜΟΝ. 
ΜΕΤ. 

ΕΛΑΧ. 
ΤΛΜΘ 

ΜΕΓ. 
ΤΛΜΘ 

Μ.Ο ΡΑΑΤΘΘΣΕΛΣ 

εδάφουσ). 

 
ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΚΤΛΛΑ ΑΝΑ ΚΛΛΟ ΧΑΛΥΒΑ 

     

22.05 Μεταλλικόσ ςκελετόσ κιλά 1,80 2,80 2,30 

Ανάλογα τθ διάςταςθ τθσ διατομισ. τα 
ςυνολικά κιλά. τθν επεξεργαςία. τθ 

βαφι κ.λπ 

 

  

     

23 ΆΛΛΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ  
     

23.01 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κατ.απ' 
   

Σφμφωνα με τουσ κεωρθμζνουσ πίνακεσ 
οικοδομοτεχνικοφ ζργου του ΙΚΑ 

 

 

Ο ΑΝΑΛΥΤΛΚΟΣΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΤΫΝ ΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΫΝ ΕΓΑΣΙΫΝ / ΔΑΡΑΝΫΝ 
ΤΘΣ ΕΡΕΝΔΥΤΙΚΘΣ ΡΟΤΑΣΘΣ ΚΑ ΡΕΡΕΛ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΝΕΤΑΛ ΣΤΟ ΣΥΝΘΜΜΕΝΟ 
ΑΧΕΛΟ EXCEL «Αναλυτικόσ Ρροχπολογιςμόσ Εργαςιϊν» ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΩΑ ΨΥΛΛΑ 
ΕΓΑΣΙΑΣ, ΕΝΫ ΤΑΥΤΟΩΟΝΑ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΨΫΝΟΥΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΝΟΛΑ 
ΔΑΡΑΝΫΝ ΑΝΑ ΚΑΤΘΓΟΙΑ ΔΑΡΑΝΘΣ ΟΡΫΣ ΕΜΨΑΝΙΗΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΡΛΘΟΨΟΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΘΜΑ (ΡΣΚΕ). 

 
ΡΑΑΚΑΛΕΛΣΤΕ ΝΑ ΔΛΑΓΑΨΕΤΕ ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΓΑΣΛΑΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΧΘΣΛΜΟΡΟΛΕΛΤΕ 

ΚΑΛ ΝΑ ΔΛΑΜΟΦΩΣΕΤΕ ΤΟ ΦΥΛΛΟ «ΣΥΝΟΛΑ» ΑΝΑΛΟΓΑ.
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1. Αγορά, καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ. 
(m

2
) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

  
Ρροχπολογιςμόσ κτιριακϊν εργαςιϊν 
(ςφνολα από το προθγοφμενο αναλυτικό 
φφλλο) 

      
 

  

  Αγορά γισ       
 

  

  …..........       
 

  

  ΣΥΝΟΛΟ       
 

  

Είναι επιλζξιμθ δαπάνθ θ αγορά οικοδομθμζνθσ ι μθ οικοδομθμζνθσ γθσ, ςε περιπτϊςεισ πράξεων που 
περιλαμβάνουν κτιριακζσ υποδομζσ, κακϊσ και οι δαπάνεσ διαμόρφωςθσ του περιβάλλοντοσ χϊρου 
προκειμζνου να εξυπθρετοφνται οι ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ, για ποςό μζχρι το 10 % των ςυνολικϊν 
επιλζξιμων δαπανϊν τθσ πράξθσ. Για εγκαταλελειμμζνεσ και πρϊθν βιομθχανικζσ εγκαταςτάςεισ που 
περιλαμβάνουν κτίρια, το όριο αυτό αυξάνεται ςτο 15 %.  

 

 

 

 

 

19.4  ΑΛΤΟΥΜΕΝΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ 

 

2. Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων 
ςτο βακμό που εξυπθρετεί τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ.  

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
Μ.Μ.  
(τεμ.) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Επίςθσ  ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ, εξοικονόμθςθσ φδατοσ και 
επεξεργαςίασ αποβλιτων εφόςον αντιςτοιχοφν ςτθν δυναμικότθτα ι τθσ ανάγκεσ τθσ μονάδασ και δεν 
αποτελοφν μεμονωμζνθ δαπάνθ αλλά ςυμπλθρωματικι δαπάνθ ςε παραγωγικζσ επενδφςεισ. Σε 
περίπτωςθ χριςθσ του αρ. 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 δεν είναι επιλζξιμεσ οι ενιςχφςεισ για παραγωγι 
ενζργειασ και επομζνωσ ο εξοπλιςμόσ παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ.  



ΟΤΔ: ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. – ΤΟΡΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ CLLD / LEADER 

 

 

1
θ 

ΡΟΚΘΥΞΘ ΥΡΟΜΕΤΟΥ 19.2 (παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα)   / ΕΝΤΥΡΟ Ι_2 – Αίτθςθ ςτιριξθσ 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία 

Σελίδα - 40 - 

 

  

 

 

3. Αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ. 
(τεμ.) 

ΡΟΣΟΤΘΤ
Α  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 
χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Οχιματα μεταφοράσ προϊόντων ειδικοφ τφπου τα οποία, ςφμφωνα με τθν εκνικι νομοκεςία, κεωροφνται 
απαραίτθτα για τθν λειτουργία τθσ επζνδυςθσ. Το φψοσ τθσ δαπάνθσ για τθν αγορά οχθμάτων ειδικοφ 
τφπου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του προχπολογιςμοφ του επενδυτικοφ ςχεδίου 
Ειδικότερα για τθν Υποδράςθ 19.2.3.5 αφορά αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου που ςυνδζονται με τον 
ςκοπό τθσ επζνδυςθσ (π.χ. ειδικά οχιματα μεταφοράσ ΑΜΕΑ ςε επενδφςεισ ςυνδεόμενεσ με τθν υγεία.) 

 

 

 

 

 

 

 

4. Αγορά οχθμάτων εςωτερικισ μεταφοράσ 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ.  
(τεμ.) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Μζςα εςωτερικισ μεταφοράσ που καλφπτουν τισ ανάγκεσ τθσ επζνδυςθσ.  Δεν είναι επιλζξιμα οχιματα 
μεταφοράσ προςωπικοφ ι πελατϊν, εκτόσ αν ςε επιμζρουσ υποδράςεισ περιγράφεται διαφορετικά. Σε 
περίπτωςθ χριςθσ του Καν Ε.Ε. 1407/2014, δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ για τθν απόκτθςθ οχθμάτων ςε 
επιχειριςεισ που εκτελοφν οδικζσ εμπορευματικζσ μεταφορζσ. 
Ρροςοχι : Θ αγορά οχθμάτων μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ εναλλακτικοφ/κεματικοφ 
τουριςμοφ καταχωρίηεται ςτθν Κατθγορία " Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ" τθσ υποδράςθσ  19.2.3.3 
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5. Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ.  
(τεμ.) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, τα οποία είναι αναγνωριςμζνα από διεκνι ι εκνικά 
πρότυπα. Στισ δαπάνεσ αυτζσ περιλαμβάνονται οι δαπάνεσ ςυμβοφλου και πιςτοποίθςθσ. 
Στισ περιπτϊςεισ ενιςχφςεων που χορθγοφνται δυνάμει του άρκρου 14 του ΚΑΝ 651/2014, προκειμζνου να 
πλθρείται θ απαίτθςθ περί χαρακτιρα κινιτρου δεν είναι επιλζξιμεσ οι δαπάνεσ που αφοροφν ςε 
Εφαρμογι ςυςτθμάτων διαχείριςθσ και ποιοτικϊν ςθμάτων που είναι υποχρεωτικά από τθν κείμενθ 
νομοκεςία να διακζτουν οι προσ ενίςχυςθ επιχειριςεισ. 
 

6. Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, 
θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν. 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ.) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 
χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

 

7. Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ. 

(π.χ.τεμ) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 
χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 
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8. Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ.) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό τθσ μονάδασ, όπωσ αμοιβζσ 
αρχιτεκτόνων, μθχανικϊν και ςυμβοφλων, αμοιβζσ για ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν περιβαλλοντικι και 
οικονομικι βιωςιμότθτα, ςυμπεριλαμβανομζνων των δαπανϊν για μελζτεσ ςκοπιμότθτασ. Οι δαπάνεσ 
αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν το 10% του Συνολικοφ Κόςτουσ τθσ πράξθσ. Από τισ ανωτζρω δαπάνεσ 
όταν γίνεται χριςθ του αρ. 14 του Καν. Ε.Ε. 651/2014, επιλζξιμεσ δφναται να είναι μόνο όςεσ πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ του Άρκρου 4 ςθμείο II Γii9 τθσ πρόςκλθςθσ και μπορεί να κεωρθκοφν άυλα ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ. Επίςθσ ςτισ δαπάνεσ αυτζσ δφναται να ςυμπεριλαμβάνεται και ςυμβουλευτικζσ υπθρεςίεσ 
για τθν υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που 
ενιςχφονται βάςει των κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014 οι δαπάνεσ ςυμβουλευτικϊν υπθρεςιϊν για τθν 
υποβολι και τθν τεχνικι υποςτιριξθ τθσ αίτθςθσ ςτιριξθσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

 

9. Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, 
δικαιωμάτων διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ (ετικζτασ) του 
προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ). 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

Μ.Μ. (τεμ.) ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 
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10. Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ  

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ.) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ και μζχρι το 10% 
του ςυνολικοφ κόςτουσ τθσ πράξθσ. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει των κανονιςμϊν 
(ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 14) οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 
Πςον αφορά ςτθν υποδράςθ 19.2.2.3  ορίηεται το ποςό των είκοςι χιλιάδων ΕΥΫ (20.000 ΕΥΫ)  ωσ 
μζγιςτο όριο επιλζξιμων δαπανϊν ςε περιπτϊςεισ δικαιοφχων που υποβάλλουν πρόταςθ θ οποία κα 
αφορά αποκλειςτικά δαπάνεσ προβολισ τθσ περιοχισ (όπωσ ιςτοςελίδα, ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ κλπ) και 
δεν κα περιλαμβάνει καταςκευι ι βελτίωςθ κτιριακϊν υποδομϊν. 

 

11. Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφζλειασ (ΟΚΩ)  

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ϋφζλειασ (ΟΚΫ) όπωσ ενδεικτικά ΔΕΘ, φδρευςθ, αποχζτευςθ, 
τθλεφωνοδότθςθ κλπ, εντόσ των ορίων του οικοπζδου. Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει 
των κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 14)  οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

 

12. Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ.) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου, κατά τθ διάρκεια των εργαςιϊν τθσ επζνδυςθσ 
(υποχρεωτικι αςφάλιςθ). Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει των κανονιςμϊν (ΕΕ) 
651/2014 (άρκρο 14) οι ανωτζρω δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 
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13. Αμοιβζσ προςωπικοφ 

Α/Α 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ Μ.Μ. 

 (π.χ.τεμ.) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΡΟΣΩΡΛΚΟΥ) 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Αμοιβζσ προςωπικοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των επιβαρφνςεων τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πλθρωτζεσ 
από τον δικαιοφχο ςτο προςωπικό του, εφόςον αυτό προςελιφκθ, για να εργαςκεί αποκλειςτικά για τθν 
υλοποίθςθ τθσ επζνδυςθσ και να απολυκεί με τθν ολοκλιρωςι του, ςε περίπτωςθ αυτεπιςταςίασ. Στισ 
περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει των κανονιςμϊν (ΕΕ) 651/2014 (άρκρο 14) οι ανωτζρω 
δαπάνεσ δεν είναι επιλζξιμεσ. 

 

14. Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ  
κακϊσ και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ 

 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2.3.1) 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 
Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ.) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ  
κακϊσ και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ (όπωσ εξοπλιςμόσ αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ) που 
απαιτείται ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο  επιςκζψιμο για το κοινό και 
επιχειρθματίεσ. 

 

15. Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2.3.1) 

Α/Α 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ) 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εντόσ του λειτουργικοφ 
χϊρου τθσ επιχείρθςθσ) ςε περίπτωςθ που θ επιχείρθςθ διατθρεί ι δθμιουργεί χϊρο  επιςκζψιμο για 
το κοινό και επιχειρθματίεσ. 
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16. Αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ Ελαιολάδου  
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2 3.1) 

Α/Α 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Θ αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ Ελαιολάδου, μζχρι του ποςοφ των 30.000. Θ δαπάνθ αυτι 
αφορά αποκλειςτικά ενεργοφσ ι επαγγελματίεσ αγρότεσ, μόνο για τθν ιδία παραγωγι τουσ  και το τελικό 
προϊόν κα πρζπει να είναι τυποποιθμζνο ςε ςυςκευαςίεσ μζχρι δφο (2) ι μζχρι πζντε (5) λίτρων 
αναλόγωσ τθν υποδράςθ. 
Στισ περιπτϊςεισ πράξεων που ενιςχφονται βάςει του Καν. ΕΕ 1407/2013 κα πρζπει οπωςδιποτε να 
πλθρείται το ςθμείο Ι.Α.2 του άρκρου 4 τθσ πρόςκλθςθσ. 

 

17. Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ  
(Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2 3.3) 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ 

Μ.Μ. (τεμ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ όπωσ θ αγορά- καταςκευι παραδοςιακϊν ξφλινων ςκαφϊν, λοιπϊν 
ςκαφϊν για εξυπθρζτθςθ τουριςτικϊν δραςτθριοτιτων, αγορά αλόγων για δραςτθριότθτεσ 
περιιγθςθσ, αγορά οχθμάτων μεταφοράσ πελατϊν για τισ επιχειριςεισ εναλλακτικοφ/κεματικοφ 
τουριςμοφ και εφόςον τεκμθριϊνεται πλιρωσ θ αναγκαιότθτά τουσ και μζχρι του ποςοφ των 30.000€ 
για τα οχιματα αυτά. 
 

18. Δαπάνεσ Καταςκευισ οικίςκου – αποκικθσ (μζχρι 40 τ.μ.) για επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2.3.3) 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 

Μ.Μ. (τεμ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Καταςκευι οικίςκου – αποκικθσ για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ – εξυπθρζτθςθσ τθσ επζνδυςθσ, μζχρι 40 τ.μ, 
μόνο για επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων 
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19. Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.3.3 και 19.2.3.5) 

Α/Α 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ (εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ). 
 

20. Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν και ςυγκεκριμζνα αναπαραγωγισ ιχου και εικόνασ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6 και,19.2.3.3) 

Α/Α 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ Μ.Μ.  

(π.χ. τεμ) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

 

21. Εργαςίεσ πράςινου (δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κ.λπ.)  
 (Αφορά τθν Υποδράςθ 19.2.3.5 ) 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 

Μ.Μ. 
(τεμ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Εργαςίεσ πράςινου (δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κ.λπ.) εφόςον αποτελοφν λειτουργικό τμιμα τθσ 
επιχείρθςθσ. 
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22. Δαπάνεσ για μελζτεσ – επιχειρθματικά ςχζδια 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ. (π.χ. 

τεμ.) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Δαπάνεσ για μελζτεσ – επιχειρθματικά ςχζδια. Αφορά δαπάνεσ, όπωσ οι μελζτεσ ςκοπιμότθτασ, 
ζρευνα αγοράσ, εκπόνθςθ των επιχειρθματικϊν ςχεδίων των δικαιοφχων. 

 

23. Δαπάνεσ για τθν εξεφρεςθ των εταίρων προκειμζνου να κακορίςουν το επιχειρθματικό τουσ ςχζδιο. 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ Μ.Μ.  ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

 

24. Λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μορφισ ςυνεργαςίασ, το ςυντονιςμό τθσ  
και τθν προετοιμαςία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου  

 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ Μ.Μ.  ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μορφισ ςυνεργαςίασ, το ςυντονιςμό 
τθσ  και τθν προετοιμαςία του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (αμοιβζσ ιδθ απαςχολοφμενου και νζου 
προςωπικοφ, αναλϊςιμα υλικά, ζξοδα μετακίνθςθσ). 
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25. Κόςτοσ χριςθσ μθχανθμάτων ι μίςκωςθ αυτϊν, εδαφϊν και λοιπϊν παγίων για τθν ανάπτυξθ – 
πιλοτικι δοκιμι των αποτελεςμάτων τθσ πράξθσ. 

 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 

Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Το κόςτοσ χριςθσ μθχανθμάτων ι μίςκωςθ αυτϊν, εδαφϊν και λοιπϊν παγίων που διακζτουν είτε 
οι παραγωγοί είτε τα ερευνθτικά κζντρα για τθν ανάπτυξθ – πιλοτικι δοκιμι των αποτελεςμάτων τθσ 
πράξθσ. 

 

26. Ανκρωποθμζρεσ προςωπικοφ που ςχετίηονται με τθν πιλοτικι λειτουργία και τισ λοιπζσ 
δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ του ζργου/επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 

 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ. (π.χ. 

ΕΜΕ) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Ανκρωποθμζρεσ προςωπικοφ (δφναται να ςυμπεριλαμβάνει εργαςία ερευνθτι για τθν 
προςαρμογι ι τθ δοκιμι τθσ εφαρμογισ), αλλά και των παραγωγϊν και άλλων φορζων που 
ςχετίηονται με τθν πιλοτικι λειτουργία και τισ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν 
υλοποίθςθ του ζργου/επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 

 

27. Δαπάνεσ προϊκθςθσ των αποτελεςμάτων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ Μ.Μ. (m
2
) ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Δαπάνεσ προϊκθςθσ των αποτελεςμάτων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου (όπωσ δθμιουργία 
ιςτοςελίδασ, φυλλαδίων, διοργάνωςθ θμερίδων, ζξοδα μετακίνθςθσ, κόςτοσ μεταφράςεων). 
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28. Απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ. (π.χ. 

τεμ.) 
ΡΟΣΟΤΘΤΑ  

ΤΛΜΘ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

 

29. Δθμιουργία κοινϊν εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου των προϊόντων ι των πρϊτων υλϊν, εξοπλιςμόσ 
εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ 

 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 

Μ.Μ. (τεμ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Δθμιουργία κοινϊν εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου των προϊόντων ι των πρϊτων υλϊν, εξοπλιςμόσ 
εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ (π.χ. παγολεκάνεσ), ςυςτιματα διανομισ, επαγγελματικά αυτοκίνθτα 
μεταφοράσ α’ φλθσ κ.λπ. 

 

30. Δαπάνεσ ςφςταςθσ και οργάνωςθσ φορζα 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 

Μ.Μ. (τεμ) ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 

Δαπάνεσ ςφςταςθσ και οργάνωςθσ φορζα (μελζτθ ςκοπιμότθτασ, νομικά και λοιπά ζξοδα, λογότυπο, 
αγορά επίπλων και εξοπλιςμοφ γραφείου, εξοπλιςμόσ για εκκζςεισ  κλπ).» 
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31. Καταςκευι οικίςκου ι ςυγκεκριμζνου χϊρου για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ τθσ πράξθσ μζχρι επιφάνειασ  
είκοςι τετραγωνικϊν μζτρων (20 τ.μ.) 

 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.1 και 19.2.3.4) 

Α/Α 

ΡΕΛΓΑΦΘ ΔΑΡΑΝΘΣ 
Μ.Μ. 
(τεμ) 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ  
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (Είδοσ, τφποσ, τεχνικά 

χαρακτθριςτικά) 

          0 0 0 

          0 0 0 

          0 0 0 

  ΣΥΝΟΛΟ       0 0 0 
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Α/Α ΕΓΑΣΛΑ ΜΟΝ. ΜΕΤ. ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΣΥΝΟΛΟ 

            

ΕΥ ΕΓΑ ΥΡΟΔΟΜΘΣ         

ΕΥ.01 Σφνδεςθ με δίκτυο θλεκτρικισ ενζργειασ ΚΑ       

ΕΥ.02 Σφνδεςθ με δίκτυο τθλεφωνίασ ΚΑ       

ΕΥ.03 Σφνδεςθ με δίκτυο φδρευςθσ ΚΑ       

ΕΥ.04 Σφνδεςθ με δίκτυο αποχζτευςθσ ΚΑ       

ΕΥ.05 
Σωλθνϊςεισ για ςφνδεςθ με δίκτυο 
φδρευςθσ 

μμ       

ΕΥ.06 
Σωλθνϊςεισ για ςφνδεςθ με δίκτυο 
αποχζτευςθσ 

μμ       

            

ΕΡ ΕΓΑ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ         

ΕΡ.01 
Ρερίφραξθ με ςυρματόπλεγμα και 
παςάλουσ 

μ       

ΕΡ.02 
Ρερίφραξθ με ςενάη 20 εκατοςτά. 
παςςάλουσ και πλζγμα 

μ       

ΕΡ.03 
Ρερίφραξθ ςυμπαγισ με πλζγμα (1.00 μ 
beton) 

μ       

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΥΡΟΔΟΜΩΝ, ΚΤΛΛΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΟΥ 
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ΕΡ.04 

Εςωτερικι οδοποιία (Καταςκευι 
αςφάλτου ςε περιβάλλοντα χϊρο. 
χϊρουσ κυκλοφορίασ κτλ. 
(περιλαμβάνεται θ βάςθ και θ υπόβαςθ 
από κατάλλθλα ςυμπυκνωμζνα αδρανι 
υλικά. θ προεπάλειψθ κτλ) 

μ2       

ΕΡ.05 
Αίκριοσ (αφλειοσ) χϊροσ (Από ελαφρά 
οπλιςμζνο ςκυρόδεμα) 

μ3       

ΕΡ.06 Ωϊροσ πραςίνου μ2       

            

1 ΧΩΜΑΤΟΥΓΛΚΑ         

1.01 
Γενικζσ εκςκαφζσ γαιϊδεισ με 
αποκομιδι μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (με μθχανικά μζςα) 

μ3       

1.02 
Γενικζσ εκςκαφζσ θμιβραχϊδεισ με 
αποκομιδι μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (με μθχανικά μζςα) 

μ3       

1.03 
Γενικζσ εκςκαφζσ βραχϊδεισ με 
αποκομιδι μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (με μθχανικά μζςα) 

μ3       

1.04 
Γενικζσ εκςκαφζσ γαιϊδεισ με 
αποκομιδι μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (χωρίσ μθχανικά μζςα) 

μ3    

1.05 
Γενικζσ εκςκαφζσ θμιβραχϊδεισ με 
αποκομιδι μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (χωρίσ μθχανικά μζςα) 

μ3    

1.06 
Γενικζσ εκςκαφζσ βραχϊδεισ με 
αποκομιδι μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν (χωρίσ μθχανικά μζςα) 

μ3       

1.07 
Επιχϊςεισ με προϊόντα εκςκαφισ (με 
μθχανικά μζςα για οικοδομικά ζργα) 

μ3       
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1.08 
Επιχϊςεισ μικρισ κλίμακασ χωρίσ 
μθχανικά μζςα 

μ3       

1.09 Ειδικζσ επιχϊςεισ (ςκφρα. 3Α κ.λπ.) μ3       

            

2 ΚΑΚΑΛΕΣΕΛΣ         

2.01 

Κακαίρεςθ ξφλινων ι μεταλλικϊν 
ςτεγϊν οποιουδιποτε τφπου 
(περιλαμβανομζνων των επικαλφψεων 
από οποιοδιποτε υλικό) με αποκομιδι 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ2       

2.02 
Κακαίρεςθ πλινκοδομισ οποιουδιποτε 
τφπου επιχριςμζνθσ ι μθ με αποκομιδι 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ2       

2.03 
Κακαίρεςθ λικοδομισ οποιουδιποτε 
τφπου επιχριςμζνθσ ι μθ με αποκομιδι 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ3       

2.04 
Κακαιρζςεισ άοπλου ςκυροδζματοσ 
μεμονωμζνεσ με αδιατάρακτεσ κοπζσ 
κτλ μζχρι 1.00 m3 ανά κζςθ 

μ3       

2.05 
Κακαιρζςεισ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 
με αδιατάρακτθ κοπι με αποκομιδι 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ X εκ.       

2.06 
Κακαιρζςεισ άοπλου ςκυροδζματοσ 
γενικζσ με αποκομιδι μεταφορά και 
επεξεργαςία μπαηϊν 

μ3       

2.07 
Κακαιρζςεισ οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ 
γενικζσ με αποκομιδι μεταφορά και 
επεξεργαςία μπαηϊν 

μ3       

2.08 
Κακαίρεςθ επιχριςμάτων με αποκομιδι 
μεταφορά και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ2       
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2.09 

Κακαίρεςθ πλινκόκτιςτων τοίχων για τθ 
διαμόρφωςθ κυρϊν ι παρακφρων με 
αποκομιδι μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν 

μ2       

2.10 

Κακαίρεςθ λικόκτιςτων τοίχων για τθ 
διαμόρφωςθ κυρϊν ι παρακφρων. με 
αποκομιδι μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν 

μ2       

2.11 

Κακαίρεςθ κουφωμάτων (ξφλινων. 
ςιδθρϊν αλουμινίου κτλ.) χωρίσ 
προςοχι για τθν διατιρθςθ των 
κουφωμάτων. με αποκομιδι μεταφορά 
και επεξεργαςία μπαηϊν 

μ2       

2.12 
Κακαίρεςθ πλακιδίων τοίχου με 
αποκομιδι μεταφορά και επεξεργαςία 
μπαηϊν 

μ2       

2.13 

Κακαίρεςθ δαπζδων από πλακίδια 
κεραμικά ι πορςελάνθσ μαρμάρινων 
δαπζδων δαπζδων από τςιμεντοκονία 
κτλ με αποκομιδι μεταφορά και 
επεξεργαςία μπαηϊν 

μ2       

            

3 ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ          

3.01 
Σκυρόδεμα κακαριότθτασ - εξιςωτικζσ 
ςτρϊςεισ - ςτρϊςεισ κλίςεων κτλ. από 
ςκυρόδεμα C12/15 

μ3       

3.02 
Άοπλο ι ελαφρά οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 
δαπζδων επί εδάφουσ πεηοδρομίων κτλ. 
κατθγορίασ μζχρι C20/25 

μ3       

3.03 Οπλιςμζνο ςκυρόδεμα  μ3       

3.04 Μανδφασ χυτοφςκυροδζματοσ μ3       
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3.05 
Μανδφασ ι ενίςχυςθ τοιχοποιίασ με 
εκτοξευόμενο ςκυρόδεμα 

μ3       

3.06 Ελαφρομπετόν μ3       

3.07 Επιφάνειεσ εμφανοφσ ςκυροδζματοσ μ2       

3.08 Ενίχυςθ με ανκρακονιματα μ.μ.       

            

4 ΤΟΛΧΟΡΟΛΪΕΣ         

4.01 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα με 
αργοφσ λίκουσ χωρίσ ορατι όψθ 

μ3       

4.02 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα με 
αργοφσ λίκουσ με μία ορατι όψθ 

μ3       

4.03 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα με 
αργοφσ λίκουσ με δφο ορατζσ όψεισ 

μ3       

4.04 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα με 
λαξευτοφσ λίκουσ μίασ ορατισ όψθσ 

μ3       

4.05 
Λικοδομζσ με ι χωρίσ κονίαμα με 
λαξευτοφσ λίκουσ δφο ορατϊν όψεων 

μ3       

4.06 Ρλινκοδομζσ δρομικζσ μ2       
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4.07 
Ρλινκοδομζσ διπλζσ δρομικζσ ι 
μπατικζσ 

μ2       

4.08 Ρλινκοδομζσ πάχουσ από 20εκ. και άνω μ2       

4.09 
Τςιμεντολικοδομζσ - κιςςθρολικοδομζσ 
μεγάλου πάχουσ (15-25cm) 

μ2       

4.10 
Τοιχοποιία με ςτοιχεία 
ελαφροςκυροδζματοσ (τφπου YTONG. 
ABLOCK κτλ.) πάχουσ 15-25 cm 

μ2       

4.11 
Σενάη τοιχοποιίασ μονό οπλιςμζνο 
(πλάτοσ εϊσ 15 cm) 

μ.μ.       

4.12 
Σενάη τοιχοποιίασ διπλό οπλιςμζνο 
(πλάτοσ εϊσ 25 cm) 

μ.μ.       

4.13 
Σενάη τοιχοποιίασ μεγάλου πλάτουσ 
οπλιςμζνο (πλάτοσ εϊσ 50 cm) 

μ.μ.       

            

5 
ΓΥΨΟΣΑΝΛΔΕΣ ΤΟΛΧΩΝ. ΟΟΦΩΝ 
και ΨΕΥΔΟΟΦΩΝ 

        

5.01 
Τοίχοι γυψοςανίδων απλοί (δφο όψεισ 
με ενδιάμεςο ελαφρφ ςκελετό. 
ςτθρίγματα κτλ.) 

μ2       

5.02 
Τοίχοι τςιμεντοςανίδων απλοί (δφο 
όψεισ με ενδιάμεςο ελαφρφ ςκελετό. 
ςτθρίγματα κτλ.) 

μ2       

5.03 
Καταςκευι ψευδοροφισ από 
γυψοςανίδα 

μ2       

5.04 
Καταςκευι ψευδοροφισ από 
τςιμεντοςανίδα 

μ2       



ΟΤΔ: ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. – ΤΟΡΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ CLLD / LEADER 

 

 

1
θ 

ΡΟΚΘΥΞΘ ΥΡΟΜΕΤΟΥ 19.2 (παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα)   / ΕΝΤΥΡΟ Ι_2 – Αίτθςθ ςτιριξθσ 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία 

Σελίδα - 57 - 

 

  

 

 

5.05 Επενδφςεισ τοίχων με γυψοςανίδα μ2       

5.06 Επενδφςεισ τοίχων με τςιμεντοςανίδα μ2       

            

6 ΕΡΛΧΛΣΜΑΤΑ         

6.01 
Συνικθ επιχρίςματα με 
αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα τριπτά 
τριϊν ι τεςςάρων ςτρϊςεων 

μ2       

6.02 
Αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα με τελείωμα 
ςαγρζ 

μ2       

6.03 
Αςβεςτοτςιμεντοκονιάματα με τελείωμα 
αρτιφιςιζλ 

μ2       

6.04 Επιχρίςματα χωριάτικου τφπου μ2       

6.05 
Μεταλλικά ι πλαςτικά πλζγματα για 
επιχρίςματα 

μ2       

6.06 
Αρμολογιματα ακατζργαςτων 
όψεωνλικοδομϊν 

μ2       

            

7 ΜΟΝΩΣΕΛΣ - ΣΤΕΓΑΝΩΣΕΛΣ         

7.01 Θερμομόνωςθ - υγρομόνωςθδϊματοσ μ2       

7.02 Θερμομόνωςθ-υγρομόνωςθ βεραντϊν μ2       
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7.03 

Θερμομονωτικι ςτρϊςθ οποιουδιποτε 
τφπου και πάχουσ ςε τοιχοποιία ι 
δομικό ςτοιχείο ςκυροδζματοσ ι ςε 
πλάκα οροφισ ι ςε ξφλινθ ςτζγθ. 
τοποκετθμζνθ ςτο ενδιάμεςο κενό 
τοιχοποιίασ ι επί τθσ μίασ πλευράσ με 
ςτθρίγματα)  

μ2       

7.04 Ρεριμετρικι μόνωςθ τφπου κελφφουσ μ2       

            

8 ΕΡΛΚΑΛΥΨΕΛΣ         

8.01 
Επικεράμωςθ πλάκασ ςκυροδζματοσ 
(κολυμβθτά) 

μ2       

8.02 
Ξφλινθ ςτζγθ με κεραμίδα εδραηόμενθ 
ςε πλάκα ςκυροδζματοσ (με ι χωρίσ 
προεξοχζσ - φουροφςια) 

μ2       

8.03 

Ξφλινθ ςτζγθ αυτοφερόμενθ με δοκοφσ 
ι ηευκτά (δικτυϊματα - ψαλίδια) με 
επικάλυψθ κεραμίδια - εςωτερικι όψθ 
εμφανοφσ καταςκευισ με ραμποτζ ι με 
ψευδοροφι κτλ 

μ2    

8.04 

Σιδερζνια ςτζγθ απλοφ τφπου από 
ολόςωμουσ δοκοφσ ι ςυνικθ 
δικτυϊματα με επικάλυψθ από 
αυλακωτι λαμαρίνα  

μ2    

8.05 

Σιδερζνια ςτζγθ απλοφ τφπου από 
ολόςωμουσ δοκοφσ ι ςυνικθ 
δικτυϊματα με επικάλυψθ από πάνελ 
δφο ςτρϊςεων λαμαρίνασ με ενδιάμεςθ 
ςτρϊςθ μόνωςθσ (πολυουρεκάνθ ι 
πολυςτερίνθ ι άλλο υλικό)  

μ2    

8.06 
Επικάλυψθ υπάρχουςασ ςτζγθσ 
οποιουδιποτε τφπου με αυλακωτι 
λαμαρίνα  

μ2    
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8.07 

Επικάλυψθ υπάρχουςασ ςτζγθσ 
οποιουδιποτε τφπου με πάνελ δφο 
ςτρϊςεων λαμαρίνασ με ενδιάμεςθ 
ςτρϊςθ μόνωςθσ (πολυουρεκάνθ ι 
πολυςτερίνθ ι άλλο υλικό)  

μ2    

8.08 

Ρλαγιοκάλυψθ (ι αντικατάςταςθ 
πλαγιοκάλυψθσ) υπάρχουςασ 
καταςκευισ οποιουδιποτε τφπου με 
αυλακωτι λαμαρίνα  

μ2    

8.09 

Ρλαγιοκάλυψθ (ι αντικατάςταςθ 
πλαγιοκάλυψθσ) υπάρχουςασ 
καταςκευισ οποιουδιποτε τφπου με 
πάνελ δφο ςτρϊςεων λαμαρίνασ με 
ενδιάμεςθ ςτρϊςθ μόνωςθσ 
(πολυουρεκάνθ ι πολυςτερίνθ ι άλλο 
υλικό)  

μ2    

8.12 
Επικάλυψθ ςτζγθσ με αςφαλτόπανο και 
ψθφίδα 

μ2    

8.13 Ξφλινθ πζρκολα μ2    

            

9 ΕΡΕΝΔΥΣΕΛΣ ΤΟΛΧΩΝ         

9.01 Με πλακίδια πορςελάνθσ μ2    

9.02 Με διακοςμθτικά τοφβλα μ2    

9.03 Με λίκινεσ πλάκεσ μ2    

9.04 Με πλάκεσ μαρμάρου μ2    

            

10 ΕΡΛΣΤΩΣΕΛΣ ΔΑΡΕΔΩΝ         

10.01 
Κατϊφλια ποδιζσ παρακφρων 
επίςτρωςθ ςτθκαίων μπαλκονιϊν κτλ με 
μάρμαρο πλάτουσ ζωσ 25 cm 

μ.μ.       
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10.02 
Κατϊφλια. ποδιζσ παρακφρων 
επίςτρωςθ ςτθκαίων μπαλκονιϊν κτλ με 
μάρμαρο πλάτουσ 26 ζωσ 50 cm 

μ.μ.       

10.03 
Μαρμαροεπζνδυςθ βακμίδασ κλίμακοσ 
(ρίχτι και πάτθμα) οποιουδιποτε 
πλάτουσ και φψουσ 

μ.μ.       

10.04 
Μαρμαροεπζνδυςθ πάγκων εργαςίασ 
κουηίνασ κτλ 

μ.μ.       

10.05 
Επενδφςεισ πάγκων εργαςίασ κουηίνασ 
λουτρϊν κτλ με γρανίτθ  

μ2       

10.06 
Εξιςωτικι-εξωμαλυντικι τςιμεντοκονία 
για δάπεδα 

μ2       

10.07 
Βιομθχανικό δάπεδο (περιλαμβάνεται θ 
τυχόν απαιτοφμενθ επιπλζον διάςτρωςθ 
ςκυροδζματοσ) 

μ2       

10.08 
Βιομθχανικό δάπεδο (χωρίσ διάςτρωςθ 
ςκυροδζματοσ) 

μ2       

10.09 
Βιομθχανικό δάπεδο με εποξειδικι 
ρθτίνθ 

μ2       

10.10 Ρατθτι τςιμεντοκονία  μ2       

10.11 Με τςιμεντόπλακεσ μ2       

10.12 Με λίκινεσ πλάκεσ (Καρφςτου κ.λπ.) μ2       

10.13 Με πλάκεσ μαρμάρου μ2       

10.14 Με πλακίδια κεραμικά ι πορςελάνθσ μ2       

10.15 Με λωρίδεσ αφρικανικισ ξυλείασ μ2       
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10.16 Με λωρίδεσδρυόσ μ2       

10.17 Με laminate μ2       

10.18 Με μοκζτα μ2       

10.19 Σοβατεπί από μάρμαρο μ.μ.       

10.20 Σοβατεπί κεραμικϊν πλακιδίων μ.μ.       

10.21 Σοβατεπί ξφλινων δαπζδων μ.μ.       

            

11 
ΡΛΘΘ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΜΕ 
ΚΕΜΟΜΟΝΩΤΛΚΑ ΚΥΣΤΑΛΛΑ 

        

11.01 
Ρόρτεσ-παράκυρα αλουμινίου ι 
πλαςτικοφ ςυρόμενα ι ςτακερά 

μ2       

11.02 
Ρατηοφρια με φυλλαράκια. αλουμινίου 
ι πλαςτικοφ ςυρόμενα ι ςτακερά  

μ2       

11.03 

Ρόρτεσ-παράκυρα αλουμινίου ι 
πλαςτικοφ ανοιγόμενα ι και 
ανακλινόμενα (περιςτρεφόμενα περί 
οριηοντίου ι κατακόρυφου άξονα) 

μ2    

11.04 
Ρατηοφρια με φυλλαράκια. αλουμινίου 
ι πλαςτικοφ ανοιγόμενα ι και 
ανακλινόμενα 

μ2       

11.05 Κινθτζσ ςίτεσ αεριςμοφ μ2       

11.06 ολλά αλουμινίου ι πλαςτικοφ μ2       

11.07 ολλά ξφλινα μ2       

11.08 Βιτρίνεσ αλουμινίου μ2       

11.09 Ρόρτεσ ειςόδου αλουμινίου ι πλαςτικοφ μ2       
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11.10 Ξφλινεσ πόρτεσ πρεςςαριςτζσ κοινζσ μ2       

11.11 Ξφλινεσ πόρτεσ ταμπλαδωτζσ μ2       

11.12 
Ξφλινεσ πόρτεσ πρεςςαριςτζσ με 
καπλαμά και κάςεσ από ςυμπαγι δρφ ι 
καρυδιά ι καςτανιά 

μ2       

11.13 
Ξφλινα παράκυρα με παντηοφρια 
γαλλικοφ τφπου 

μ2       

11.14 
Ξφλινα παράκυρα με παντηοφρια 
γερμανικοφ τφπου 

μ2       

11.15 
Ξφλινα παράκυρα με παντηοφρια 
χωρικοφ τφπου 

μ2       

11.16 Σιδερζνιεσ πόρτεσ - παράκυρα μ2       

11.17 
Σιδερζνιεσ πόρτεσ μεγάλεσ - 
ανοιγόμενεσ ι ρολλά (για βιομθχανίεσ 
κτλ) 

μ2       

11.18 
Μονόφυλλθ πυράντοχθ πόρτα Τ30 ζωσ 
Τ90 πλιρωσ εξοπλιςμζνθ 

μ2       

11.19 
Δίφυλλθ πυράντοχθ πόρτα Τ30 ζωσ Τ90 
πλιρωσ εξοπλιςμζνθ 

μ2       

11.20 
Θωρακιςμζνθ πόρτα με επζνδυςθ ξφλου 
ι MDF ι άλλο υλικό 

τεμ.       

            

12 ΣΤΘΚΑΛΑ - ΚΛΓΚΛΛΔΩΜΑΤΑ         

12.01 Από κιγκλίδωμα ςιδερζνιο μ.μ.       
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12.02 Από κιγκλίδωμα αλουμινίου μ.μ.       

12.03 Από κιγκλίδωμα ανοξείδωτουχάλυβα μ.μ.       

12.04 Από κιγκλίδωμα ξφλινο μ.μ.       

12.05 
Από υαλοπίνακεσ securit/ triplex με 
ςτιριξθ   

μ.μ.       

12.06 Στθκαίο από οπλιςμζνοςκυρόδεμα μ.μ.       

12.07 Στθκαίο από δρομικι πλινκοδομι μ.μ.       

            

13 ΚΛΛΜΑΚΕΣ         

13.01 
Σιδερζνια βακμίδα (τοποκετθμζνθ και 
βαμμζνθ) 

μ.μ.       

13.02 
Ξφλινθ βακμίδα (τοποκετθμζνθ και 
βαμμζνθ) 

μ.μ./πάτθμα       

            

14 ΝΤΟΥΛΑΡΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΡΛΑ         

14.01 
Ντουλάπεσ κοινζσ από μελαμίνθ ι 
φορμάικα  (υπνοδωματίων. γραφείων 
κτλ) 

μ2 όψθσ       
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14.02 
Ντουλάπεσ κοινζσ από ςυμπαγι ξυλεία 
(υπνοδωματίων γραφείων κτλ) 

μ2 όψθσ       

14.03 
Ντουλάπια κουηίνασ από μελαμίνθ ι 
φορμάικα ι καπλαμά (πάνω ι κάτω) 

μ.μ.       

14.04 
Ντουλάπια κουηίνασ από ςυμπαγι 
ξυλεία (πάνω ι κάτω) 

μ.μ.       

            

15 ΧΩΜΑΤΛΣΜΟΛ         

15.01 

Ωρωματιςμοί επί επιφανειϊν 
επιχριςμάτων ι εμφανϊν 
ςκυροδεμάτων ι γυψοςανίδων με 
χρϊματα υδατικισ διαςποράσ. 
ακρυλικισ ςτυρενιοακρυλικισ ι 
πολυβινυλικισ βάςεωσ (πλαςτικά 
χρϊματα) ι ελαιοχρϊματα ΕΞΫΤΕΙΚΫΝ 
χϊρων 

μ2       

15.02 

Ωρωματιςμοί επί επιφανειϊν 
επιχριςμάτων ι εμφανϊν 
ςκυροδεμάτων ι γυψοςανίδων με 
χρϊματα υδατικισ διαςποράσ. 
ακρυλικισ. ςτυρενιοακρυλικισ ι 
πολυβινυλικισ βάςεωσ (πλαςτικά 
χρϊματα) ι ελαιοχρϊματα ΕΣΫΤΕΙΚΫΝ 
χϊρων 

μ2       

15.03 
Σπατουλάριςμα προετοιμαςμζνων 
επιφανειϊν επιχριςμάτων ι 
ςκυροδεμάτων 

μ2       

15.04 

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ξυλίνων 
επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ι 
ακρυλικϊν ρθτινϊν βάςεωσ νεροφ θ 
διαλφτου 

μ2    

15.05 

Ελαιοχρωματιςμοί κοινοί ςιδθρϊν 
επιφανειϊν με χρϊματα αλκυδικϊν ι 
ακρυλικϊν ρθτινϊν βάςεωσ νεροφ θ 
διαλφτου 

μ2       

15.06 

Βερνικοχρωματιςμοί επί 
ςπατουλαριςμζνων επιφανειϊν με 
εποξειδικά. πολυουρεκανικά ι ακρυλικά 
ςυςτιματα δφο ςυςτατικϊν (χϊροι 
υγειονομικοφ ενδιαφζροντοσ) 

μ2       
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15.07 
Λουςτράριςμα ξφλινων επιφανειϊν με 
βερνικοχρϊματα ενόσ θ δφο ςυςτατικϊν 
βάςεωσ νεροφ θ διαλφτθ 

μ2       

            

16 ΕΛΔΘ ΥΓΛΕΛΝΘΣ         

16.01 

Ρλιρεσ ςετ λουτροφ τοποκετθμζνο 
(μπανιζρα. λεκάνθ μπιντζ νιπτιρασ ι 
ζπιπλο-πάγκοσ ςαπουνοδόχοι κτλ. 
μπαταρίεσ κακρζπτθσ) 

κατ. αποκ.       

16.02 

Σετ W.C. κατοικίασ - ξενοδοχείου 
τοποκετθμζνο (ντουηιζρα λεκάνθ 
νιπτιρασ ςαπουνοδόχοι κτλ. μπαταρίεσ. 
κακρζπτθσ) 

κατ. αποκ.       

16.03 
Σετ W.C. γραφείου τοποκετθμζνο 
(λεκάνθ νιπτιρασ ςαπουνοδόχοι κτλ. 
μπαταρίεσ κακρζπτθσ) 

κατ. αποκ.       

16.04 
Νεροχφτθσ-μπαταρία κουηίνασ 
τοποκετθμζνοσ  

κατ. αποκ.       

            

17 
ΥΔΑΥΛΛΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ 
ΡΛΘΕΛΣ 

        

17.01 
Φδρευςθ-αποχζτευςθ πλιρουσ λουτροφ 
(μπανιζρα λεκάνθ μπιντζ νιπτιρασ ι 
ζπιπλο-πάγκοσ πλυντιριο) 

κατ. αποκ.    

17.02 
Φδρευςθ-αποχζτευςθ WC μεγάλου 
(ντουηιζρα λεκάνθβνιπτιρασ ι ζπιπλο-
πάγκοσ πλυντιριο) 

κατ. αποκ.       

17.03 
Φδρευςθ-αποχζτευςθ WC γραφείου 
(βλζπε είδθ υγιεινισ) 

κατ. αποκ.       

17.04 
Φδρευςθ-αποχζτευςθ κουηίνασ ι 
εργαςτθρίου ι βιοτεχνίασ 

κατ. αποκ.       
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18 ΨΥΞΘ - ΚΕΜΑΝΣΘ         

18.01 
Κεντρικι κζρμανςθ (περιλαμβάνει 
ςωλθνϊςεισ. ςυνδζςεισ. Σϊματα 
καυςτιρασ λζβθτασ  κλπ) 

κατ'αποκοπι       

18.02 

Κεντρικι κζρμανςθ και ψφξθ 
(περιλαμβάνει ςωλθνϊςεισ ςυνδζςεισ 
ςϊματα. Θ αντλία κερμότθτασ ςτον 
εξοπλιςμό) 

κατ'αποκοπι       

18.02 
Κλιματιςμόσ - κεντρικι εγκατάςταςθ με 
αεραγωγοφσ 

κατ'αποκοπι       

18.03 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 
7000 BTU 

τεμ       

18.04 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 
9000 BTU 

τεμ       

18.05 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 
12000 BTU 

τεμ       

18.06 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 
18000 BTU 

τεμ       

18.07 
Κλιματιςμόσ ατομικζσ μονάδεσ μζχρι 
24000 BTU 

τεμ       

            

19 ΘΛΕΚΤΛΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΛΣ         

19.01 
Κατοικίασ (εργαςία και υλικά. πρίηεσ. 
διακόπτεσ) 

μ2 κάτοψ       

19.02 
Καταςτιματοσ (εργαςία και υλικά πρίηεσ 
διακόπτεσ) 

μ2 κάτοψ       

19.03 
Γραφείου (εργαςία και υλικά πρίηεσ 
διακόπτεσ) 

μ2 κάτοψ       



ΟΤΔ: ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. – ΤΟΡΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ CLLD / LEADER 

 

 

1
θ 

ΡΟΚΘΥΞΘ ΥΡΟΜΕΤΟΥ 19.2 (παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα)   / ΕΝΤΥΡΟ Ι_2 – Αίτθςθ ςτιριξθσ 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία 

Σελίδα - 67 - 

 

  

 

 

19.04 
Αποκθκευτικοφ χϊρου (εργαςία και 
υλικά πρίηεσ διακόπτεσ) 

μ2 κάτοψ       

19.05 
Βιοτεχνίασ (εργαςία και υλικά πρίηεσ 
διακόπτεσ) 

μ2 κάτοψ       

            

20 ΑΝΕΛΚΥΣΤΘΕΣ         

20.01 
Ανελκυςτιρασ 4 ατόμων μζχρι 4 
ςτάςεων 

τεμ.       

20.02 
Ρροςαφξθςθ ανά ςτάςθ πζρα των 4 για 
ανελκυςτιρα 4 ατόμων 

ςτάςθ       

            

21 ΔΛΑΦΟΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ         

21.01 

Θλιακόσ ςυλλζκτθσ. ςυνδεδεμζνοσ. 
πλιρθσ χωρθτικότθτασ μζχρι 120 lt. με 
μπόιλερ με ενςωματωμζνθ θλεκτρικι 
αντίςταςθ και δυνατότθτα ςφνδεςθσ και 
ςε κεντρικι κζρμανςθ 

τεμ.       

21.02 

Θλιακόσ ςυλλζκτθσ ςυνδεδεμζνοσ 
πλιρθσ χωρθτικότθτασ μζχρι 200 lt. με 
μπόιλερ με ενςωματωμζνθ θλεκτρικι 
αντίςταςθ και δυνατότθτα ςφνδεςθσ και 
ςε κεντρικι κζρμανςθ. 

τεμ.       

21.03 
Τηάκι αποπερατωμζνο με επζνδυςθ τθσ 
εςωτερικισ όψθσ και καπνοδόχο 

κατ. αποκ.       

21.04 
Τηάκι αποπερατωμζνο. με επζνδυςθ τθσ 
εςωτερικισ όψθσ και καπνοδόχο 
(ενεργειακό αερόκερμο) 

κατ. αποκ.       

21.05 
Τηάκι αποπερατωμζνο με επζνδυςθ τθσ 
εςωτερικισ όψθσ και καπνοδόχο 
(ενεργειακό υδραυλικό) 

κατ. αποκ.       
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22 ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΚΤΛΛΑ ΤΕΛΕΛΩΜΕΝΑ         

22.01 

Βιομθχανοςτάςιο - Αποκικθ με 
μεταλλικό φζροντα οργανιςμό. με 
πλαγιοκάλυψθ και επικάλυψθ (ςτζγθ) 
από panels (τφπου ςάντουιτσ με 
κερμομονωτικό - θχομονωτικό υλικό 
ενδιάμεςα πάχουσ 5cm)  

μ2 κάτοψ       

22.02 

Γραφεία με μεταλλικό φζροντα 
οργανιςμό. με πλαγιοκάλυψθ και 
επικάλυψθ (ςτζγθ) από panels (τφπου 
ςάντουιτσ με κερμομονωτικό - 
θχομονωτικό υλικό ενδιάμεςα πάχουσ 
5cm)  

μ2 κάτοψ       

  
ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΚΤΛΛΑ ΧΩΛΣ 
ΣΚΥΟΔΕΜΑΤΑ 

        

22.03 
Ρλιρθσ καταςκευι μεταλλικοφ κτιρίου 
φψουσ μζχρι και 5 μζτρα 

μ2 κάτοψ       

22.04 
Ρλιρθσ καταςκευι βατοφ μεταλλικοφ 
παταριοφ εντόσ μεταλλικοφ κτιρίου  

μ2 κάτοψ       

  
ΜΕΤΑΛΛΛΚΑ ΚΤΛΛΑ ΑΝΑ ΚΛΛΟ 
ΧΑΛΥΒΑ 

        

22.05 Μεταλλικόσ ςκελετόσ κιλά       

            

23 ΆΛΛΕΣ ΕΓΑΣΛΕΣ          

23.01 Αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ κατ.απ'       
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19.4.21 :   Καταςκευι οικίςκου ι ςυγκεκριμζνου χϊρου για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ τθσ πράξθσ μζχρι 

επιφάνειασ είκοςι τετραγωνικϊν μζτρων (20 τ.μ.) 

παραγρ. 3β  Άρκρου 21 τθσ ΥΑ 355/17-1-19 (αφορά τισ Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.1, και 19.2.3.4) 

α/α ΡΕΛΓΑΦΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ 

        

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ  

19.4.22 :  Δαπάνεσ καταςκευισ οικίςκου – αποκικθσ (μζχρι 40 τ.μ) για επενδφςεισ τουριςτικϊν 

καταλυμάτων 

περίπτωςθ ββπαραγρ.  1ιθ Άρκρου 21 τθσ ΥΑ 355/17-1-19 (αφορά τθν Υποδράςθ19.2.3.3) και περίπτωςθ 

εεπαραγρ. 1κ Άρκρου 21 τθσ ΥΑ 355/17-1-19 (αφορά τθν Υποδράςθ 19.2.2.6) 

α/α ΡΕΛΓΑΦΘ ΜΟΝΑΔΑ ΡΟΣΟΤΘΤΑ 
ΤΛΜΘ 

ΜΟΝΑΔΑΣ  
ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ ΣΥΝ.ΚΟΣΤΟΣ 

        

        

        

        

ΣΥΝΟΛΟ  
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19.5 ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΡΛΘΟΦΟΛΕΣ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΤΟ ΕΛΔΟΣ ΤΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ 
 
Οι πίνακεσ 19.5.1, 19.5.2, 19.5.3, αφοροφν δαπάνεσ που ζχουν δθλωκεί ςτουσ προθγοφμενουσ πίνακεσ  
και ομαδοποιοφνται ςε ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ. Θ ομαδοποίθςθ αυτι είναι χριςιμθ κατά τθν 
διαδικαςία τθσ επιλογισ των προτάςεων και τθσ βακμολόγθςθσ των αντίςτοιχων κριτθρίων. 
Στον πίνακα 19.5.3 πρζπει να αναφζρετε τον μθχανολογικό εξοπλιςμό ο οποίοσ αντικακίςταται με νζο 
εξοπλιςμό. Στθν περίπτωςθ που ο νζοσ εξοπλιςμόσ είναι παρόμοιασ κατθγορίασ, μεγζκουσ ι 
δυναμικότθτασ με τον εξοπλιςμόσ που αντικακίςταται τότε αυτόσ πρζπει να ζχει αποςβεςτεί. 

 

 

19.5.1 ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΛΑ ΤΟΥ ΡΕΛΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΚΤΟΣ ΤΘΣ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘΣ 
ΕΝΕΓΕΛΑΣ& ΤΘΣ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘΣ ΥΔΑΤΟΣ) 

α/α 
ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

ΡΕΛΓΑΦΘ Μ.Μ 
ΡΟΣΟΤ

ΘΤΑ 
ΤΛΜΘ ΜΜ ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

                 

                 

                 

         

         

         

         

ΣΥΝΟΛΟ  

ΚΑΤΘΓΟΛΑ : ΚΤΛΛΑΚΑ, ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ, ΛΟΛΡΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

τθν ςτιλθ α/α μεταφζρετε τον αρικμό τθσ γραμμισ των πινάκων από όπου ζχει μεταφερκεί θ αντίςτοιχθ δαπάνθ (θ αρίκμθςθ κα ζχει τθν μορφι : 
αρικμόσ πίνακα  -  αα γραμμισ : π.χ 19.4.5-3) 

19.5.2 ΔΑΡΑΝΕΣ ΡΟΥ ΑΦΟΟΥΝ ΤΘΝ ΕΞΟΛΚΟΝΟΜΘΣΘ ΥΔΑΤΟΣ 

α/α 
ΚΑΤΘΓΟΛΑ 
ΔΑΡΑΝΘΣ 

ΡΕΛΓΑΦΘ Μ.Μ 
ΡΟΣΟΤ

ΘΤΑ 
ΤΛΜΘ Μ.Μ ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 

ΣΥΝΟΛΛΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

                 

                 

                 

         

         

         

         

ΣΥΝΟΛΟ  

ΚΑΤΘΓΟΛΑ : ΚΤΛΛΑΚΑ, ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ, ΛΟΛΡΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ 

τθν ςτιλθ α/α μεταφζρετε τον αρικμό τθσ γραμμισ των πινάκων από όπου ζχει μεταφερκεί θ αντίςτοιχθ δαπάνθ (θ αρίκμθςθ κα ζχει τθν μορφι : 
αρικμόσ πίνακα  -  αα γραμμισ : π.χ 19.4.5-3) 
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19.5.3 ΜΘΧΑΝΟΛΟΓΛΚΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΣ ΡΟΥ ΑΝΤΛΚΑΚΛΣΤΑΤΑΛ 

Είδοσ / προδιαγραφζσ 

νζου εξοπλιςμοφ 

Είδοσ / προδιαγραφζσ 

εξοπλιςμοφ που 

αντικακίςταται 

Κωδικόσ ςτο Μθτρϊο 

παγίων 

Ραρατθριςεισ 
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ΣΥΝΟΛΛΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΑΛΤΘΣΘΣ 

  ΚΟΣΤΟΣ ΦΡΑ 
ΣΥΝΟΛΛΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΓΛΑ ΟΛΕΣ ΤΛΣ ΥΡΟΔΑΣΕΛΣ  

1 Αγορά, καταςκευι ι βελτίωςθ ακινιτου 0,00 0,00 0,00 

2 
Αγορά, (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ και εγκατάςταςθσ) 
εξοπλιςμοφ και ο εξοπλιςμόσ εργαςτθρίων ςτο βακμό που εξυπθρετεί 
τθ λειτουργία τθσ επζνδυςθσ.  0,00 0,00 0,00 

3 Αγορά οχθμάτων ειδικοφ τφπου 0,00 0,00 0,00 

4 Αγορά οχθμάτων εςωτερικισ μεταφοράσ 0,00 0,00 0,00 

5 Απόκτθςθ πιςτοποιθτικϊν διαςφάλιςθσ ποιότθτασ 0,00 0,00 0,00 

6 
Δαπάνεσ εξοπλιςμοφ επιχείρθςθσ, όπωσ αγορά fax, τθλεφωνικϊν 
εγκαταςτάςεων, δικτφων ενδοεπικοινωνίασ, θλεκτρονικϊν υπολογιςτϊν, 
λογιςμικϊν, περιφερειακϊν μθχανθμάτων και φωτοτυπικϊν. 0,00 0,00 0,00 

7 Δαπάνεσ ςυςτθμάτων αςφαλείασ εγκαταςτάςεων, ςυςτθμάτων 
πυροςβεςτικισ προςταςίασ εγκαταςτάςεων 0,00 0,00 0,00 

8 
Γενικζσ δαπάνεσ ςυνδεόμενεσ με τισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό 
τθσ μονάδασ 0,00 0,00 0,00 

9 

Δαπάνεσ όπωσ απόκτθςθ ι ανάπτυξθ λογιςμικοφ και αποκτιςεισ 
διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ, αδειϊν, δικαιωμάτων διανοθτικισ 
ιδιοκτθςίασ, εμπορικϊν ςθμάτων, δθμιουργία αναγνωρίςιμου ςιματοσ 
(ετικζτασ) του προϊόντοσ, ζρευνα. αγοράσ για τθ διαμόρφωςθ τθσ 
εικόνασ του προϊόντοσ (ςυςκευαςία, ςιμανςθ). 0,00 0,00 0,00 

10 
Δαπάνεσ προβολισ, όπωσ ιςτοςελίδα, ζντυπα, διαφιμιςθ και 
ςυμμετοχι ςε εκκζςεισ  0,00 0,00 0,00 

11 Δαπάνεσ ςφνδεςθσ με Οργανιςμοφσ Κοινισ Ϋφζλειασ (ΟΚΫ)  0,00 0,00 0,00 

12 Αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κατά παντόσ κινδφνου 0,00 0,00 0,00 

13 Αμοιβζσ προςωπικοφ 0,00 0,00 0,00 

ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΓΛΑ ΥΡΟΔΑΣΕΛΣ 19.2.2.6 και  19.2.3.1 

14 
Δαπάνεσ που ςχετίηονται με τθν διαμόρφωςθ χϊρων προβολισ, δοκιμισ 
των προϊόντων τθσ επιχείρθςθσ  κακϊσ και του αντίςτοιχου εξοπλιςμοφ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2.3.1) 0,00 0,00 0,00 

15 
Εργαςίεσ πράςινου δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κακϊσ και ζργα 
διακόςμθςθσ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2.3.1) 0,00 0,00 0,00 

16 Αγορά ςυγκροτιματοσ ψυχρισ ζκκλιψθσ Ελαιολάδου  
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2 3.1) 0,00 0,00 0,00 

ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΓΛΑ ΥΡΟΔΑΣΕΛΣ 19.2.2.6 και 19.2.3.3 

17 Δαπάνεσ ειδικοφ εξοπλιςμοφ  
(Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2 3.3) 0,00 0,00 0,00 

18 
Δαπάνεσ Καταςκευισ οικίςκου – αποκικθσ ( μζχρι 40 τ.μ.) για 
επενδφςεισ τουριςτικϊν καταλυμάτων 
(Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6, και 19.2.3.3) 0,00 0,00 0,00 
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19 
Ζργα πραςίνου κακϊσ και ζργα διακόςμθςθσ εφόςον αποτελοφν 
λειτουργικό τμιμα τθσ επιχείρθςθσ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.3.3 και 19.2.3.5) 0,00 0,00 0,00 

20 
Εξοπλιςμόσ αναψυχισ πελατϊν και ςυγκεκριμζνα αναπαραγωγισ ιχου 
και εικόνασ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.6 και,19.2.3.3) 0,00 0,00 0,00 

ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΓΛΑ ΥΡΟΔΑΣΘ 19.2.3.5  

21 Εργαςίεσ πράςινου (δενδροφυτεφςεισ, γκαηόν, κ.λπ.)  
(Αφοράτθν Υποδράςθ 19.2.3.5 ) 0,00 0,00 0,00 

ΕΡΛΡΛΕΟΝ ΕΡΛΛΕΞΛΜΕΣ ΔΑΡΑΝΕΣ ΓΛΑ ΥΡΟΔΑΣΕΛΣ 19.2.7.2 και 19.2.7.3 

22 Δαπάνεσ για μελζτεσ – επιχειρθματικά ςχζδια 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 0,00 0,00 0,00 

23 
Δαπάνεσ για τθν εξεφρεςθ των εταίρων προκειμζνου να κακορίςουν το 
επιχειρθματικό τουσ ςχζδιο. 
(Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 0,00 0,00 0,00 

24 

Λειτουργικζσ δαπάνεσ που προκφπτουν από τθν οργάνωςθ τθσ μορφισ 
ςυνεργαςίασ, το ςυντονιςμό τθσ  και τθν προετοιμαςία του 
επιχειρθματικοφ ςχεδίου  
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 0,00 0,00 0,00 

25 

Κόςτοσ χριςθσ μθχανθμάτων ι μίςκωςθ αυτϊν, εδαφϊν και λοιπϊν 
παγίων για τθν ανάπτυξθ – πιλοτικι δοκιμι των αποτελεςμάτων τθσ 
πράξθσ. 
(Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 0,00 0,00 0,00 

26 

Ανκρωποθμζρεσ προςωπικοφ που ςχετίηονται με τθν πιλοτικι 
λειτουργία και τισ λοιπζσ δραςτθριότθτεσ που αφοροφν ςτθν υλοποίθςθ 
του ζργου/επιχειρθματικοφ ςχεδίου. 
(Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 0,00 0,00 0,00 

27 Δαπάνεσ προϊκθςθσ των αποτελεςμάτων του επιχειρθματικοφ ςχεδίου 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 0,00 0,00 0,00 

28 Απόκτθςθ διπλωμάτων ευρεςιτεχνίασ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 0,00 0,00 0,00 

29 
Δθμιουργία κοινϊν εργαςτθρίων ποιοτικοφ ελζγχου των προϊόντων ι 
των πρϊτων υλϊν, εξοπλιςμόσ εξαςφάλιςθσ ποιότθτασ 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 0,00 0,00 0,00 

30 Δαπάνεσ ςφςταςθσ και οργάνωςθσ φορζα 
 (Αφορά Υποδράςεισ 19.2.7.2, και 19.2.7.3) 0,00 0,00 0,00 

ΕΛΔΛΚΕΣ ΡΕΛΡΤΩΣΕΛΣ ΕΡΛΛΕΞΛΜΩΝ ΔΑΡΑΝΩΝ 

31 
Καταςκευι οικίςκου ι ςυγκεκριμζνου χϊρου για τισ ανάγκεσ φφλαξθσ 
τθσ πράξθσ μζχρι επιφάνειασ  είκοςι τετραγωνικϊν μζτρων (20 τ.μ.) 
(Αφορά Υποδράςεισ 19.2.2.4, 19.2.3.1 και 19.2.3.4) 0,00 0,00 0,00 

ΓΕΝΛΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΥΡΟΛΟΓΛΣΜΟΥ ΑΛΤΘΣΘΣ ΣΤΘΛΞΘΣ 
0,00 0,00 0,00 
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Χρθματοδότθςθ  Ροςό (€) 
 Ροςοςτό % του 

ςυνολικοφ 
Ρροχπολογιςμοφ 

Α  Ιδιωτικι ςυμμετοχι (Α1 + Α2)     

Α1  Κδια κεφάλαια      

Α2 Δάνεια     

Β Αιτοφμενθ Επιχοριγθςθ  (Δθμόςια Δαπάνθ)     

Γ Επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ      

Δ Μθ Επιχορθγοφμενοσ Ρροχπολογιςμόσ     

Ε Μθ Επιλζξιμοσ Ρροχπολογιςμόσ     

Συνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ      

ΤΕΚΜΘΛΩΣΘ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

1 με Υπεφκυνθ Διλωςθ (βάςει υποδείγματοσ) ΝΑΙ / ΠΩΙ 

2 Με τραπεηικά κλπ παραςτατικά ΝΑΙ / ΠΩΙ 

Στθν περίπτωςθ 2  να ςυμπλθρωκεί ο επόμενοσ πίνακασ 

20 ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΛΚΟ ΣΧΘΜΑ ΡΟΤΕΛΝΟΜΕΝΘΣ ΡΑΞΘΣ – ΚΑΛΥΨΘ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

20.1 ΡΟΕΛΕΥΣΘ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (ΛΣ) 

ΛΔΛΑ ΚΕΦΑΛΑΛΑ *ΛΚ+ 

α 
Διατικζμενα ίδια κεφάλαια (Βεβαιϊςεισ Τραπεηικϊν Ιδρυμάτων τθσ τελευταίασ εργάςιμθσ 
θμζρασ  του προθγοφμενου μινα τθσ Αίτθςθσ Στιριξθσ) 

α/α ΤΑΡΕΗΑ Θμερομθνία Βεβαίωςθσ Ροςό (€) 

        

        

        

υποςφνολο διατικζμενων ιδίων κεφαλαίων (τραπεηικζσ κατακζςεισ)   

β 
Διατεκζντα κεφάλαια για επιλζξιμεσ δαπάνεσ (Ρραγματοποιθκείςεσ πλθρωμζσ επιλζξιμων 
δαπανϊν*, που περιλαμβάνονται ςτον αιτοφμενο προχπολογιςμό) 

ΚΑΤΘΓΟΙΑ 
ΔΑΡΑΝΘΣ** 

ΕΙΔΟΣ ΔΑΡΑΝΘΣ 
ΡΟΜΘΘΕΥΤΘΣ ΤΑΡΕΗΑ 

Θμερομθνία 
πλθρωμισ 

Ροςό (€) 

κωδ.***  περιγραφι**** 

 
            

              

              

υποςφνολο κεφαλαίων για πραγματοποιθκείςεσ επιλζξιμεσ  δαπάνεσ   

ΣΥΝΟΛΟ ΛΔΛΩΝ ΚΕΦΑΛΑΛΩΝ (ΛΚ=α+β)   



ΟΤΔ: ΟΓΑΝΛΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΥΞΘΣ ΚΘΤΘΣ Α.Ε. – ΤΟΡΛΚΟ ΡΟΓΑΜΜΑ CLLD / LEADER 

 

 

1
θ 

ΡΟΚΘΥΞΘ ΥΡΟΜΕΤΟΥ 19.2 (παρεμβάςεισ ιδιωτικοφ χαρακτιρα)   / ΕΝΤΥΡΟ Ι_2 – Αίτθςθ ςτιριξθσ 
Συμπλθρωματικά ςτοιχεία 

Σελίδα - 75 - 

 

  

 

 

 

 

Σθμείωςθ : α) Για τισ Υποδράςεισ  19.2.3.3, 19.2.3.4 19.2.3.5 ο δικαιοφχοσ οφείλει να τεκμθριϊςει  ότι 

διακζτει τθν ιδιωτικι ςυμμετοχι ςε ποςοςτό τουλάχιςτον 25% του προχπολογιςμοφ τθσ πράξθσ είτε μζςω 

ιδίων κεφαλαίων είτε μζςω τραπεηικοφ δανειςμοφ ο οποίοσ δεν ενζχει ςτοιχεία κρατικισ ενίςχυςθσ. 

β) όταν θ τεκμθρίωςθ τθσ ιδιωτικισ ςυμμετοχισ γίνεται με υπεφκυνθ διλωςθ θ  βακμολογία ςτο 

αντίςτοιχο κριτιριο είναι 0 

 

 

 

 

 

 

ΔΑΝΕΛΑ *Δ+ 

α/α ΡΕΙΓΑΨΘ ΤΑΡΕΗΑ  
Θμερομθνία 

Σφμβαςθσ 
Ροςό (€) 

          

          

ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΝΕΛΩΝ (Δ)   

ΣΥΝΟΛΟ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ με παραςτατικά ΛΣ=(ΛΚ+Δ)   

ΡΟΣΟΣΤΟ ΛΔΛΩΤΛΚΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΜΕ ΡΑΑΣΤΑΤΛΚΑ / ΑΡΑΛΤΟΥΜΕΝΘ ΛΔΛΩΤΛΚΘ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘ (Ρ/Α) % 

  

Επεξθγιςεισ ςθμείου β) 

* 

Ζναρξθ περιόδου επιλεξιμότθτασ δαπανϊν  

Ρράξεισ Καν. (ΕΕ) 1407/2013 όλεσ 
Θμερομθνία ζγκριςθσ Τ.Ρ. (21-12-
2016) 

Ρράξεισ Καν. (ΕΕ) 1305/2013 
μελζτεσ κλπ 

Θμερομθνία ζγκριςθσ Τ.Ρ. (21-12-
2016) 

άλλεσ δαπάνεσ Θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ 

Ρράξεισ Καν. (ΕΕ) 651/2014  όλεσ Θμερομθνία υποβολισ αίτθςθσ 

** πχ. Μθχανολογικόσ Εξοπλιςμόσ, Μελζτεσ κλπ 

*** κωδικόσ δαπάνθσ από πίνακα αιτοφμενου προχπολογιςμοφ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ δαπανϊν 

**** περιγραφι τθσ δαπάνθσ όπωσ αυτι περιλαμβάνεται ςτον αντίςτοιχο αιτοφμενο προχπολογιςμό 
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21. ΧΟΝΟΔΛΑΓΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΡΑΞΘΣ 

Ημερομηνία ζναρξησ πράξησ: 

Ημερομηνία λήξησ πράξησ: 

Διάρκεια πράξησ (μήνεσ): 

ΣΤΑΔΛΟ ΕΞΕΛΛΞΘΣ ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ (εκτίμθςθ) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Τα ζργα πρζπει να υλοποιθκοφν μζςα ςε διάςτθμα τριϊν ετϊν  από τθν ζνταξι  τουσ  και το αργότερο 
ζωσ τθν 30-06-2023 
Το 10% του προχπολογιςμοφ πρζπει να υλοποιθκεί εντόσ  ενόσ ζτουσ από τθν ζνταξθ τουσ. 
 

 
 
 


