
Κατάλογος δράσεων για τις οποίες απαιτείται η διενέργεια  

προκαταρκτικού επιτόπιου ελέγχου πριν την υλοποίησή τους

Στο παρόν αρχείο αναφέρονται όλες  οι επιλέξιμες δράσεις  για τις οποίες 

απαιτείται προκαταρκτικός επιτόπιος έλεγχος πριν την υλοποίησή τους 

Για όσους αιτητές περιλαμβάνονται στις αιτήσεις τους δράσεις για τις οποίες απαιτείται 

προκαταρκτικός επιτόπιος έλεγχος από τον ΚΟΑΠ πριν την υλοποίησή τους, θα πρέπει να αναμένουν 

την πραγματοποίηση των επιτόπιων ελέγχων πριν ξεκινήσουν την υλοποίηση των δράσεων αυτών. 

Αρμόδιοι λειτουργοί του ΚΟΑΠ θα επικοινωνήσουν με τους αιτητές αυτούς για να διευθετηθεί η 

επίσκεψη για τον προκαταρκτικό επιτόπιο έλεγχο.

Καθεστώτος 4.1 

Γ' ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 



Κωδικός 

Δράσης
Περιγραφή Δράσης

00ΣΤ001

Μικρή ιδιωτική μονάδα αφαλάτωσης παραγωγής νερού (Υποβολή αναλυτικής παρουσίασης της δράσης με 2 

τουλάχιστον συγκρίσιμες προσφορές)

01Γ5001

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση (1 m2/ 3 δεκάρια σιτηρών) για την οποία απαιτείται 

καλλιέργεια τουλάχιστον 300 δεκαρίων σιτηρών (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

01Γ5002

Γεωργική αποθήκη μέχρι 60 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 4,5m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή και τοιχοποιία από  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, 

κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση) 

01Γ5003

Υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων μέχρι 150 m² / εκμετάλλευση με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα 

(θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από 

μεταλλικές διατομές κτλ.)

01Γ5004

Γεωργική αποθήκη 201 - 1000 m² / εκμετάλλευση (1 m2/ 3 δεκάρια σιτηρών) για την οποία απαιτείται 

καλλιέργεια τουλάχιστον 600 δεκαρίων σιτηρών (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

01Γ5005

Υπόστεγα για αποθήκευση σανού και αχυροποκαλάμης μέχρι 600 m2 / εκμετάλλευση (1 m2/ 4 δεκάρια 

σιτηρών) για τα οποία απαιτείται καλλιέργεια τουλάχιστον 300 δεκαρίων σιτηρών (μέσου ύψους 

τουλάχιστον 6 m, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές)

01Γ5006

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση (1 m2/ 3 δεκάρια σιτηρών) για την οποία απαιτείται 

καλλιέργεια τουλάχιστον 300 δεκαρίων σιτηρών (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοιχοποιία με  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

02Α0006

Δεξαμενή αποθήκευσης  νερού με μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm και γεωύφασμα (η εκσκαφή της 

δεξαμενής περιλαμβάνεται)

02Γ5001

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

02Γ5002

Γεωργική αποθήκη μέχρι 60 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 4,5m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή και τοιχοποιία από  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, 

κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση) 

02Γ5003

Υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων μέχρι 150 m² / εκμετάλλευση με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα 

(θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από 

μεταλλικές διατομές κτλ.)

02Γ5005

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 51-100 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

02Γ5006

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 101-300 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

02Γ5007

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 301-1500 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

02Γ5008

Υπόστεγο στέγασης ψυκτικών θαλάμων συντήρησης (κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές) 

εξαιρούνται τα κτίρια ψυκτικών θαλάμων συντήρησης



02Γ5009

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση  (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοιχοποιία με  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

03Α0007

Δεξαμενή αποθήκευσης  νερού με μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm και γεωύφασμα (η εκσκαφή της 

δεξαμενής περιλαμβάνεται)

03Α0014 Κατασκευή ξηροληθιάς με ελάχιστο ύψος 0,8 m - Ορεινές περιοχές

03Γ4001

Σκελετός πολύρρικτου θερμοκηπίου με 2-4 πλαϊνά παράθυρα, πλαστικό κάλυψης και μία συρόμενη ή 

ανοιγόμενη πόρτα (μέσο ύψος χολέτρας τουλάχιστον 3,5 m, μεταλλικός γαλβανισμένος σκελετός με 

σκυρόδεμα στα θεμέλια, πάχος τοιχώματος μεταλλικής κολώνας και υδρορροής τουλάχιστον 2 mm και δίχτυ 

εντομοπροστασίας στα πλαϊνά παράθυρα τουλάχιστον 50 mesh)

03Γ4015

Δικτυοκήπιο επίπεδο (ελάχιστο μέσο ύψος 2,5 m, μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό με σκυρόδεμα στα 

θεμέλια, σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1″ και πάχος τοιχώματος τουλάχιστον  2 mm και δίχτυ 

εντομοπροστασίας τουλάχιστο 50 mesh ή δίχτυ σκίασης)

03Γ4016

Δικτυοκήπιο πολύρρικτο (ελάχιστο μέσο ύψος ποταμού 2,5 m, μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό με 

σκυρόδεμα στα θεμέλια, σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1½″ με πάχος τοιχώματος μεταλλικής 

κολώνας τουλάχιστο  2 mm και δίχτυ εντομοπροστασίας τουλάχιστο 50 mesh ή δίχτυ σκίασης)

03Γ4017

Εντομοστεγής προθάλαμος θερμοκηπίου μέχρι 15 m2, με δάπεδο από σκυρόδεμα και μία συρόμενη ή 

ανοιγόμενη πόρτα 

03Γ4018

Παράθυρα οροφής για πολύρρικτο θερμοκήπιο /τρ.μ. - κατά μήκος της υδρορροής με άνοιγμα τουλάχιστον 

1 m (δεν περιλαμβάνεται ο ηλεκτρομειωτήρας σε αυτήν την δράση) 

03Γ4019

Σκελετός ψηλού θερμοκηπίου τύπου τούνελ με 2 κατά μήκος πλαϊνά παράθυρα και πλαστικό κάλυψης 

(ελάχιστο ύψος καμάρας 2,5 m, σκελετός από γαλβανισμένες σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 

2″ και πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm,  μέγιστη απόσταση μεταξύ των τόξων 2,5 m και δίχτυ 

εντομοπροστασίας στα παράθυρα τουλάχιστον 50 mesh )

03Γ4020

Σκελετός ψηλού θερμοκηπίου τύπου τούνελ χωρίς πλαϊνά παράθυρα με πλαστικό κάλυψης (ελάχιστο ύψος 

καμάρας 2,5 m, σκελετός από γαλβανισμένες σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 2″ και πάχος 

τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm και μέγιστη απόσταση μεταξύ των τόξων 2,5 m)

03Γ4021

Σκελετός χαμηλού θερμοκηπίου τύπου τούνελ με 2 κατά μήκος πλαϊνά παράθυρα και πλαστικό κάλυψης 

(ύψος καμάρας 1,8 - 2,4 m, σκελετός από γαλβανισμένες σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1″ και 

πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm,  μέγιστη απόσταση μεταξύ των τόξων 2,5 m και δίχτυ 

εντομοπροστασίας στα παράθυρα τουλάχιστον 50 mesh )                                                         

03Γ4022

Σκελετός χαμηλού θερμοκηπίου τύπου τούνελ χωρίς πλαϊνά παράθυρα με πλαστικό κάλυψης (ύψος 

καμάρας 1,8 - 2,4 m, σκελετός από γαλβανισμένες σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1″ και πάχος 

τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm και μέγιστη απόσταση μεταξύ των τόξων 2,5 m)                                                       

03Γ5001

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

03Γ5002

Γεωργική αποθήκη μέχρι 60 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 4,5m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή και τοιχοποιία από  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, 

κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση) 

03Γ5003

Υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων μέχρι 150 m² / εκμετάλλευση με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα 

(θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από 

μεταλλικές διατομές κτλ.)

03Γ5008

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας μέχρι 50 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

03Γ5009

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 51-100 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)



03Γ5010

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 101-300 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

03Γ5011

Υπόστεγο στέγασης ψυκτικών θαλάμων συντήρησης (κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές) 

εξαιρούνται τα κτίρια ψυκτικών θαλάμων συντήρησης

03Γ5014

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση  (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοιχοποιία με  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

03Γ5901

Κτίριο συστέγασης επιμέρους χώρων μέχρι 850m2. Περιλαμβάνει χώρο φύτευσης, χώρο για τοποθέτηση 

βλαστικών θαλάμων, αποθήκη λιπασμάτων, αποθήκη φυτοχώματος και χώρο για μηχανοστάσιο. (θεμέλια 

και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, οροφή και τοιχοποιία 

από θερμομονωτικά πάνελ) 

04Α0007

Δεξαμενή αποθήκευσης  νερού με μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm και γεωύφασμα (η εκσκαφή της 

δεξαμενής περιλαμβάνεται)

04Α0014 Κατασκευή ξηροληθιάς με ελάχιστο ύψος 0,8 m - Ορεινές περιοχές

04Γ4001

Σκελετός πολύρρικτου θερμοκηπίου με 2-4 πλαϊνά παράθυρα, πλαστικό κάλυψης και μία συρόμενη ή 

ανοιγόμενη πόρτα (μέσο ύψος χολέτρας τουλάχιστον 3,5 m, μεταλλικός γαλβανισμένος σκελετός με 

σκυρόδεμα στα θεμέλια, πάχος τοιχώματος μεταλλικής κολώνας και υδρορροής τουλάχιστον 2 mm και δίχτυ 

εντομοπροστασίας στα πλαϊνά παράθυρα τουλάχιστον 50 mesh)

04Γ4014

Δικτυοκήπιο επίπεδο (ελάχιστο μέσο ύψος 2,5 m, μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό με σκυρόδεμα στα 

θεμέλια, σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1″ και πάχος τοιχώματος τουλάχιστον  2 mm και δίχτυ 

εντομοπροστασίας τουλάχιστο 50 mesh ή δίχτυ σκίασης)

04Γ4015

Δικτυοκήπιο πολύρρικτο (ελάχιστο μέσο ύψος ποταμού 2,5 m, μεταλλικό γαλβανισμένο σκελετό με 

σκυρόδεμα στα θεμέλια, σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1½″ με πάχος τοιχώματος μεταλλικής 

κολώνας τουλάχιστο  2 mm και δίχτυ εντομοπροστασίας τουλάχιστο 50 mesh ή δίχτυ σκίασης)

04Γ4016

Εντομοστεγής προθάλαμος θερμοκηπίου μέχρι 15 m2, με δάπεδο από σκυρόδεμα και μία συρόμενη ή 

ανοιγόμενη πόρτα 

04Γ4017

Παράθυρα οροφής για πολύρρικτο θερμοκήπιο /τρ.μ. - κατά μήκος της υδρορροής με άνοιγμα τουλάχιστον 

1 m (δεν περιλαμβάνεται ο ηλεκτρομειωτήρας σε αυτήν την δράση) 

04Γ4018

Σκελετός ψηλού θερμοκηπίου τύπου τούνελ με 2 κατά μήκος πλαϊνά παράθυρα και πλαστικό κάλυψης 

(ελάχιστο ύψος καμάρας 2,5 m, σκελετός από γαλβανισμένες σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 

2″ και πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm,  μέγιστη απόσταση μεταξύ των τόξων 2,5 m και δίχτυ 

εντομοπροστασίας στα παράθυρα τουλάχιστον 50 mesh )

04Γ4019

Σκελετός ψηλού θερμοκηπίου τύπου τούνελ χωρίς πλαϊνά παράθυρα με πλαστικό κάλυψης (ελάχιστο ύψος 

καμάρας 2,5 m, σκελετός από γαλβανισμένες σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 2″ και πάχος 

τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm και μέγιστη απόσταση μεταξύ των τόξων 2,5 m)

04Γ4020

Σκελετός χαμηλού θερμοκηπίου τύπου τούνελ με 2 κατά μήκος πλαϊνά παράθυρα και πλαστικό κάλυψης 

(ύψος καμάρας 1,8 - 2,4 m, σκελετός από γαλβανισμένες σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1″ και 

πάχος τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm,  μέγιστη απόσταση μεταξύ των τόξων 2,5 m και δίχτυ 

εντομοπροστασίας στα παράθυρα τουλάχιστον 50 mesh )                                                         

04Γ4021

Σκελετός χαμηλού θερμοκηπίου τύπου τούνελ χωρίς πλαϊνά παράθυρα με πλαστικό κάλυψης (ύψος 

καμάρας 1,8 - 2,4 m, σκελετός από γαλβανισμένες σωλήνες εξωτερικής διαμέτρου τουλάχιστον 1″ και πάχος 

τοιχώματος τουλάχιστον 2 mm και μέγιστη απόσταση μεταξύ των τόξων 2,5 m)                                                       

04Γ5001

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

04Γ5002

Γεωργική αποθήκη μέχρι 60 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 4,5m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή και τοιχοποιία από  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, 

κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση) 



04Γ5003

Υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων μέχρι 150 m² / εκμετάλλευση με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα 

(θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από 

μεταλλικές διατομές κτλ.)

04Γ5008

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας μέχρι 50 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

04Γ5009

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 51-100 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

04Γ5010

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 101-300 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

04Γ5011

Υπόστεγο στέγασης ψυκτικών θαλάμων συντήρησης (κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές) 

εξαιρούνται τα κτίρια ψυκτικών θαλάμων συντήρησης

04Γ5014

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση  (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοιχοποιία με  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

05Α0003

Δεξαμενή αποθήκευσης  νερού με μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm και γεωύφασμα (η εκσκαφή της 

δεξαμενής περιλαμβάνεται)

05Γ5001 Υποστατικά για την καλλιέργεια μανιταριών  (Προσκόμιση 3 συγκρίσιμων προσφορών)

05Γ5005

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας μέχρι 50 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

05Γ5006

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 51-100 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

05Γ5007

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 101-300 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

05Γ5008

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 301-1000 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

06Α0008

Κατασκευή παραδοσιακής ξηροληθιάς μόνο σε Επιτραπέζιους Αμπελώνες (εξαιρείται η ποικιλία Σουλτανίνα) 

με ελάχιστο ύψος 0,8 m - Ορεινές περιοχές 

06Γ5001

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

06Γ5002

Γεωργική αποθήκη μέχρι 60 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 4,5m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή και τοιχοποιία από  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, 

κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση) 

06Γ5003

Υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων μέχρι 150 m² / εκμετάλλευση με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα 

(θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από 

μεταλλικές διατομές κτλ.)

06Γ5018

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση  (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοιχοποιία με  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

06Γ5024

Για επιτραπέζια σταφύλια σκελετός πολύρρικτου θερμοκηπίου με 2-4 πλαϊνά παράθυρα, πλαστικό κάλυψης 

και μία συρόμενη ή ανοιγόμενη πόρτα (μέσο ύψος χολέτρας τουλάχιστον 2,5 m, μεταλλικός γαλβανισμένος 

σκελετός με σκυρόδεμα στα θεμέλια, πάχος τοιχώματος μεταλλικής κολώνας και υδρορροής τουλάχιστον 2 

mm και δίχτυ εντομοπροστασίας στα πλαϊνά παράθυρα τουλάχιστον 50 mesh)



06Γ5025

Για επιτραπέζια σταφύλια εντομοστεγής προθάλαμος θερμοκηπίου μέχρι 15 m2, με δάπεδο από σκυρόδεμα 

και μία συρόμενη ή ανοιγόμενη πόρτα 

06Γ5026

Για επιτραπέζια σταφύλια παράθυρα οροφής για πολύρρικτο θερμοκήπιο /τρ.μ. - κατά μήκος της 

υδρορροής με άνοιγμα τουλάχιστον 1 m (δεν περιλαμβάνεται ο ηλεκτρομειωτήρας σε αυτήν την δράση) 

07Α0009

Δεξαμενή αποθήκευσης  νερού με μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm και γεωύφασμα (η εκσκαφή της 

δεξαμενής περιλαμβάνεται)

07Α0013 Κατασκευή ξηροληθιάς με ελάχιστο ύψος 0,8 m - Ορεινές περιοχές

07Α0032

Αναδιάρθρωση ποικιλίας μαντόρας που περιλαμβάνει εκρίζωση - απομάκρυνση των δέντρων και 

εγκατάσταση νέας συμβατικής μόνιμης φυτείας (προετοιμασία εδάφους, αγορά και φύτευση δενδρυλλίων 

με σήμανση πιστοποίησης όπου απαιτείται) 

07Α0033

Αναδιάρθρωση ποικιλίας μαντόρας που περιλαμβάνει εκρίζωση - απομάκρυνση των δέντρων και 

εγκατάσταση νέας μόνιμης φυτείας με ποικιλίες με κατοχυρωμένα δικαιώματα σε πυκνή φύτευση με 

τουλάχιστον 60 δέντρα /δεκάριο (προετοιμασία εδάφους, αγορά και φύτευση δενδρυλλίων  νοουμένου ότι 

οι αιτητές θα προσκομίσουν αποδεικτικά πληρωμής των δικαιωμάτων, από τον κάτοχο της άδειας 

εκμετάλλευσης της ποικιλίας) 

07Α0034

Αναδιάρθρωση ποικιλίας μαντόρας που περιλαμβάνει εκρίζωση - απομάκρυνση των δέντρων και 

εγκατάσταση νέας μόνιμης φυτείας με ποικιλίες με κατοχυρωμένα δικαιώματα σε συμβατική φύτευση  

(προετοιμασία εδάφους, αγορά και φύτευση δενδρυλλίων  νοουμένου ότι οι αιτητές θα προσκομίσουν 

αποδεικτικά πληρωμής των δικαιωμάτων, από τον κάτοχο της άδειας εκμετάλλευσης της ποικιλίας) 

07Α0035

Αναδιάρθρωση ποικιλίας μαντόρας που περιλαμβάνει καρατόμηση των δέντρων και απομάκρυνση των 

φυτικών υπολειμμάτων και επανεμβολιασμό (αγορά εμβολίων με σήμανση πιστοποίησης και έξοδα 

εμβολιασμού)

07Α0036

Αναδιάρθρωση ποικιλίας μαντόρας που περιλαμβάνει καρατόμηση των δέντρων και απομάκρυνση των 

φυτικών υπολειμμάτων και επανεμβολιασμό με  ποικιλίες με κατοχυρωμένα δικαιώματα (αγορά εμβολίων 

νοουμένου ότι οι αιτητές θα προσκομίσουν αποδεικτικά πληρωμής των δικαιωμάτων από τον κάτοχο της 

άδειας εκμετάλλευσης της ποικιλίας και έξοδα εμβολιασμού)

07Γ5001

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

07Γ5002

Γεωργική αποθήκη μέχρι 60 m² / εκμετάλλευση (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 4,5m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή και τοιχοποιία από  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, 

κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση) 

07Γ5003

Υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων μέχρι 150 m² / εκμετάλλευση με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα 

(θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από 

μεταλλικές διατομές κτλ.)

07Γ5010

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας μέχρι 50 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

07Γ5011

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 51-100 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

07Γ5012

Ψυκτικός θάλαμος συντήρησης /m3 χωρητικότητας 101-300 m3 (περιλαμβάνεται ψυκτικός εξοπλισμός, 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική 

εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

07Γ5013

Υπόστεγο στέγασης ψυκτικών θαλάμων συντήρησης (κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές) 

εξαιρούνται τα κτίρια ψυκτικών θαλάμων συντήρησης

07Γ5016

Γεωργική αποθήκη μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση  (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, τοιχοποιία με  θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)



08Γ1003

Υπόστεγα βουστασίων με διάδρομο (κεντρικό ή πλαϊνό) κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και 

μηχανισμό παγίδευσης ζώων (θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα και κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές) 

08Γ1004

Ατομικές θέσεις ανάπαυσης ζώων (κατασκευή από σκυρόδερμα/εξοπλισμός) /θέση (2,4m X 1,2m) 

(συμπληρωματική κατασκευή στο υπόστεγο)

08Γ1006

Αποθήκες Ζωοτροφών, εφοδίων, γεωργικών χρειωδών μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση (μέσο ύψος κορυφής 

κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς 

λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, 

πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

08Γ1007

Υπόστεγα για αποθήκευση σανού και αχυροποκαλάμης μέχρι 600 m2 /εκμετάλλευση (μέσου ύψους 

τουλάχιστον 6 m, θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, 

κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές) 

08Γ1008 Υπόστεγο σκίασης ζώων 

08Γ1009

Υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων μέχρι 300 m² /εκμετάλλευση (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές κτλ.) 

08Γ1010

Υποστατικό Μύλου Ζωοτροφών  (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από τούβλα ή 

τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

08Γ1012

Στεγασμένο προαύλιο συγκέντρωσης ζώων - χώρος αναμονής ζώων για άρμεγμα, άρρωστων ζώων και χώρος 

κτηνιατρικής περίθαλψης (θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές)

08Γ1014

Κτίριο για Αρμεκτήριο μέχρι 220 m² με τοιχοποιία από τούβλο (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

08Γ1015

Κτίριο για Αρμεκτήριο μέχρι 220 m² με οροφή και τοιχοποιία από θερμομονωτικά πάνελ πάχους 

τουλάχιστον 40 mm  (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

08Γ1016

Δωμάτιο ψυγείου γάλακτος και βοηθητική χώροι μέχρι 90 m2 (γραφείο διοικήσεως, αποδυτήρια, κουζίνα, 

WC)  με τοιχοποιία και χωρίσματα από τούβλο (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση)

08Γ1017

Δωμάτιο ψυγείου γάλακτος και βοηθητική χώροι μέχρι 90 m2 (γραφείο διοικήσεως, αποδυτήρια, κουζίνα, 

WC)  με τοιχοποιία και χωρίσματα από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm (περιλαμβάνεται 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

08Γ1018

Υπόστεγο βουστασίου με υποδομή για εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος καθαρισμού κοπριάς των 

ζώων (με κανάλια για εγκατάσταση φτυαριών καθαρισμού κοπριάς), διάδρομο (κεντρικό ή πλαϊνό) 

κατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα και μηχανισμό παγίδευσης ζώων (θεμέλια από οπλισμένο 

σκυρόδεμα και κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές) 

08Γ1019 Τάφρος ενσιρώματος με 3 πλευρές ύψους τουλάχιστον 2,5 m από οπλισμένο σκυρόδεμα

08Γ1020 Τάφρος ενσιρώματος με 2 πλευρές ύψους τουλάχιστον 2,5 m από οπλισμένο σκυρόδεμα

08Γ1022

Αντικατάσταση οροφής υποστατικών από απλούς τσίγκους ή αμιάντους (στην περίπτωση αφαίρεσης 

αμίαντου, απαιτείται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες) και τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ 

πάχους τουλάχιστο 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και στην 

κάτω fiberglass)  (αγορά, αφαίρεση παλιάς οροφής και απλή τοποθέτηση)

08Γ1023

Σύστημα Υδροπονικού Θαλάμου Παραγωγής Ζωοτροφής Φρέσκιας Χλωρής Χορτονομής για ιδία χρήση μέχρι 

25m2/εκμετάλλευση και για μονάδες που ξεπερνούν τις 100 αγελάδες μέχρι 50m2/εκμετάλλευση 

(απαιτείται η παρουσία συστημάτων απολύμανσης, ελέγχου θερμοκρασίας και ελέγχου υγρασίας) - 

Περιλαμβάνονται ο θάλαμος παραγωγής, βοηθητικοί χώροι μέχρι 20% των επιλέξιμων m2 που προνοεί η 

δράση, ο θάλαμος προβλάστησης, ο σχετικός εξοπλισμός, τα ράφια και οι δίσκοι. 

08Γ1024 Δεξαμενή απολύμανσης οχημάτων στην είσοδο της κτηνοτροφικής μονάδας μήκους τουλάχιστον 3 m 



08Γ1026

Αποθήκη ζωοτρόφων τύπου commodity shed (μέσο ύψος κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από 

οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές 

διατομές, περιμετρικός τοίχος και διαχωριστικοί τοίχοι από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 2 m), 

μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση.

08Γ1027

Υποστατικό Μύλου Ζωοτροφών  (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοιχοποιία από θερμομονωτικά 

πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

08Λ0001

Κτιριακές εγκαταστάσεις μέχρι 200 m² (μέσου ύψους 7 m, θεμέλια και πάτωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από 

τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα μεταλλικά και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση)

08Λ0002

Δυόροφο κτίριο για τοποθέτηση διαχωριστήρα μέχρι 18m2/επίπεδο (ύψος κτιρίου 5,5m, θεμέλια, δάπεδο, 

κολώνες και δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα)

08Λ0003

Χωμάτινες δεξαμενές συγκέντρωσης διαχωρισμένων ή βιολογικά επεξεργασμένων υγρών λυμάτων 

επενδυμένη με γεωύφασμα και μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm (στο κόστος περιλαμβάνεται και η 

εκσκαφή της δεξαμενής)

08Λ0004

Χωμάτινες δεξαμενές διαχωρισμένων ή βιολογικά επεξεργασμένων υγρών λυμάτων των οποίων ο πυθμένας 

και τα πρανή είναι επενδυμένα με υλικό που έχει δείκτη υδροπερατότητας όχι μεγαλύτερο από 10-7 cm/sec 

(στο κόστος περιλαμβάνεται και η εκσκαφή της δεξαμενής)

08Λ0005

Χώρος προσωρινής αποθήκευσης της κοπριάς, των στερεών υπολειμμάτων από δεξαμενές αποθήκευσης και 

αποξήρανσης και των στερεών που προκύπτουν από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

(Κατασκευή πλατφόρμας από μπετόν με στέγαστρο, με προστατευτικό τοίχο στις τρεις πλευρές ύψους 1,5 m 

με κλίση προς κανάλι συλλογής υγρών εκπλυμάτων από τους σωρούς που καταλήγει σε στεγανή δεξαμενή) 

08Λ0006

Εγκαταστάσεις και συναφείς εξοπλισμός συγκέντρωσης ανεπεξέργαστων χοιρολυμάτων / λυμάτων 

βουστασίων / αρμεκτηριών / πτηνοσφαγείων (Προσκόμιση 2-3 συγκρίσιμων αναλυτικών προσφορών από 

διαφορετικούς προμηθευτές - Απαραίτητη η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων στα σχετικά τιμολόγια 

μετά την υλοποίηση)

08Λ0007

Δεξαμενή ομογενοποίησης ανεπεξέργαστων λυμάτων κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι 

300 κυβικά μέτρα

08Λ0020

Αερόβιος αντιδραστήρας Ενδεικτικά περιλαμβάνει: κατασκευή δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

χωμάτινη υδατοστεγής δεξαμενή επικαλυμμένη με μεμβράνη, ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο, αυτόματη 

polymer μονάδα, υποβρύχιους ανοξικούς αναμείκτες, φυσητήρες αέρα, inverter για φυσητήρες, αντλίες 

ανακύκλωσης, αντιαφριστικό σύστημα ψεκασμού, αντλιοστάσιο, πίνακα ελέγχου, κτλ. (Προσκόμιση 2-3 

συγκρίσιμων αναλυτικών προσφορών από διαφορετικούς προμηθευτές - Απαραίτητη η αναλυτική 

παρουσίαση των δράσεων στα σχετικά τιμολόγια μετά την υλοποίηση)

08Λ0021

Αναερόβιος αντιδραστήρας Ενδεικτικά περιλαμβάνει: κατασκευή δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

χωμάτινη υδατοστεγής δεξαμενή, με θόλο και επικαλυμμένη από μεμβράνη, μόνωση και προστασία των 

digesters, μεμβράνη προστασίας και αποθήκευσης γκαζιού, εξωτερικούς αναδευτήρες,  frequency control 

για τους αναδευτήρες, υποβρύχιους αναδευτήρες, σύστημα θέρμανσης, πλατφόρμες, αντλίες αέρα για 

αποθείωση, θερμοστάτες, controls, συνδέσεις, Gas analyzer, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αντλιοστάσιο, 

πίνακα ελέγχου, κτλ (Προσκόμιση 2-3 συγκρίσιμων αναλυτικών προσφορών από διαφορετικούς 

προμηθευτές - Απαραίτητη η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων στα σχετικά τιμολόγια μετά την 

υλοποίηση)

08Λ0035

Δεξαμενή ομογενοποίησης ανεπεξέργαστων λυμάτων κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα 301 

μέχρι 1000 κυβικά μέτρα

08Λ0036

Δεξαμενή ομογενοποίησης ανεπεξέργαστων λυμάτων κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα 1001 

μέχρι 3000 κυβικά μέτρα

08Λ0037

Δεξαμενή ομογενοποίησης ανεπεξέργαστων λυμάτων κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα 

μεγαλύτερη των 3000 κυβικών μέτρων

09Α0005

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού με μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm και γεωύφασμα (η εκσκαφή της 

δεξαμενής περιλαμβάνεται)



09Γ2002

Σύγχρονο Υποστατικό Γέννας χοιρομητέρων (Σχέδια σύμφωνα με τους κατασκευαστές) All in – All out 

Συμπεριλαμβάνεται: θερμομονωμένη οροφή από πάνελ με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U να 

μην ξεπερνά το 0,63W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την 

κάτω fiberglass),  τοιχοποιία που συνιστά μέρος του κελύφους με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U 

να μην ξεπερνά το 0,72W/m2K, κάγκελα γέννας, πλαστική πόρτα, πλαστικό πάτωμα, κεντρικό σύστημα 

κλιματισμού, κεντρικό σύστημα θέρμανσης, αυτόματο σύστημα ταΐσματος, αυτόματο σύστημα ύδρευσης, 

εξαερισμός, διαχωριστικά, σύστημα καθαρισμού κτλ.

09Γ2003

Σύγχρονο υποστατικό ομαδικής εκτροφής εγκύων χοιρομητέρων (2,5 – 3,0 m²/χοιρομητέρα)  

Συμπεριλαμβάνονται: θερμομονωμένη οροφή από πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, τοιχοποιία που 

συνιστά μέρος του κελύφους από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 1 m, πλαϊνά παράθυρα με 

σύστημα ανοιγοκλεισίματος από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω 

επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass), πάτωμα με τσιμεντένιες ράγες ή 

πλαστικό, μηχανικό σύστημα καθαρισμού ή vacuum, αυτόματο σύστημα ταΐσματος και ύδρευσης κτλ.

09Γ2004

Υποστατικό Ατομικής Εκτροφής χοιρομητέρων (ξηράς περιόδου, τεχνητής σπερματέγχυσης) με ατομικές 

θέσεις και θερμομονωμένη οροφή από πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, τοιχοποιία που συνιστά μέρος 

του κελύφους από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους τουλάχιστον 1 m  και πλαϊνά παράθυρα με σύστημα 

ανοιγοκλεισίματος από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια 

τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass)

09Γ2005

Υποστατικό απογαλακτισμού χοιριδίων  -  Σύγχρονο υποστατικό απογαλακτισμού χοιριδίων - 

Συμπεριλαμβάνεται: θερμομονωμένη οροφή από πάνελ με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U να 

μην ξεπερνά το 0,63W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την 

κάτω fiberglass),  τοιχοποιία που συνιστά μέρος του κελύφους με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U 

να μην ξεπερνά το 0,72W/m2K, μηχανικό σύστημα καθαρισμού ή Vacuum System, πλαστικό πάτωμα, 

πλήρως ή μερικώς slatted, κεντρικό σύστημα θέρμανσης, σύστημα εξαερισμού, αυτόματο σύστημα 

ταΐσματος και ύδρευσης  κτλ.

09Γ2012

Υποστατικό Εργαστηρίου τεχνητής σπερματέγχυσης για ιδία χρήση (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

09Γ2013

Υποστατικό "Κουζίνας" για Σύστημα Υγρής Διατροφής (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση)

09Γ2014

Υποστατικό Μύλου Ζωοτροφών  (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από τούβλα ή 

τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

09Γ2015

Αποθήκες Ζωοτροφών, εφοδίων, γεωργικών χρειωδών μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση (μέσο ύψος κορυφής 

κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς 

λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, 

πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

09Γ2016

Δωμάτιο Χοιροτρόφου (αποδυτήρια, κουζίνα, W.C.) μέχρι 45 m2 (περιλαμβάνεται η ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

09Γ2018

Αντικατάσταση οροφής υποστατικών από απλούς τσίγκους ή αμιάντους (στην περίπτωση αφαίρεσης 

αμίαντου, απαιτείται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες) και τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ 

πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και 

στην κάτω fiberglass)  (αγορά, αφαίρεση παλιάς οροφής και απλή τοποθέτηση)

09Γ2022

Μετατροπή υποστατικών από ανοικτού σε κλειστού τύπου /m², μόνο οι οικοδομικές εργασίες (Υποχρεωτική 

υποβολή σχετικής νέας άδειας οικοδομής και αρχιτεκτονικών σχεδίων καθώς επίσης και 3 συγκρίσιμων 

προσφορών)

09Γ2029 Πάτωμα με τσιμεντένιες δοκίδες (ράγες) - αγορά και εγκατάσταση

09Γ2031 Δεξαμενή απολύμανσης οχημάτων στην είσοδο της κτηνοτροφικής μονάδας μήκους τουλάχιστον 3 m 



09Γ2032

Μετατροπή υποστατικών ατομικού σταυλισμού εγκύων χοιρομητέρων σε υποστατικά ομαδικού σταυλισμού 

/m² - μόνο για ανενεργές εκμεταλλεύσεις (Υποχρεωτική υποβολή σχετικής νέας άδειας οικοδομής και 

αρχιτεκτονικών σχεδίων καθώς επίσης και 3 συγκρίσιμων προσφορών)

09Γ2033

Υποστατικό Προπάχυνσης / Πάχυνσης χοίρων Συμπεριλαμβάνονται: θερμομονωμένη οροφή από πάνελ 

πάχους τουλάχιστον 40 mm, τοιχοποιία που συνιστά μέρος του κελύφους από οπλισμένο σκυρόδεμα ύψους 

τουλάχιστον 1 m, πλαϊνά παράθυρα με σύστημα ανοιγοκλεισίματος από θερμομονωτικά πάνελ πάχους 

τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω 

fiberglass), πάτωμα με τσιμεντένιες ράγες ή πλαστικό, μηχανικό σύστημα καθαρισμού ή vacuum, αυτόματο 

σύστημα ταΐσματος και ύδρευσης κτλ. 

09Γ2034

Δωμάτιο βιοασφάλειας μέχρι 20 m2 με όλο το συναφή εξοπλισμό  (περιλαμβάνεται η ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

09Γ2035

Θερμομόνωση οροφής  για υφιστάμενα υποστατικά κλειστού τύπου που διαθέτουν σύστημα θέρμανσης 

ή/και ψύξης. Αφορά την αντικατάσταση οροφής υποστατικών από απλούς τσίγκους ή αμιάντους (στην 

περίπτωση αφαίρεσης αμίαντου, απαιτείται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες) με τοποθέτηση 

θερμομονωμένης οροφής από πάνελ, όπου ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U δεν ξεπερνά το 

0,63W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass) 

09Γ2036

Θερμομόνωση τοίχων που συνιστούν μέρος του κελύφους για υφιστάμενα υποστατικά κλειστού τύπου που 

διαθέτουν σύστημα θέρμανσης ή/και ψύξης, με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U να μην ξεπερνά 

το 0,72W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω 

fiberglass)  

09Γ2037 Υπόστεγο στέγασης λέβητα (κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές)

09Γ2039

Υποστατικό Μύλου Ζωοτροφών  (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοιχοποιία από θερμομονωτικά 

πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

09Λ0001

Κτιριακές εγκαταστάσεις μέχρι 200 m² (μέσου ύψους 7 m, θεμέλια και πάτωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από 

τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα μεταλλικά και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση)

09Λ0002

Δυόροφο κτίριο για τοποθέτηση διαχωριστήρα μέχρι 18m2/επίπεδο (ύψος κτιρίου 5,5m, θεμέλια, δάπεδο, 

κολώνες και δοκούς από οπλισμένο σκυρόδεμα)

09Λ0003

Χωμάτινες δεξαμενές συγκέντρωσης διαχωρισμένων ή βιολογικά επεξεργασμένων υγρών λυμάτων 

επενδυμένη με γεωύφασμα και μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm (στο κόστος περιλαμβάνεται και η 

εκσκαφή της δεξαμενής)

09Λ0004

Χωμάτινες δεξαμενές διαχωρισμένων ή βιολογικά επεξεργασμένων υγρών λυμάτων των οποίων ο πυθμένας 

και τα πρανή είναι επενδυμένα με υλικό που έχει δείκτη υδροπερατότητας όχι μεγαλύτερο από 10-7 cm/sec 

(στο κόστος περιλαμβάνεται και η εκσκαφή της δεξαμενής) 

09Λ0005

Χώρος προσωρινής αποθήκευσης της κοπριάς, των στερεών υπολειμμάτων από δεξαμενές αποθήκευσης και 

αποξήρανσης και των στερεών που προκύπτουν από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

(Κατασκευή πλατφόρμας από μπετόν με στέγαστρο, με προστατευτικό τοίχο στις τρεις πλευρές ύψους 1,5 m 

με κλίση προς κανάλι συλλογής υγρών εκπλυμάτων από τους σωρούς που καταλήγει σε στεγανή δεξαμενή) 

09Λ0006

Εγκαταστάσεις και συναφείς εξοπλισμός συγκέντρωσης ανεπεξέργαστων χοιρολυμάτων / λυμάτων 

βουστασίων / αρμεκτηριών / πτηνοσφαγείων (Προσκόμιση 2-3 συγκρίσιμων αναλυτικών προσφορών από 

διαφορετικούς προμηθευτές - Απαραίτητη η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων στα σχετικά τιμολόγια 

μετά την υλοποίηση)

09Λ0007

Δεξαμενή ομογενοποίησης ανεπεξέργαστων λυμάτων κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι 

300 κυβικά μέτρα



09Λ0020

Αερόβιος αντιδραστήρας Ενδεικτικά περιλαμβάνει: κατασκευή δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

χωμάτινη υδατοστεγής δεξαμενή επικαλυμμένη με μεμβράνη, ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο, αυτόματη 

polymer μονάδα, υποβρύχιους ανοξικούς αναμείκτες, φυσητήρες αέρα, inverter για φυσητήρες, αντλίες 

ανακύκλωσης, αντιαφριστικό σύστημα ψεκασμού, αντλιοστάσιο, πίνακα ελέγχου, κτλ. (Προσκόμιση 2-3 

συγκρίσιμων αναλυτικών προσφορών από διαφορετικούς προμηθευτές - Απαραίτητη η αναλυτική 

παρουσίαση των δράσεων στα σχετικά τιμολόγια μετά την υλοποίηση)

09Λ0021

Αναερόβιος αντιδραστήρας Ενδεικτικά περιλαμβάνει: κατασκευή δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

χωμάτινη υδατοστεγής δεξαμενή, με θόλο και επικαλυμμένη από μεμβράνη, μόνωση και προστασία των 

digesters, μεμβράνη προστασίας και αποθήκευσης γκαζιού, εξωτερικούς αναδευτήρες,  frequency control 

για τους αναδευτήρες, υποβρύχιους αναδευτήρες, σύστημα θέρμανσης, πλατφόρμες, αντλίες αέρα για 

αποθείωση, θερμοστάτες, controls, συνδέσεις, Gas analyzer, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αντλιοστάσιο, 

πίνακα ελέγχου, κτλ (Προσκόμιση 2-3 συγκρίσιμων αναλυτικών προσφορών από διαφορετικούς 

προμηθευτές - Απαραίτητη η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων στα σχετικά τιμολόγια μετά την 

υλοποίηση)

09Λ0059

Δεξαμενή ομογενοποίησης ανεπεξέργαστων λυμάτων κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα 301 

μέχρι 1000 κυβικά μέτρα

09Λ0060

Δεξαμενή ομογενοποίησης ανεπεξέργαστων λυμάτων κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα 1001 

μέχρι 3000 κυβικά μέτρα

10Α0005

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού με μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm και γεωύφασμα (η εκσκαφή της 

δεξαμενής περιλαμβάνεται)

10Γ3001

Υποστατικά ανοικτού τύπου για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής/όρνιθες αυγοπαραγωγής και 

αναπαραγωγής/πουλάδες, με οροφή από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και 

κάτω επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass) και κουρτίνες στα πλαϊνά του 

υποστατικού 

10Γ3002

Υποστατικά ανοικτού τύπου για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής/όρνιθες αυγοπαραγωγής και 

αναπαραγωγής/πουλάδες, με οροφή από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm και πλαϊνά 

παράθυρα με σύστημα ανοιγοκλεισίματος από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην 

πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass) 

10Γ3005

Υποστατικά πλήρως ελεγχόμενου περιβάλλοντος για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής/όρνιθες 

αναπαραγωγής/πουλάδες, με οροφή και τοιχοποιία από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm 

(στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass) (δεν 

περιλαμβάνονται τα συστήματα κλιματισμού και ελέγχου περιβάλλοντος)

10Γ3006

Υποστατικά πλήρως ελεγχόμενου περιβάλλοντος για όρνιθες αυγοπαραγωγής, με οροφή και τοιχοποιία από 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω 

επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass) (δεν περιλαμβάνονται τα συστήματα κλιματισμού και ελέγχου 

περιβάλλοντος)

10Γ3007

Αντικατάσταση οροφής υποστατικών από απλούς τσίγκους ή αμιάντους (στην περίπτωση αφαίρεσης 

αμίαντου, απαιτείται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες) και τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ 

πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και 

στην κάτω fiberglass)  (αγορά, αφαίρεση παλιάς οροφής και απλή τοποθέτηση)

10Γ3011

Μετατροπή υποστατικών από ανοικτού σε κλειστού τύπου /m², μόνο οι οικοδομικές εργασίες (Υποχρεωτική 

υποβολή σχετικής νέας άδειας οικοδομής και αρχιτεκτονικών σχεδίων καθώς επίσης και 3 συγκρίσιμων 

προσφορών)

10Γ3012 Κτίριο Εκκολαπτηρίου (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

10Γ3013

Δωμάτιο Πτηνοτρόφου (αποδυτήρια, κουζίνα, W.C.) μέχρι 45 m2 (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

10Γ3014

Αποθήκες Ζωοτροφών, εφοδίων, γεωργικών χρειωδών μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση (μέσο ύψος κορυφής 

κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς 

λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, 

πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)



10Γ3015

Υποστατικό Μύλου Ζωοτροφών  (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από τούβλα ή 

τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

10Γ3021

Υποστατικά πλήρως ελεγχόμενου περιβάλλοντος για κοτόπουλα κρεατοπαραγωγής/όρνιθες 

αναπαραγωγής/πουλάδες, με θερμομονωμένη οροφή από πάνελ με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας 

U να μην ξεπερνά το 0,63W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και 

την κάτω fiberglass) και τοιχοποιία που συνιστά μέρος του κελύφους με το μέσο συντελεστή 

θερμοπερατότητας U να μην ξεπερνά το 0,72W/m2K (δεν περιλαμβάνονται τα συστήματα κλιματισμού και 

ελέγχου περιβάλλοντος)

10Γ3022

Υποστατικά πλήρως ελεγχόμενου περιβάλλοντος για όρνιθες αυγοπαραγωγής, με θερμομονωμένη οροφή 

από πάνελ με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U να μην ξεπερνά το 0,63W/m2K (στην πάνω και κάτω 

επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass) και τοιχοποιία που συνιστά μέρος 

του κελύφους με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U να μην ξεπερνά το 0,72W/m2K (δεν 

περιλαμβάνονται τα συστήματα κλιματισμού και ελέγχου περιβάλλοντος)

10Γ3023

Θερμομόνωση οροφής  για υφιστάμενα υποστατικά κλειστού τύπου που διαθέτουν σύστημα θέρμανσης 

ή/και ψύξης. Αφορά την αντικατάσταση οροφής υποστατικών από απλούς τσίγκους ή αμιάντους (στην 

περίπτωση αφαίρεσης αμίαντου, απαιτείται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες) με τοποθέτηση 

θερμομονωμένης οροφής από πάνελ, όπου ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U δεν ξεπερνά το 

0,63W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass) 

10Γ3024

Θερμομόνωση τοίχων που συνιστούν μέρος του κελύφους για υφιστάμενα υποστατικά κλειστού τύπου που 

διαθέτουν σύστημα θέρμανσης ή/και ψύξης, με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U να μην ξεπερνά 

το 0,72W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω 

fiberglass)  

10Γ3025

Δωμάτιο βιοασφάλειας μέχρι 20 m2 με όλο το συναφή εξοπλισμό (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

10Γ3026 Δεξαμενή απολύμανσης οχημάτων στην είσοδο της κτηνοτροφικής μονάδας μήκους τουλάχιστον 3 m 

10Γ3027 Υπόστεγο στέγασης λέβητα (κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές)

10Γ3029

Υποστατικό Μύλου Ζωοτροφών  (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοιχοποιία από θερμομονωτικά 

πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

10Λ0001

Κτιριακές εγκαταστάσεις μέχρι 200 m² (μέσου ύψους 7 m, θεμέλια και πάτωμα από οπλισμένο σκυρόδεμα, 

οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από 

τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα μεταλλικά και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση)

10Λ0002

Χωμάτινες δεξαμενές συγκέντρωσης διαχωρισμένων ή βιολογικά επεξεργασμένων υγρών λυμάτων 

επενδυμένη με γεωύφασμα και μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm (στο κόστος περιλαμβάνεται και η 

εκσκαφή της δεξαμενής)

10Λ0003

Χωμάτινες δεξαμενές διαχωρισμένων ή βιολογικά επεξεργασμένων υγρών λυμάτων των οποίων ο πυθμένας 

και τα πρανή είναι επενδυμένα με υλικό που έχει δείκτη υδροπερατότητας όχι μεγαλύτερο από 10-7 cm/sec 

(στο κόστος περιλαμβάνεται και η εκσκαφή της δεξαμενής)

10Λ0004

Χώρος προσωρινής αποθήκευσης της κοπριάς, των στερεών υπολειμμάτων από δεξαμενές αποθήκευσης και 

αποξήρανσης και των στερεών που προκύπτουν από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

(Κατασκευή πλατφόρμας από μπετόν με στέγαστρο, με προστατευτικό τοίχο στις τρεις πλευρές ύψους 1,5 m 

με κλίση προς κανάλι συλλογής υγρών εκπλυμάτων από τους σωρούς που καταλήγει σε στεγανή δεξαμενή) 

10Λ0005

Εγκαταστάσεις και συναφείς εξοπλισμός συγκέντρωσης ανεπεξέργαστων χοιρολυμάτων / λυμάτων 

βουστασίων / αρμεκτηριών / πτηνοσφαγείων (Προσκόμιση 2-3 συγκρίσιμων αναλυτικών προσφορών από 

διαφορετικούς προμηθευτές - Απαραίτητη η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων στα σχετικά τιμολόγια 

μετά την υλοποίηση)

10Λ0006

Δεξαμενή ομογενοποίησης ανεπεξέργαστων λυμάτων κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα μέχρι 

300 κυβικά μέτρα



10Λ0017

Αερόβιος αντιδραστήρας Ενδεικτικά περιλαμβάνει: κατασκευή δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

χωμάτινη υδατοστεγής δεξαμενή επικαλυμμένη με μεμβράνη, ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο, αυτόματη 

polymer μονάδα, υποβρύχιους ανοξικούς αναμείκτες, φυσητήρες αέρα, inverter για φυσητήρες, αντλίες 

ανακύκλωσης, αντιαφριστικό σύστημα ψεκασμού, αντλιοστάσιο, πίνακα ελέγχου, κτλ. (Προσκόμιση 2-3 

συγκρίσιμων αναλυτικών προσφορών από διαφορετικούς προμηθευτές - Απαραίτητη η αναλυτική 

παρουσίαση των δράσεων στα σχετικά τιμολόγια μετά την υλοποίηση)

10Λ0018

Αναερόβιος αντιδραστήρας Ενδεικτικά περιλαμβάνει: κατασκευή δεξαμενής από ανοξείδωτο χάλυβα ή 

χωμάτινη υδατοστεγής δεξαμενή, με θόλο και επικαλυμμένη από μεμβράνη, μόνωση και προστασία των 

digesters, μεμβράνη προστασίας και αποθήκευσης γκαζιού, εξωτερικούς αναδευτήρες,  frequency control 

για τους αναδευτήρες, υποβρύχιους αναδευτήρες, σύστημα θέρμανσης, πλατφόρμες, αντλίες αέρα για 

αποθείωση, θερμοστάτες, controls, συνδέσεις, Gas analyzer, ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αντλιοστάσιο, 

πίνακα ελέγχου, κτλ (Προσκόμιση 2-3 συγκρίσιμων αναλυτικών προσφορών από διαφορετικούς 

προμηθευτές - Απαραίτητη η αναλυτική παρουσίαση των δράσεων στα σχετικά τιμολόγια μετά την 

υλοποίηση)

10Λ0020

Δεξαμενή ομογενοποίησης ανεπεξέργαστων λυμάτων κατασκευασμένη από οπλισμένο σκυρόδεμα 301 

μέχρι 1000 κυβικά μέτρα

11Γ5001 Κτίριο για Εμφιαλωτήριο & Εργαστήριο μέχρι 200 m2 με πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση

11Γ5002

Ψυκτικός θάλαμος βαθιάς κατάψυξης /m3 χωρητικότητας μέχρι 40 m3 για καταπολέμηση του κηρόσκορου 

στις κηρήθρες (περιλαμβάνεται μηχανικός  εξοπλισμό, θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 100 mm, 

υγειονομικές γωνιές, μόνωση δαπέδου, ηλεκτρική εγκατάσταση και πίνακας ελέγχου)

11Γ5901

Μελισσοκομική αποθήκη συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (μόνο για 

μελισσοκομικές εργασίες και αποθήκευση μελισσοκομικού εξοπλισμού, σαφώς διαχωρισμένο από το 

εμφιαλωτήριο / εργαστήριο)  

12Α0005

Δεξαμενή αποθήκευσης νερού με μεμβράνη πάχους τουλάχιστον 1 mm και γεωύφασμα (η εκσκαφή της 

δεξαμενής περιλαμβάνεται)

12Γ3001

Ανοικτού τύπου κτιστά υποστατικά με τοίχους από τούβλα ή τσιμεντομπλόκ χολιασμένα, οροφή από 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστο 40 mm και πλαϊνά παράθυρα με σύστημα ανοιγοκλεισίματος από 

θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω 

επιφάνεια τσίγκος και στην κάτω fiberglass)

12Γ3003

Ανοικτού τύπου υποστατικά με οροφή από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm,  πλαϊνά 

παράθυρα με σύστημα ανοιγοκλεισίματος από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm ( στην 

πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και στην κάτω fiberglass)

12Γ3004

Υποστατικά πλήρως ελεγχόμενου περιβάλλοντος με οροφή και τοιχοποιία από θερμομονωτικά πάνελ 

πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και 

στην κάτω fiberglass) (δεν περιλαμβάνονται τα συστήματα κλιματισμού και ελέγχου περιβάλλοντος)

12Γ3006

Αντικατάσταση οροφής υποστατικών από απλούς τσίγκους ή αμιάντους (στην περίπτωση αφαίρεσης 

αμίαντου, απαιτείται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες) και τοποθέτηση θερμομονωτικών πάνελ 

πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και 

στην κάτω fiberglass)  (αγορά, αφαίρεση παλιάς οροφής και απλή τοποθέτηση)

12Γ3010

Μετατροπή υποστατικών από ανοικτού σε κλειστού τύπου /m², μόνο οι οικοδομικές εργασίες (απαραίτητη 

υποβολή τουλάχιστον 3 συγκρίσιμων προσφορών καθώς επίσης και σχετικής νέας άδειας οικοδομής και 

αρχιτεκτονικών σχεδίων)

12Γ3011

Δωμάτιο Κονικλοτρόφου (αποδυτήρια, κουζίνα, W.C.) μέχρι 36 m2 (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

12Γ3012

Αποθήκες Ζωοτροφών, εφοδίων, γεωργικών χρειωδών μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση (μέσο ύψος κορυφής 

κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς 

λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, 

πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)



12Γ3017

Υποστατικά πλήρως ελεγχόμενου περιβάλλοντος με θερμομονωμένη οροφή από πάνελ με το μέσο 

συντελεστή θερμοπερατότητας U να μην ξεπερνά το 0,63W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή 

την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass) και τοιχοποιία που συνιστά μέρος του κελύφους με το 

μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U να μην ξεπερνά το 0,72W/m2K (δεν περιλαμβάνονται τα συστήματα 

κλιματισμού και ελέγχου περιβάλλοντος)

12Γ3018

Θερμομόνωση οροφής  για υφιστάμενα υποστατικά κλειστού τύπου που διαθέτουν σύστημα θέρμανσης 

ή/και ψύξης. Αφορά την αντικατάσταση οροφής υποστατικών από απλούς τσίγκους ή αμιάντους (στην 

περίπτωση αφαίρεσης αμίαντου, απαιτείται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες) με τοποθέτηση 

θερμομονωμένης οροφής από πάνελ, όπου ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U δεν ξεπερνά το 

0,63W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω fiberglass) 

12Γ3019

Θερμομόνωση τοίχων που συνιστούν μέρος του κελύφους για υφιστάμενα υποστατικά κλειστού τύπου που 

διαθέτουν σύστημα θέρμανσης ή/και ψύξης, με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U να μην ξεπερνά 

το 0,72W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω επιφάνεια τσίγκος και την κάτω 

fiberglass)  

12Γ3020

Δωμάτιο βιοασφάλειας μέχρι 20 m2 με όλο το συναφή εξοπλισμό (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και 

υδραυλική εγκατάσταση)

12Γ3021 Δεξαμενή απολύμανσης οχημάτων στην είσοδο της κτηνοτροφικής μονάδας μήκους τουλάχιστον 3 m 

12Γ3022 Υπόστεγο στέγασης λέβητα (κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές)

13Γ3004 Υπόστεγα στέγασης ζώων 

13Γ3005 Υπόστεγο σκίασης ζώων και αναμονής για άρμεγμα με δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα

13Γ3006

Υπόστεγα γεωργικών μηχανημάτων μέχρι 150 m² /εκμετάλλευση (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο 

σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές κτλ.)

13Γ3007

Υπόστεγα για αποθήκευση σανού και αχυροποκαλάμης μέχρι 600 m2 /εκμετάλλευση (μέσου ύψους 

τουλάχιστον 6 m, θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς λαμαρίνας, 

κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές) 

13Γ3011 Κατασκευή υδατοστεγούς κοπρόλακκου (από 50 κ.μ. μέχρι 70 κ.μ.)

13Γ3015

Αντικατάσταση οροφής (υποστατικών στέγασης ζώων) από απλούς τσίγκους ή αμιάντους (στην περίπτωση 

αφαίρεσης αμίαντου, απαιτείται να ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες) και τοποθέτηση 

θερμομονωτικών πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή στην πάνω 

επιφάνεια τσίγκος και στην κάτω fiberglass)  (αγορά, αφαίρεση παλιάς οροφής και απλή τοποθέτηση)

13Γ3016

Κτίριο για Αρμεκτήριο μέχρι 120 m2 με τάφρο - δωμάτιο πλυσίματος και αποθήκη (περιλαμβάνεται 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

13Γ3017

Κτίριο για Αρμεκτήριο μέχρι 120 m2 χωρίς τάφρο - δωμάτιο πλυσίματος και αποθήκη (περιλαμβάνεται 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

13Γ3018

Κτίριο για Αρμεκτήριο πάνω από 120 m2 με τάφρο - δωμάτιο πλυσίματος και αποθήκη (περιλαμβάνεται 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

13Γ3019

Κτίριο για Αρμεκτήριο πάνω από 120 m2 χωρίς τάφρο - δωμάτιο πλυσίματος και αποθήκη (περιλαμβάνεται 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

13Γ3020

Δωμάτιο ψυγείου γάλακτος και βοηθητική χώροι μέχρι 90 m2 (γραφείο διοικήσεως, αποδυτήρια, κουζίνα, 

WC)  με τοιχοποιία και χωρίσματα από τούβλο (περιλαμβάνεται ηλεκτρολογική και υδραυλική 

εγκατάσταση)

13Γ3021

Δωμάτιο ψυγείου γάλακτος και βοηθητική χώροι μέχρι 90 m2 (γραφείο διοικήσεως, αποδυτήρια, κουζίνα, 

WC)  με τοιχοποιία και χωρίσματα από θερμομονωτικά πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm (περιλαμβάνεται 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

13Γ3022

Στεγασμένο προαύλιο συγκέντρωσης  ζώων - χώρος άρρωστων ζώων και χώρος κτηνιατρικής περίθαλψης 

(θεμέλια από οπλισμένο σκυρόδεμα και κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές)



13Γ3023

Υποστατικό απογαλακτισμού αμνοριφίων - Σύγχρονο υποστατικό απογαλακτισμού αρνιών - 

Συμπεριλαμβάνονται:  θερμομονωμένη οροφή από πάνελ με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U να 

μην ξεπερνά το 0,63W/m2K (στην πάνω και κάτω επιφάνεια τσίγκος ή την πάνω επιφάνεια τσίγκος και την 

κάτω fiberglass),  τοιχοποιία που συνιστά μέρος του κελύφους με το μέσο συντελεστή θερμοπερατότητας U 

να μην ξεπερνά το 0,72W/m2K, σύστημα καθαρισμού Vacuum System, πλαστικό πάτωμα, πλήρως ή μερικώς 

slatted, κεντρικό σύστημα θέρμανσης, σύστημα εξαερισμού, αυτόματο σύστημα ταΐσματος και ύδρευσης 

κτλ.

13Γ3024 Τάφρος ενσιρώματος με 3 πλευρές ύψους τουλάχιστον 2,5 m από οπλισμένο σκυρόδεμα

13Γ3025 Τάφρος ενσιρώματος με 2 πλευρές ύψους τουλάχιστον 2,5 m από οπλισμένο σκυρόδεμα

13Γ3026

Αποθήκες Ζωοτροφών, εφοδίων, γεωργικών χρειωδών μέχρι 200 m² /εκμετάλλευση (μέσο ύψος κορυφής 

κτιρίου ≥ 7m, με θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα τραπεζοειδούς 

λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από τούβλα ή τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, 

πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

13Γ3027

Υποστατικό Μύλου Ζωοτροφών  (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοίχοι από τούβλα ή 

τσιμεντομπλόκς χολιασμένα, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

13Γ3028

Υποστατικό Εργαστηρίου τεχνητής σπερματέγχυσης για ιδία χρήση μέχρι 100 m2 (περιλαμβάνεται 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

13Γ3029

Σύστημα Υδροπονικού Θαλάμου Παραγωγής Ζωοτροφής Φρέσκιας Χλωρής Χορτονομής για ιδία χρήση μέχρι 

25m2/εκμετάλλευση και για μονάδες που ξεπερνούν τα 1000 αιγοπρόβατα μέχρι 50m2/εκμετάλλευση 

(απαιτείται η παρουσία συστημάτων απολύμανσης, ελέγχου θερμοκρασίας και ελέγχου υγρασίας) - 

Περιλαμβάνονται ο θάλαμος παραγωγής, βοηθητικοί χώροι μέχρι 20% των επιλέξιμων m2 που προνοεί η 

δράση, ο θάλαμος προβλάστησης, ο σχετικός εξοπλισμός, τα ράφια και οι δίσκοι. 

13Γ3030 Δεξαμενή λουσίματος αιγοπροβάτων

13Γ3031 Δεξαμενή απολύμανσης οχημάτων στην είσοδο της κτηνοτροφικής μονάδας μήκους τουλάχιστον 3 m 

13Γ3037

Υποστατικό Μύλου Ζωοτροφών  (θεμέλια και δάπεδο από οπλισμένο σκυρόδεμα, οροφή από φύλλα 

τραπεζοειδούς λαμαρίνας, κολώνες και δοκοί από μεταλλικές διατομές, τοιχοποιία από θερμομονωτικά 

πάνελ πάχους τουλάχιστον 40 mm, πορτοπαράθυρα και πλήρης ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση)

13Λ0001

Χώρος προσωρινής αποθήκευσης της κοπριάς, των στερεών υπολειμμάτων από δεξαμενές αποθήκευσης και 

αποξήρανσης και των στερεών που προκύπτουν από το σύστημα επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων 

(Κατασκευή πλατφόρμας από μπετόν με στέγαστρο, με προστατευτικό τοίχο στις τρεις πλευρές ύψους 1,5 m 

με κλίση προς κανάλι συλλογής υγρών εκπλυμάτων από τους σωρούς που καταλήγει σε στεγανή δεξαμενή) 


