ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4399/2016
«3ος κύκλος Ενισχύσεων Μηχανολογικού Εξοπλισμού »

1.ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΕΣ (ΕΙΔΙΚΕΣ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης καινούριων σύγχρονων
μηχανημάτων, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών εγκαταστάσεων και γενικά των
διευθετήσεων που γίνονται για τη μόνιμη εγκατάστασή τους και τη σύνδεσή τους στο
παραγωγικό κύκλωμα. Επίσης, οι δαπάνες εκσυγχρονισμού μηχανολογικών
εγκαταστάσεων που δεν σχετίζονται με τα κτήρια.
Ακόμα, περιλαμβάνονται οι δαπάνες κατασκευής, αγοράς, προμήθειας ή
εκσυγχρονισμού ειδικών εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τα μηχανήματα και είναι
απαραίτητες για την παραγωγική λειτουργία της μονάδας που συνδέεται με το
επενδυτικό σχέδιο (π.χ. εγκαταστάσεις θέρμανσης, μονάδων κλιματισμού ή
αποθηκευτικές δεξαμενές).
1. Γραμμή Παραγωγής: Αγορά - Εγκατάσταση ομάδας Μηχανημάτων Εξοπλισμών Αυτοματισμών που εκτελούν συγκεκριμένη ολοκληρωμένη εργασία ή/και οδηγούν στην
παραγωγή ολοκληρωμένου ενδιάμεσου ή τελικού προϊόντας προϊόντος (π.χ. γραμμή
παραγωγής προφίλ αλουμινίου, γραμμή διαμόρφωσης χαρτοκιβωτίων κ.λπ.)
2. Ομοειδή Μηχανήματα -Εξοπλισμοί: Αγορά - Εγκατάσταση Μηχανημάτων - Εξοπλισμών
που χρησιμοποιούνται για παρόμοιες εργασίες (π.χ. ταινιόδρομοι, δεξαμενές υλικών)
κ.λπ.
3. Μεμονωμένο βασικό Μηχάνημα: Διακριτή ομάδα μπορεί να αποτελεί ένα
μεμονωμένο βασικό μηχάνημα που εκτελεί συγκεκριμένες εργασίες (π.χ. πρέσα
σύνθλιψης)
4. Βάσεις Μηχανημάτων: Κατασκευή μεταλλικών βάσεων ή βάσεων από οπλισμένο
σκυρόδεμα για την τοποθέτηση των μηχανημάτων.
5. Εγκαταστάσεις θέρμανσης: Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού
του λεβητοστασίου και του δικτύου θερμού νερού (Λέβητες, καυστήρες,
κυκλοφορητές, εναλλάκτες, πιεστικά συγκροτήματα, θερμαντικά σώματα κ.λπ.)
6. Μονάδες κλιματισμού -Αερισμού: Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού
εξοπλισμού κλιματισμού - αερισμού (εξωτερικές και εσωτερικές κλιματιστικές
μονάδες, αντλίες θερμότητας κ.λπ.)
7. Υποσταθμός - Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις: Αγορά και εγκατάσταση του
μηχανολογικού εξοπλισμού του Υποσταθμού και λοιπού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
(μετασχηματιστές, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, πίνακες, συστήματα αδιάλειπτης
παροχής τάσης και προστασίας δικτύου κ.λπ.)
8. Σύστημα καθορισμού υγρών ή και αερίων αποβλήτων: Αγορά και εγκατάσταση
μηχανολογικού εξοπλισμού των συστημάτων συλλογής και καθορισμού υγρών και
αερίων αποβλήτων (π.χ. αντλίες, βιολογικός καθαρισμός, φίλτρα, κ.λπ.)

9. Εγκατάσταση πεπιεσμένου αέρα ή/και αερίων: Αγορά και εγκατάσταση δικτύων
πεπιεσμένου αέρα ή /και αερίων, αεροσυμπιεστών, αεροφυλακίων, φίλτρων, ξηραντών,
δεξαμενών αποθήκευσης.
10. Γερανογέφυρες: Αγορά και εγκατάσταση γερανογεφυρών
11. Γεφυροπλάστιγγα: Αγορά και εγκατάσταση γεφυροπλάστιγγας
12. Μηχανικές εγκαταστάσεις φορτοεκφόρτωσης: Αγορά και εγκατάσταση
ηλεκτροϋδραυλικών
μεταλλικών
ραμπών,
αυτόματων
μεταλλικών
θυρών
φορτοεκφόρτωσης κ.λπ. (αφορούν κυρίως μονάδες εφοδιαστικής αλυσίδας)
13. Αντλίες - σωληνώσεις: Αγορά και εγκατάσταση των αντλιών και σωληνώσεων για
την διακίνηση υγρών και αέριων υλικών της παραγωγικής διαδικασίας
14. Εξοπλισμός λειτουργίας πισινών, εγκαταστάσεων θαλασσοθεραπείας και SPA
ξενοδοχειακής μονάδας: Αγορά και εγκατάσταση του μηχανολογικού εξοπλισμού:
λειτουργίας των πισινών, κέντρων θαλασσοθεραπείας καιεγκαταστάσεων SPA
(αντλίες, κυκλοφορητές κ.λπ.) αφορά ξενοδοχεία
15. Πυρανίχνευση - Πυρόσβεση: Αγορά εξοπλισμού πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης
(ανιχνευτές, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές κ.λπ.)

2. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Περιλαμβάνονται τα κάθε είδους οχήματα με τα οποία η επιχείρηση διενεργεί
μεταφορές και μετακινήσεις του προσωπικού και των υλικών αγαθών της (π.χ.
εμπορευμάτων, έτοιμων προϊόντων ή υλικών), υπό την προϋπόθεση ότι αυτά κινούνται
εντός του χώρου της μονάδας.
1. Ανυψωτικά μηχανήματα: Αγορά περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (κλαρκ)
2. Φορτηγά - λοιπά οχήματα: Αγορά μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και
προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας (μικρά φορτηγά, ρυμούλκες,
φορτωτές κ.λπ.)
3. Οχήματα μεταφοράς προσωπικού και πελατών: Αγορά οχημάτων μαζικής μεταφοράς
προσωπικού και πελατών υπό την προϋπόθεση ότι κινούνται εντός του χώρου της
μονάδας. Δεν είναι επιλέξιμη η αγορά επιβατικών αυτοκινήτων έως 6 θέσεων.

3. ΑΓΟΡΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ
ΠΑΥΣΕΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ (όχι για μεγάλες επιχειρήσεις)
Περιλαμβάνονται οι δαπάνες αγοράς και εγκατάστασης μηχανημάτων, όχι παλαιότερων
των επτά (7) ετών από την ημερομηνία πρώτης κτήσης τους από μονάδα που έχει
παύσει τη λειτουργία της. Για την δημιουργία αυτής της κατηγορίας δαπάνης
λαμβάνεται υπόψη ο εξοπλισμού της μονάδας διαχωρισμός της άξιας κτήσης των
παγίων στοιχείων στο συμβόλαιο αγοράς, ο διαχωρισμός κατά την αποτίμηση της άξιας
αυτών από τα αρμόδια όργανα καθώς και ο διαχωρισμός κατά την αποτύπωση στο
λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.

