
 

ΣΙΜΟΚΑΣΑΛΟΓΟ  86ης ΓΔΘ  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 86ης ΔΕΘ €/ΤΜ 

ΣΕΓΑΜΕΝΟ ΜΙΑ ΟΨΗ    120,00 €  

ΣΕΓΑΜΕΝΟ ΔΤΟ ΟΨΕΙ 130,00 €  

ΣΕΓΑΜΕΝΟ ΣΡΕΙ ΟΨΕΙ 140,00 €  

ΣΕΓΑΜΕΝΟ ΣΕΕΡΙ ΟΨΕΙ    150,00 €  

ΤΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ      80,00 €  

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ  ΚΑΣΑΚΕΤΗ (ΣΤΠΟ 2)      19,00 €  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΚΘΕΣΗ     110,00 €  

ΣΤΠΟ 1 ΥΧΡΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟ   Δηαηίζεηαη ρώξνο ζε ίρλνο εδάθνπο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο γεληθήο  θαζαξηόηεηαο. 
Δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε παξνρή θαη ζύλδεζε ξεύκαηνο (Απαξαίηεηε ε θαηάζεζε ειεθηξνινγηθνύ ζρεδίνπ). Κόζηνο 22€/Kw πιένλ ΦΠΑ. 

ΣΤΠΟ 2  
ΜΔ ΔΞΟΠΛΙΜΟ 
(μόνο για 
στεγασμένο 
χώρο) 

Πεξηιακβάλεη: Δηαρωξηζηηθά, κεηόπε 
κε ηελ επηγξαθή ηνπ εθζέηε, αξηζκό 

stand, κνθέηα, 1 γξαθείν, 1 
ηξαπεδάθη, 3 θαξέθιεο γεληθή 

θαζαξηόηεηα θαη αλά 12η.κ. κία 

πξίδα ηζρύνο 500W, δέθα ειεθηξηθά 
ζπόη, παξνρή θαη ζύλδεζε 

ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. 

 

   ΟΦΔΙ ΣΔΓΑΜΔΝΧΝ ΥΧΡΧΝ:   

 
 

 

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΙ ΣΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΧΜΗ 

 
A)Με επιταγές 

Με ηε Δήιωζε Σπκκεηνρήο θαηαηίζεληαη ηξεηο επηηαγέο ωο εμήο: 
ε πξώηε θαιύπηεη ην 30% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ κε ιήμε 29/08/2022, 

ε δεύηεξε θαιύπηεη ην 40% κε ιήμε 29/11/2022 θαη 
ε ηξίηε θαιύπηεη ην 30% κε ιήμε 29/12/2022 

 

Β) Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό 
Σε πεξίπηωζε πνπ ν εθζέηεο δελ εθδίδεη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο θη επηζπκεί λα πιεξώζεη κε κεηξεηά, ζα 

πξέπεη κε ηελ ππνβνιή ηεο Δήιωζεο Σπκκεηνρήο λα θαηαζέζεη ωο πξνθαηαβνιή ην 30% ηνπ ζπλνιηθνύ πνζνύ 
θαη ε εμόθιεζε λα γίλεη έωο ηηο 16/09/2022. 

 

Γ) Με πιστωτική κάρτα 
Ιζρύεη επίζεο ε εμόθιεζε ηωλ ηηκνινγίωλ κέζω πηζηωηηθήο θάξηαο ζε 6 ή 12 άηνθεο δόζεηο ζύκθωλα κε ηνπο 

όξνπο πνπ έζεζε ην Τκήκα Λνγηζηεξίνπ. 
 

ΔΚΠΣΧΔΙ 
Α. ΣΔΓΑΜΔΝΟΙ ΥΧΡΟΙ 

α. Γηα ρώξνπο 64 – 79 η.κ.: έθπηωζε 10% 

β. Γηα ρώξνπο 80 – 99 η.κ.: έθπηωζε 15% 
γ. Γηα ρώξνπο 100 – 149 η.κ.: έθπηωζε 20% 

δ. Γηα ρώξνπο 150η.κ. θαη άλω: έθπηωζε 25% 
Β. ΤΠΑΙΘΡΙΟΙ ΥΧΡΟΙ 

α. Γηα ρώξνπο 80 – 150 η.κ.: έθπηωζε 10% 
β. Γηα ρώξνπο 151 – 200 η.κ.: έθπηωζε 15% 

γ. Γηα ρώξνπο 201 η.κ. θαη άλω: έθπηωζε 20% 

Οη παξαπάλω εθπηώζεηο αθνξνύλ κόλν ην ελνίθην ρώξνπ (Τύπνο 1) θαη όρη ζηε δνκή 

 

10-18/09/2022 


