ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Αντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των
εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση του Έργου, όπως
προδιαγράφεται στα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης που ορίζονται στη Διακήρυξη.
1.1 Οι τιμές μονάδας του παρόντος Τιμολογίου αναφέρονται σε μονάδες πλήρως
περαιωμένων εργασιών, όπως περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, οι οποίες θα
εκτελεστούν στην περιοχή του Έργου. Οι τιμές μονάδος περιλαμβάνουν όλες τις
δαπάνες που αναφέρονται στην περιγραφή των εργασιών, καθώς και όσες
απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών, σύμφωνα και με
τα λοιπά Τεύχη Δημοπράτησης.
Καμιά αξίωση ή αμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί, ως προς το είδος και την
απόδοση των μηχανημάτων, τις ειδικότητες και τον αριθμό του εργατοτεχνικού
προσωπικού και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή μή μηχανικών μέσων, εκτός
αν άλλως ορίζεται στα άρθρα του παρόντος.
Σύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου,
ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνονται τα κάτωθι:
1.1.1 Κάθε είδους επιβάρυνση των ενσωματωμένων υλικών από φόρους, τέλη,
δασμούς, έξοδα εκτελωνισμού, ειδικούς φόρους κλπ πλην του Φ.Π.Α. Ο Ανάδοχος
δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών του
μέσων.
1.1.2 Οι δαπάνες προμηθείας των πάσης φύσεως, ενσωματωμένων και μη,
κυρίων και βοηθητικών υλικών, μεταφοράς τους στις θέσεις εκτέλεσης των
εργασιών, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας τους (αν απαιτείται) και
προσέγγισής τους, με τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, τις ασφαλίσεις των
μεταφορών, τις σταλίες των μεταφορικών μέσων και τις απαιτούμενες πλάγιες
μεταφορές, εκτός των ειδικών περιπτώσεων, που η μεταφορά πληρώνεται
ιδιαιτέρως με αντίστοιχα άρθρα του Τιμολογίου.
Ομοίως οι δαπάνες για την φορτοεκφόρτωση και μεταφορά (με την σταλία
μεταφορικών μέσων) των πλεοναζόντων ή/και ακατάλληλων προϊόντων
εκσκαφών και λοιπών υλικών, σε κατάλληλους χώρους απόρριψης,
λαμβανομένων υπόψη των ισχυόντων Περιβαλλοντικών Όρων.
1.1.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, υπερεργασιών,
ασφαλιστικών εισφορών (στο Ι.Κ.Α., σε ασφαλιστικές εταιρείες, ή σε άλλους
ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κλπ.), δώρων εορτών,
επιδομάτων που καθορίζονται από τις ισχύουσες εκάστοτε Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας (αδείας, οικογενειακού, θέσεως, ανθυγιεινής εργασίας, εξαιρεσίμων
αργιών κλπ), νυκτερινής απασχόλησης (πλην των έργων που η εκτέλεσή τους
προβλέπεται κατά τις νυκτερινές ώρες και τιμολογούνται ιδιαιτέρως) κλπ, του
πάσης φύσεως προσωπικού (επιστημονικού, εργατοτεχνικού όλων των
ειδικοτήτων, υπαλλήλων εργοταξιακών γραφείων, οδηγών και χειριστών
οχημάτων και μηχανημάτων, τεχνιτών συνεργείων κλπ.) ημεδαπού ή αλλοδαπού
που απασχολείται για την κατασκευή του έργου, επί τόπου ή οπουδήποτε αλλού.

1.1.4 Οι δαπάνες εξασφάλισης εργοταξιακών χώρων (με ενοικίαση ή αγορά),
διαρρύθμισης αυτών, ανέγερσης γραφείων, εργαστηρίων και λοιπών
εγκαταστάσεων του Αναδόχου, εξασφάλισης ύδρευσης, ηλεκτρικού ρεύματος,
τηλεφωνικής σύνδεσης και αποχέτευσης των εργοταξιακών εγκαταστάσεων,
καθώς και λοιπών απαιτουμένων ευκολιών, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.
1.1.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και
ευκολιών, απομάκρυνσής τους μετά την περαίωση του έργου, καθώς και οι
δαπάνες αποκατάστασης των χώρων κατά τρόπο αποδεκτό από την Υπηρεσία και
σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Περιβαλλοντικούς Όρους.
1.1.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση, εξοπλισμό και λειτουργία
εργοταξιακού εργαστηρίου, εάν προβλέπεται, την λήψη και μεταφορά των
δοκιμίων και την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, είτε στο εργοταξιακό εργαστήριο
ή σε κρατικό ή σε ιδιωτικό της εγκρίσεως της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους
δημοπράτησης.
1.1.7 Τα πάσης φύσεως ασφάλιστρα για το προσωπικό του Εργου, τις μεταφορές,
τα μεταφορικά μέσα, τα μηχανήματα έργων και τις εγκαταστάσεις, καθώς και τις
λοιπές ασφαλιστικές.
1.1.8 Οι επιβαρύνσεις από την εκτέλεση των εργασιών υπό ταυτόχρονη
διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την λήψη των απαιτουμένων προστατευτικών
μέτρων, οι δαπάνες των μέτρων προστασίας των όμορων κατασκευών των χώρων
εκτέλεσης των εργασιών, της πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, της
αποφυγής βλαβών σε κινητά ή ακίνητα πράγματα τρίτων, της αποφυγής
ρύπανσης ρεμάτων, ποταμών, ακτών κλπ, καθώς και οι δαπάνες των μέτρων
προστασίας των έργων σε κάθε φάση της κατασκευής τους ανεξαρτήτως της
εποχής του έτους (εκσκαφές, θεμελιώσεις, ικριώματα, σκυροδετήσεις κλπ) και
μέχρι την οριστική παραλαβή τους.
1.1.9 Οι δαπάνες διεξαγωγής των ελέγχων ποιότητος και οι δαπάνες κατασκευής
των πάσης φύσεως ‘’δοκιμαστικών τμημάτων’’ (μετρήσεις, εργαστηριακοί έλεγχοι
και δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, εργασία κλπ.)
1.1.10 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας του κυρίου και
βοηθητικού μηχανικού εξοπλισμού και μέσων (π.χ. ικριωμάτων, εργαλείων) που
απαιτούνται για την κατασκευή του έργου στο πλαίσιο του εγκεκριμένου
χρονοδιαγράμματος, στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά
επί τόπου, η συναρμολόγηση (όταν απαιτείται), η αποθήκευση, η φύλαξη, η
ασφάλιση, οι αποδοχές οδηγών, χειριστών, βοηθών και τεχνιτών, τα καύσιμα, τα
λιπαντικά και λοιπά αναλώσιμα, τα ανταλλακτικά, οι επισκευές, οι μετακινήσεις
στον χώρο του έργου, οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, οι πάσης φύσεως
σταλίες και καθυστερήσεις (που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Κυρίου του
Έργου), η αποσυναρμολόγησή τους (εάν απαιτείται) και η απομάκρυνσή τους από
το Έργο.
Περιλαμβάνονται επίσης οι πάσης φύσεως δαπάνες του εφεδρικού εξοπλισμού
που διατηρείται σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση βλαβών ή για οποιαδήποτε
άλλη αιτία.

1.1.11 Οι επιβαρύνσεις από καθυστερήσεις, μειωμένη απόδοση και μετακινήσεις
μηχανημάτων και προσωπικού που οφείλονται:
(α) σε εμπόδια στο χώρο εκτέλεσης των εργασιών (δίκτυα Ο.Κ.Ω. κλπ.),
(β) στην μη ολοκλήρωση των διαδικασιών απαλλοτρίωσης τμημάτων του χώρου
εκτέλεσης των εργασιών (υπό την προϋπόθεση ότι παρέχεται η δυνατότητα
τμηματικής εκτέλεσης των εργασιών),
(γ) στις τυχόν ιδιαίτερες απαιτήσεις αντιμετώπισης των εμποδίων από τους
αρμόδιους για αυτά φορείς (ΥΠ.ΠΟ, Δ.Ε.Η, ΔΕΥΑx κλπ.),
(δ) στην ενδεχόμενη εκτέλεση των εργασιών κατά φάσεις λόγω των ως άνω
εμποδίων,
(ε) στην διενέργεια των απαιτουμένων μετρήσεων, ελέγχων και ερευνών
(τοπογραφικών, εργαστηριακών, γεωτεχνικών κ.α.), καθώς και στις λοιπές
υποχρεώσεις του Αναδόχου που προβλέπονται στα τεύχη δημοπράτησης, είτε τα
ως άνω αποζημιώνονται ιδιαίτερα ,ή σε άλλα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου
(στ) στην λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της κυκλοφορίας πεζών και
οχημάτων,
(ζ) σε προσωρινές ή μόνιμες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή
του έργου για οποιαδήποτε αιτία (π.χ. εορτές, εργασίες συντήρησης οδικού
δικτύου και υποδομών, βλάβες σε άλλα έργα, εκτέλεση άλλων έργων κλπ.).
1.1.12 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την ομαλή και ασφαλή διακίνηση πεζών και
οχημάτων στις θέσεις εκτέλεσης των εργασιών, όπως ενδεικτικά:
(1)
Οι δαπάνες προσωρινών γεφυρώσεων ορυγμάτων πλάτους έως 3,0 m, για
την αποκατάσταση της κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, όταν τούτο κρίνεται
απαραίτητο από την Υπηρεσία ή τις αρμόδιες Αρχές
(2)
Οι δαπάνες λήψης προστατευτικών μέτρων για την απρόσκοπτη και
ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περίμετρο των χώρων εκτέλεσης
των εργασιών, όπου απαιτείται, ήτοι για την περίφραξη των ορυγμάτων και
γενικά των χώρων εκτέλεσης εργασιών, την ενημέρωση του κοινού, την σήμανση
του εργοταξιακού χώρου (πλην εκείνης που προκύπτει από μελέτη σήμανσης και
τιμολογείται ιδιαιτέρως), την προσωρινή διευθέτηση και αποκατάσταση της
κυκλοφορίας κλπ. καθώς και οι δαπάνες για την απομάκρυνση των παραπάνω
προσωρινών κατασκευών και σήμανσης μετά την περαίωση των εργασιών και την
πλήρη αποκατάσταση της αρχικής σήμανσης.
1.1.13 Οι δαπάνες λήψης επιμετρητικών στοιχείων κατ’ αντιπαράσταση με
εκπρόσωπο της Υπηρεσίας και σύνταξης των πάσης φύσεως επιμετρητικών
σχεδίων, πινάκων και υπολογισμών που θα υποβληθούν στην Υπηρεσία προς
έλεγχο.
1.1.14 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο εκτέλεσης των εργασιών, του
χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο
αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κλπ. Καθώς και οι δαπάνες για την απόδοση,
μετά το τέλος των εργασιών του χώρου καθαρού και ελεύθερου από
οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια και όπως στους εγκεκριμένους
περιβαλλοντικούς όρους ορίζεται.
1.1.15 Οι δαπάνες διαμόρφωσης προσβάσεων, προσπελάσεων και δαπέδων
εργασίας στα διάφορα τμήματα του έργου, και γενικά κάθε βοηθητικής

κατασκευής που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο των εργασιών, καθώς και
οι δαπάνες αποξήλωσης των προσωρινών κατασκευών και περιβαλλοντικής
αποκατάστασης των χώρων (προσβάσεων, προσπελάσεων, δαπέδων εργασίας
κ.λ.π.) εκτός εάν υπάρχει έγγραφη αποδοχή της Υπηρεσίας για την διατήρησή
τους.
1.1.16 Οι δαπάνες πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και
οι αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφισταμένων
κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή την διακίνηση του εξοπλισμού
του Αναδόχου (που οφείλονται σε αμέλεια, απρονοησία, μη τήρηση των
συμβατικών όρων, των υποδείξεων της Υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και
γενικότερα σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
1.1.17 Οι δαπάνες λήψης μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, από την
εγκατάσταση του Αναδόχου στο Έργο μέχρι και την παραλαβή του Έργου, όπως
αυτά καθορίζονται στις σχετικές μελέτες και τους περιβαλλοντικούς όρους, εκτός
αν προβλέπεται ιδιαίτερη πληρωμή προς τούτο στα τεύχη δημοπράτησης.
1.1.18 Οι δαπάνες συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.
1.2 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) επί των λογαριασμών του Αναδόχου
βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

ΑΡΘΡΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ
Α. Τ. 1.Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή
εγκατάσταση χλοοτάπητα Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140100% . Αποκομιδή
πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού
(πέτρες, υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε
μέσο, γενική ισοπέδωση των χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας
του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα. Στην τιμή μονάδας
περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των
εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2)
Ευρώ(Ολογράφως) : ένα ευρώ

(Αριθμητικά): 1,00 €

Α.Τ. 2 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους Σχετικό : Κωδικός
αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100% Ενσωμάτωση ενός ή περισσοτέρων βελτιωτικών στο
υπάρχον έδαφος (όπως τύρφη, οργανοχουμικά, περλίτηςκλπ), σε βάθος τουλάχιστον 10
cm, με οποιοδήποτε μέσο, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας. Η προμήθεια των βελτιωτικών εδάφους πληρώνεται ιδιαίτερα.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο εδάφους επεξεργασμένου με βελτιωτικά (m3)
Ευρώ (Ολογράφως) : πέντε ευρώ (Αριθμητικά): 5,00€

Α.Τ.3 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Προμήθεια οργανικών φυτικών υποστρωμάτων Σχετικό : Κωδικός
αναθεώρησης: ΠΡΣ 5340 100% . Προμήθεια επί τόπου του έργου οργανικού φυτικού
υποστρώματος προερχομένου από ελεγχόμενη αποσύνθεση φυτικών ή και ζωικών
υπολειμμάτων, σε σφραγισμένη συσκευασία, με αναγραφή της εγγυημένης σύνθεσης και
της περιεκτικότητα σε θρεπτικά στοιχεία και χούμο.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
Ευρώ(Ολογράφως) : ογδόντα πέντε ευρώ (Αριθμητικά): 85,00€ .

Α. Τ. 4 Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Προμήθεια κηπευτικού χώματος Σχετικό : Κωδικός αναθεώρησης:
ΠΡΣ 1710 100% Προμήθεια κηπευτικού χώματος επί τόπου του έργου, σύμφωνα με την
μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-05-00. Το κηπευτικό χώμα θα είναι γόνιμο, επιφανειακό,
εύθρυπτο, αμμοαργιλώδους σύστασης, με αναλογία σε άμμο τουλάχιστον 55 % και κατά το
δυνατόν

απαλλαγμένο

από

σβώλους,

αγριόχορτα,

υπολείμματα

ριζών,

λίθους

μεγαλύτερους των 5 cm και άλλα ξένα ή τοξικά υλικά βλαβερά για την ανάπτυξη φυτών.
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά(Αριθμητικά): 8,50€
Α. Τ.5: Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Διάστρωση υλικών στην επιφάνεια του εδάφους. Σχετικό : Κωδικός
αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 100%Ισοπαχής διάστρωση στην επιφάνεια του εδάφους
κηπευτικού χώματος που έχει μεταφερθεί και αποτεθεί σε σωρούς σε διάφορα σημεία του
εδάφους, στην αρχή μεν με ισοπεδωτήρα και στην τελική φάση, όπου χρειαστεί,
χειρονακτικά με χρήση καταλλήλων εργαλείων (τσουγκράνες), σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-03.
Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των
μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της
εργασίας.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) .
ΕΥΡΩ(Ολογράφως) : είκοσι πέντε λεπτά (Αριθμητικά): 0,25 €

Α.Τ.6: Εκρίζωση υπογείου τμήματος δένδρων οιουδήποτε κορμού.
Η εργασία αυτή περιλαμβάνει την εκρίζωση του υπόγειου τμήματος του δέντρου µε
μηχανικό εκσκαφέα, µε οιαδήποτε περίμετροκορμού, τον τεμαχισμό σε
μικρότερατμήματακαι την απομάκρυνση όλων των προϊόντων εκρίζωσης µε φορτηγό
αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για όλες τις παραπάνω εργασίες.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεµ.)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : είκοσι ευρώ(Αριθμητικά): 20,00 €
Α.Τ.7: Εκρίζωση ανεπιθύμητων φυτών και δένδρων.
Η εργασία αυτή Περιλαμβάνει την εκρίζωση ανεπιθύμητων φυτών και δένδρων όπως
καλαμιές, τσιποκάλαμα ,συκιές κ.λ.π και του υπόγειου τρήματος αυτών µε μηχανικό
εκσκαφέα(τσάπα) κ.λ.π, σε βάθος 0,40-0.50 μ τον πλήρη καθαρισμό της εκσκαφής από
υπολείμματα ριζών,τεμαχισμό σε μικρότερατμήματα και την απομάκρυνση όλων των
προϊόντων εκρίζωσης µε φορτηγό αυτοκίνητο σε τοποθεσία που επιτρέπεται.Μετά την
εκσκαφή και την απομάκρυνση των προϊόντων κοπής θα γίνει επίχωση της διανοιγείσας
τάφρου με κηπευτικό χώμα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού
που θα εργαστεί, των μηχανημάτων και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούνκαι η
επίχωσημε κηπευτικό χώμαγια όλες τις παραπάνω εργασίες.
Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (μ2.)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : οκτώ ευρώ(Αριθμητικά): 8,00 €

Α.Τ.8: Πλήρωση νησίδων με κηπευτικό χώμα.
Πλήρωση νησίδων με κηπευτικό χώμα σε διάφορες περιοχές, χωρίς την προμήθεια του
υλικού
Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) : τρία ευρώ και τριάντα λεπτά(Αριθμητικά): 3,30€
Δένδρα
Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.
Α.Τ.9 Δένδρα κατηγορίας Δ3
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά (Αριθμητικά): 12,5€
Α.Τ.10 Δένδρα κατηγορίας Δ4
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Εικοσιπέντε ευρώ .

(Αριθμητικά): 25,00€

Α.Τ.11 Δένδρα κατηγορίας Δ5
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά( Αριθμητικά): 45,00€
Θάμνοι
Προμήθεια καλλωπιστικών θάμνων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, τις
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και
όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των θάμνων σε αρίστη κατάσταση
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-0100.
Α.Τ 12 Θάμνοι κατηγορίας Θ2
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφω)ς: Τέσσερα ευρώ και τριάντα λεπτά ( Αριθμητικά) : 4,30€
Α.Τ 13 Θάμνοι κατηγορίας Θ3
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Επτά ευρώ και σαράντα λεπτά ( Αριθμητικά) : 7,40 €
Α.Τ 14 Θάμνοι κατηγορίας Θ4
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως):Δεκατέσσερα ευρώ(Αριθμητικά) : 14,00€

Ποώδη – πολυετή , βολβώδη κλπ φυτά
Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών διετών, βολβωδών κλπ φυτών με τις δαπάνες
συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής
αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν
απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες
του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη
δαπάνη απαιτείται για την διατήρηση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση
μέχρι και τη φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-07-00.
ΑΤ . 15 Ποώδη - πολυετή διετή, βολβώδη κλπ φυτά κατηγ. Π2
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά( Αριθμητικά): 1,80 €

Αναρριχώμενα φυτά
Προμήθεια αναρριχώμενων φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
μεταφοράς στον τόπο του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο
φυτώριο του εργοταξίου, πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά,
φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού
προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται

για την διατήρηση των αναρριχομένων φυτών σε αρίστη κατάσταση μέχρι και τη
φύτευσή τους, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-09-01-00.

AT.16 Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α3
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Επτά ευρώ (Αριθμητικά): 7,00 €

Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός η με τη χρήση εκσκαπτικού
μηχανήματος,
Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός η με τη χρήση εκσκαπτικού
μηχανήματος,, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων ριζών και των
αχρήστων υλικών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00. Στην
τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,
εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας.
Α.Τ. 17 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,30 x 0,30 x 0,30 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Εξήντα πέντε λεπτά (Αριθμητικά) : 0,65 €
Α.Τ. 18 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,50 x 0,50 x 0,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά( Αριθμητικά) : 1,60 €
Α.Τ 19 Άνοιγμα λάκκων διαστάσεων 0,70 x 0,70 x 0,70 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): δύο και σαράντα λεπτά (Αριθμητικά) : 2,40 €
Α.Τ. 20 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 2,00 - 4,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Ένα ευρώ και δέκα λεπτά (Αριθμητικά) : 1,10 €
Α.Τ. 21 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και
σχηματισμός λεκάνης άρδευσης, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00

Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες
(πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): ένα ευρώ και τριάντα λεπτά
(Αριθμητικά) : 1,30€
Α.Τ 22 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηματισμός
λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( Αριθμητικά): 3,20€
Α.Τ 23 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23,00 - 40,00 lt
Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23,00 - 40,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή
τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την
επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης, σχηματισμός
λεκάνης άρδευσης και μια άρδευση του με κατάκλυση της λεκάνης, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-01-00
Στην τιμή περιλαμβάνονται η αξία του λιπάσματος και του νερού και η δαπάνη
απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση (πέτρες, σακούλες,
δοχεία κλπ).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά ( Αριθμητικά): 4,50€

Α.Τ. 24 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου
Υποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τόπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικρούλικών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν
με κατάλληλο μέσον.
Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Τρία ευρώ( Αριθμητικά) : 3,00 €

Α.Τ. 25 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου
Υποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου,
πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m, από κατάλληλη ξυλεία.
Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται η αξία και μεταφορά επί τόπου του πασσάλου, οι
δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικρούλικών και των εργαλείων που θα
χρησιμοποιηθούν για την κατακόρυφη έμπηξή του σε βάθος 0,50 m, σε οποιοδήποτε
είδος εδάφους, και με οποιαδήποτε κλίση καθώς και η πρόσδεσή του δέντρου σ’ αυτόν
με κατάλληλο μέσον.
Για μήκος πασσάλου πάνω από 2,50 m
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ
(Ολογράφως): Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά ( Αριθμητικά) : 4,50 €

Α.Τ 26 Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά
Αναθεωρείται με το άρθρο ΠΡΣ 5510
Το αντικείμενο εγκατάστασης χλοοτάπητα με σπορά περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
1.
Την κατεργασία του εδάφους με φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί,
για τον ψιλοχωματισμό του εδάφους.
2.
Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση της εμπλουτισμένης
τύρφης, περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό
φρεζάρισμα σε βάθος 10-12 cm
3.
Την τελική διαμόρφωση της επιφάνειας με ράμματα και τσουγκράνες, για να
δημιουργηθεί η κατάλληλη σποροκλίνη.
4.
Την προμήθεια σπόρου της έγκρισης της Υπηρεσίας, πιστοποιημένου, πρόσφατης
εσοδείας, συσκευασμένου σε σάκους που θα αναγράφουν την σύνθεση του μίγματος και
τον οίκο παραγωγής και τη σπορά με την προβλεπόμενη ποσότητα, ανάλογα με το είδος
του σπόρου.
5.
Την κάλυψη του σπόρου, την ομοιόμορφη κατανομή μικτού λιπάσματος με
ιχνοστοιχεία και το κυλίνδρισμα της επιφάνειας.
6.
Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο σκεύασμα.
7.
Την λίπανσή του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία.
8.
Την απομάκρυνση όλων των αχρήστων υλικών που θα προκύψουν κατά την
εγκατάσταση του χλοοτάπητα.
9.
Την πρώτη άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του
χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την απομάκρυνση
των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά χλοοτάπητα σε όσα
σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές.
10.
Το πρώτο κούρεμα και το κυλίνδρισμα όταν ο χλοοτάπητας αποκτήσει ύψος 10
cm.
Οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-05-02-01.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,
των υλικών, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του
χλοοτάπητα.
Τιμή ανά στρέμμα (στρ)
ΕΥΡΩ(Ολογράφως): Δύο χιλιάδες διακόσια(Αριθμητικά) : 2.200,00€

Άρδευση φυτών
Α.Τ. 27 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6atm Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 Σωλήνες
από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής
ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ20 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η
προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι,
τεφλόνκλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο,
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της
τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) Ένα (1) m :
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) πενήντα λεπτά (Αριθμητικά) 0,50 €
Α.Τ. 28 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο PE 6atm Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 8 Σωλήνες
από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm (SDR 21), κατά
EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 8072 (SF = συντελεστής
ασφαλείας = 1,25 ή 1,40) για διατομές έως Φ25 mm. Στην τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η
προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι,
τεφλόνκλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο,
καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της
τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) Ένα (1) m :
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) πενήντα πέντε λεπτά (Αριθμητικά) 0,55 €
Α.Τ. 29 Σταλακτηφόροι Φ20 mm από ΡΕ με σταλάκτες μακράς διαδρομής
Σταλακτηφόροι Φ20 mm από πολυαιθυλένιο (ΡΕ), με ενσωματωμένους σταλάκτες
(κοντούς ή μακρούς), με λαβύρινθο μακράς διαδρομής, με ομοιομορφία παροχής
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9261 για σταλάκτες κατηγορίας A', για
πίεση λειτουργίας από 1,00 έως 3,00 atm. Προμήθεια σωλήνων, εξαρτημάτων σύνδεσης
και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου του έργου, προσέγγιση και πλήρης εγκατάσταση
σε τάφρο ή επιφανειακά, σύνδεση, ρυθμίσεις και δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική
μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Δεν περιλαμβάνεται η δαπάνη εκσκαφής και επίχωσης της τάφρου.
Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ

Ολογράφως: πενήντα λεπτά Αριθμητικώς: 0,50 €

Α.Τ.30 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού
δικτύου.
Βάθος επίχωσης γραμμών δικτύου 5 - 10 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) πενήντα λεπτά (Αριθμητικά) 0,50 €

Α.Τ.31 Χειρωνακτική εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων υπογείου αρδευτικού
δικτύου.
Βάθος επίχωσης γραμμών δικτύου 20- 40 cm

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) ένα ευρώ και πενήντα λεπτά (Αριθμητικά) 1,50 €
Α. Τ.32 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm Σχετικό
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 100% Εκτοξευτήρες αυτοανυΨούμενοι (pop-up), στατικοί,
1/2” BSP, ακτίνας ενεργείας 2,0 - 5,0 m, με ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα,
κανονικής παροχής, ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).
Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία
τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
Ευρώ (Ολογράφως)Τέσσερα ευρώ και εξήντα λεπτά(Αριθμητικά): 4,60€
Α.Τ.33 Συσκευές ελέγχου άρδευσης.
Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10atm, πλαστικές. με μηχανισμό ρύθμισης
πίεσης Φ 1"
Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές,
ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με μηχανισμό ρύθμισης
παροχής (flowcontroller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και
δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί
τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την
φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) Ένα (1) τεμ. :
ΕΥΡΩ (Ολογράφως) εκατό δώδεκα ευρώ

(Αριθμητικά) 112,00 €

Α.Τ.34 Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 Πλαστικό
φρεάτιο με καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), με τα υλικά
εγκιβωτισμού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης (άνοιγμα του
λάκκου, διαμόρφωση των τομών για το πέρασμα των σωλήνων, τοποθέτηση άμμου
λατομείου πυθμένα του λάκκου για την στράγγιση, προσαρμογή του φρεατίου στην στάθμη
του εδάφους, επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία).
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ. :(Ολογράφως)

Σαράντα πέντε ευρώ (Αριθμητικά) 45,00 €

Α.Τ 35. Στεγανά κουτιά για προγραμματιστές. Στεγανό κουτί για προγραμματιστές,
μεταλλικό Αναθεωρείται με το άρθρο ΗΛΜ 8 Στεγανό κουτί προγραμματιστών, μεταλλικό,
για τοποθέτηση προγραμματιστών ή και κεφαλών άρδευσης κλπ, με πόρτα πάχους
τουλάχιστον 1,2 rnm, με αντισκωριακή βαφή, με εσωτερική πλάκα στήριξης εξαρτημάτων,
με στεγανοποιητικάπαρεμβύσματα στην πόρτα και στις διελεύσεις καλωδίων, βαθμού
προστασίας τουλάχιστον ΙΡ 65, με κλειδαριά ασφαλείας, με δυνατότητα ανοίγματος της
πόρτας δεξιά ή αριστερά ή με δύο πόρτες, με όλα τα εξαρτήματα υλικά και μικροϋλικά και
την εργασία τοποθέτησης.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ

(Ολογράφως): ογδόντα ευρώ (Αριθμητικά) 80,00 €

Α.Τ 36 Προγραμματιστές μπαταρίας απλού τύπου, 3 εκκινήσεων, κύκλου ποτίσματος 1 - 7
ημερών, με έλεγχο των ηλεκτροβανών με πηνία μανδάλωσης(latching), σε απόσταση
τουλάχιστον 20 m μέσω καλωδίου διατομής 1,5 mm2 και με δυνατότητα εκκίνησης
κεντρικής ηλεκτροβάνας.
Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή με την μπαταρία του και τα πάσης
φύσεως εξαρτημάτά του καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού,
ελέγχου, ρυθμίσεων, δοκιμών κλπ. σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): εκατό ευρώ(Αριθμητικά): 100,00€
Α.Τ. 37 Διαμόρφωση-ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δέντρων
Κοπή ή/και εκρίζωση δέντρου ύψους μέχρι 4 m, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και
την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του εργατοτεχνικού
προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων που απαιτούνται καθώς και η δαπάνη
απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψή τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε
θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ ( Ολογράφως): οκτώ ευρώ (Αριθμητικά): 8,00€
Α.Τ. 38 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δέντρων
Ανανέωση κόμης ή κοπή δέντρου ύψους από 4-12 m σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη
και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψης τους σε οποιαδήποτε
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): σαράντα ευρώ ( Αριθμητικά): 40,00€
Α.Τ. 39 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δέντρων
Κλάδεμα ή κοπή μεγάλων δέντρων από 12m και άνω σε ανοιχτούς χώρους ή πλησίον
κτηρίων σε νησίδες, ερείσματα παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτούμενου
εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς
και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψης τους σε οποιαδήποτε
απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται..
Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)
ΕΥΡΩ (Ολογράφως): ενενήντα ευρώ (Αριθμητικά): 90,00€
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