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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ06.1 Βοτάνισμα με τα χέρια

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5551

Εκρίζωση με τσάπα των ζιζανίων μεταξύ των φυτών ή σε επιφάνειες που δεν έχουν φυτευτεί,

απομάκρυνση από τον χώρο του έργου όλων των υλικών που προέκυψαν και απόρριψή τους σε

οποιαδήποτε απόσταση, σε θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές. Περιλαμβάνονται όλες οι

απαιτούμενες δαπάνες του εργατοτεχνικού

προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-06-00.

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.)

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00

(Ολογράφως) : Ninety dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ7701.1.01 Ασβέστωμα κορμών δένδρων με μίγμα ασβέστου - γαλαζόπετρας διαμέτρου έως 15 cm

A.T. : 5

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.2

Ασβέστωμα με μίγμα ασβέστου - γαλαζόπετρας περιμετρικά των κορμών των δένδρων σε δύο στρώσεις.Η

εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια ασβέστου και γαλαζόπετρας, τη δημιουργία του μίγματος, τη

μεταφορά του μίγματος επί τόπου του έργου και το ασβέστωμα του κορμού του δέντρου σε ύψος 1,0

έως 1,5 μέτρο, σε δύο στρώσεις.

 Διαμέτρου έως 15 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Εργασία             Εργ    (001)  h     0,1x         15,31 =               1,53

                                                  ------------------------------

                                                  Αθροισμα                  1,53

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,53

(Ολογράφως) : One dollar and 53 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ7701.1.02 Ασβέστωμα κορμών δένδρων με μίγμα ασβέστου - γαλαζόπετρας διαμέτρου από 15 cm
έως 35 cm

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.4

Ασβέστωμα με μίγμα ασβέστου - γαλαζόπετρας περιμετρικά των κορμών των δένδρων σε δύο στρώσεις.Η

εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια ασβέστου και γαλαζόπετρας, τη δημιουργία του μίγματος, τη

μεταφορά του μίγματος επί τόπου του έργου και το ασβέστωμα του κορμού του δέντρου σε ύψος 1,0

έως 1,5 μέτρο, σε δύο στρώσεις.

 Διαμέτρου από 15 έως 35 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Εργασία             Εργ    (001)  h     0,2x         15,31 =               3,06

                                                  ------------------------------

                                                  Αθροισμα                  3,06

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,06

(Ολογράφως) : Three dollars and 06 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ7701.1.03 Ασβέστωμα κορμών δένδρων με μίγμα ασβέστου - γαλαζόπετρας διαμέτρου από 35 έως
70cm

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.6

Ασβέστωμα με μίγμα ασβέστου - γαλαζόπετρας περιμετρικά των κορμών των δένδρων σε δύο στρώσεις.Η

εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια ασβέστου και γαλαζόπετρας, τη δημιουργία του μίγματος, τη

μεταφορά του μίγματος επί τόπου του έργου και το ασβέστωμα του κορμού του δέντρου σε ύψος 1,0

έως 1,5 μέτρο, σε δύο στρώσεις.
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 Διαμέτρου από 35 έως 70 cm

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Εργασία             Εργ    (001)  h     0,3x         15,31 =               4,59

                                                  ------------------------------

                                                  Αθροισμα                  4,59

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,59

(Ολογράφως) : Four dollars and 59 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ7701.1.04 Ασβέστωμα κορμών δένδρων με μίγμα ασβέστου - γαλαζόπετρας διαμέτρου από 70 cm και
άνω

A.T. : 8

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7767.8

Ασβέστωμα με μίγμα ασβέστου - γαλαζόπετρας περιμετρικά των κορμών των δένδρων σε δύο στρώσεις.Η

εργασία περιλαμβάνει την προμήθεια ασβέστου και γαλαζόπετρας, τη δημιουργία του μίγματος, τη

μεταφορά του μίγματος επί τόπου του έργου και το ασβέστωμα του κορμού του δέντρου σε ύψος 1,0

έως 1,5 μέτρο, σε δύο στρώσεις.

 Διαμέτρου από 70 cm και άνω

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Εργασία             Εργ    (001)  h     0,4x         15,31 =               6,12

                                                  ------------------------------

                                                  Αθροισμα                  6,12

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,12

(Ολογράφως) : Six dollars and 12 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\ΣΤ05.2 προμήθεια και τοποθέτηση ωφέλιμων εντόμων σε συσκευασία των 100 ατόμων

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΠΡΣ ΣΤ05.2

Προμήθεια και τοποθέτηση ωφέλιμων εντόμων σε συσκευασία των 100 ατόμων. Στην τιμή

συμπεριλαμβάνονται η προμήθεια των ωφέλιμων εντόμων και οι δαπάνες του απαιτουμένου προσωπικού

και εργαλείων για την πλήρη τοποθέτηση και εγκατάστασή τους (εξαπόλυση).

Τιμή ανά συσκευασία (τεμ)

(Ολογράφως) : Fifty dollars and 00 cents
Ευρώ (Αριθμητικά) : 50,00

       23.03.2020                23.03.2020

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Msc Γεωπόνος  με Α'β

Η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη της ΔΤΥ-Πολεοδομίας-

Καθαριότητας & Περιβάλλοντος

Αικατερίνη Φωτέα
Δρ Μηχανολόγος Μηχανικός

 με Α'β

Σελίδα 9 από 9


