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ΑΡΘΡΑ

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.15 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Δάφνη Απόλλωνα, Laurus nobilis, μπάλα χώματος 12 λίτρα, ύψος
1,50 έως 1,75 μέτρα

A.T. : 1

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.15   Δάφνη Απόλλωνα, Laurus nobilis, μπάλα χώματος 12 λίτρα, ύψος 1,50 έως 1,75

μέτρα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.58 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Ροδιά, Punica granatum

A.T. : 2

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.58   Ροδιά, Punica granatum

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.32 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Κοιλρεουτέρια, Koelreuteria paniculata,  μπάλα χώματος 24 λίτρα,
ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά

A.T. : 3

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.32   Κοιλρεουτέρια, Koelreuteria paniculata,  μπάλα χώματος 24 λίτρα, ύψος 2,50

έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.6.43 Δένδρα, κατηγορίας Δ6, Μαγνόλια μεγανθής, Magnolia grandiflora, μπάλα χώματος 18
λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα

A.T. : 4

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 6  Δένδρα κατηγορίας  Δ6

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 6.43   Μαγνόλια μεγανθής, Magnolia grandiflora, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75

έως 2,00 μέτρα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 80,00

(Ολογράφως) : Eighty dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.64 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Φιλύρα (τίλιο), Tilia platyphyllos, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος
2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 16-18 εκατοστά

A.T. : 6

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.64   Φιλύρα (τίλιο), Tilia platyphyllos, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως

2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 16-18 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Δ01.5.61.1 Σφένδαμος, Acer pseudoplatanus ''Brillantissimum'' ., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50
έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

A.T. : 7

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5. 61.1   Σφένδαμος,  Acer pseudoplatanus ''Brillantissimum'', μπάλα χώματος 18

λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents
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Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Δ02.6.51 Δενδρα κατηγορίας Δ5 Φωτίνια (Photinia x fraseri) μπαλα χώματος 35 λιτρα ύωος 1.75 με 2
μέτρα

A.T. : 9

Κωδικός αναθεώρησης:

[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.]

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 6  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 6. 51   Φωτίνια, Photinia x fraseri, μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00

μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Δ01.5.44 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Μελιός, Fraxinus ornus, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως
2,50 μέτρα, περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά

A.T. : 10

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.44   Μελιός, Fraxinus ornus, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα,

περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.30 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Κελτίς (Μελικοκιά), Celtis australis, μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος
2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά

A.T. : 11

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.30   Κελτίς (Μελικοκιά), Celtis australis, μπάλα χώματος 35 λίτρα, ύψος 2,50 έως

3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 20-25 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Δ01.5.19 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Ελιά, Olea europaea

A.T. : 12

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210
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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.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.19   Ελιά, Olea europaea, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα,

περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Δ01.5.71 Λιγούστρο,Ligustrum japonicum', μπάλα χώματος 30 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα,
περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

A.T. : 14

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01.5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01.5.71  Λιγούστρο,Ligustrum japonicum', μπάλα χώματος 30 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00

μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.39 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Λαγκερστρέμια, Lagerstroemia indica, μπάλα χώματος 18 λίτρα,
ύψος 3,00 έως 3,50 μέτρα

A.T. : 15

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.39   Λαγκερστρέμια, Lagerstroemia indica, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 3,00 έως

3,50 μέτρα

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Δ01.5.59 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Σοφόρα, Sophora japonica

A.T. : 16

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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
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κατάσταση μέχρι και τη φύτευσή τους.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5. 60   Σοφόρα, Sophora japonica, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα,

περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία των πασσάλων και του πλέγματος

A.T. : 18

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240

Yποστύλωση δέντρου με την αξία των δύο πασσάλων ευθυτενών, αποφλοιωμένων, βαμμένων, πελεκητών

στο κάτω άκρο, πισσαρισμένων μέχρι ύψος 0,50 m από κατάλληλη ξυλεία και την αξία του

προστατευτικού πλέγματος πλαστικού,χρώματος πράσινου. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες

του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την

έμπηξη του πασσάλου σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, σε βάθος 0,50 m, με οποιαδήποτε κλίση και η

πρόσδεσή του με κατάλληλο μέσον στο δέντρο, καθώς και οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού,

των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για τη σωστή τοποθέτηση περιμετρικά

του δένδρου και την πρόσδεσή του με κατάλληλο μέσο στους πασσάλους του προστατευτικού

πλέγματος.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,50

(Ολογράφως) : Six dollars and 50 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt

A.T. : 19

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,30

(Ολογράφως) : One dollar and 30 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.6 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt

A.T. : 20

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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)
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00

(Ολογράφως) : Three dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt

A.T. : 21

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 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 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)

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,00

(Ολογράφως) : Four dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ02.1.1 Άρδευση διάσπαρτων μεμονωμένων δένδρων με βυτίο

A.T. : 22

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5311

Άρδευση διάσπαρτων μεμονωμένων δένδρων με βυτίο σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ

10-06-01-00. Περιλαμβάνονται η αξία και η μεταφορά του νερού επι τόπου, η σταλία του

αυτοκινήτου και το πότισμα με λάστιχο κατάλληλης διατομής σε ποσότητα 15 lt ανά θάμνο και 30 lt

ή περισσότερο ανά δένδρο.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,00

(Ολογράφως) : One dollar and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

A.T. : 23

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, 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.

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60

(Ολογράφως) : Zero dollars and 60 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.2 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

A.T. : 24

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5120

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, 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.
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 ΝΑΠΡΣ Ε01. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,50 Χ 0,50 Χ 0,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50

(Ολογράφως) : One dollar and 50 cents

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 4.04 Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων.

A.T. : 25

Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6807

Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων και της υπόβασής τους, με χρήση αεροσφυρών,

με την φόρτωση επί αυτοκινήτου και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.

Η εργασία θα εκτελείται με ιδιαίτερη επιμέλεια προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί το

ποσοστό θραυομένων πλακών κατά την αποξήλωση.

Οι ακέραιες πλάκες θα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του

ορύγματος προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθούν κατά την αποκατάσταση της

πλακόστρωσης.

Ο προσδιορισμός της τιμής του αστερίσκου θα γίνεται με βάση την συμβατική

παραδοχή ότι ανά τετραγωνικό μέτρο αποξήλωσης πλακόστρωσης προκύπτουν 0,10 m3

προϊόντων προς μεταφορά για οριστική απόθεση, ως εξής:

    = 0,10 m3 x S x E/m3.km (βλπ. Γενικούς Ορους του Τιμολογίου)

όπου S η μέση απόσταση μέχρι τον χώρο απόθεσης, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς

όρους ή την σχετική έγκριση της αρμόδιας αρχής.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,40

(Ολογράφως) : Twelve dollars and 40 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Β05 Πλακόστρωση πεζοδρομίων - νησίδων - πλατειών

A.T. : 26

Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2922

Πλακόστρωση πεζοδρομίων, νησίδων κλπ, με τσιμεντόπλακες κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1339, διαστάσεων 0,50 x

0,50 m, πάχους 5 cm, αντιολισθηρές, με επιφανειακή στοιβάδα από λευκό τσιμέντο, σύμφωνα με την

μελέτη και την ΕΤΕΠ 05-02-02-00

"Πλακοστρώσεις - λιθοστρώσεις πεζοδρομίων και πλατειών"

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται:

- η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των τσιμεντοπλακών και των υλικών στερέωσης και

αρμολόγησης,

- η τοποθέτηση των τσιμεντοπλακών, η έδραση επί στρώσεως ασβεστοτσιμεντο-κονιάματος πάχους 2,5

- 3,0 cm, αποτελούμενου από ένα μέρος ασβέστη, πέντε μέρη καθαρής άμμου και 180 kg τσιμέντου

ανά m3,

- η αρμολόγηση με τσιμεντομαρμαροκονία με λευκό τσιμέντο σε αναλογία 650 kg τσιμέντου ανά m3

μαρμαροκονίας και ο καθαρισμός των αρμών .

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο έτοιμης πλακοστρώσεως

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50

(Ολογράφως) : Twelve dollars and 50 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\32.25 Προσαύξηση τιμής εργασίας πλακόστρωσης, οποιασδήποτε επιφάνειας πεζοδρομίων,
νησίδων, πλατειών κλπ., όταν το σύνολο της πλακοστρωθείσας επιφάνειας δεν
υπερβαίνει τα 10,00m2

A.T. : 27

Κωδικός αναθεώρησης:

Προσαύξηση τιμής εργασίας πλακόστρωσης, οποιασδήποτε επιφάνειας πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών

κλπ., ανεξαρτήτως σχεδίου και μεγέθους, με αντιολισθηρές τσιμεντένιες πλάκες βαριάς κυκλοφορίας

(κατηγορίας Ι) πάχους 5 εκ., άνω στρώσης πάχους τουλάχιστον 2.50 εκ. από λευκό τσιμέντο,

διαστάσεων τσιμεντοπλακών 0,50 Χ 0,50 μ. (ή οποιωνδήποτε άλλων διαστάσεων ή/και σχήματος,

ανάλογα με την επιφάνεια που θα πλακοστρωθεί), οι οποίες θα πληρούν πλήρως τις προδιαγραφές του
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τ. Υ.Δ.Ε. (Π.Τ.Π. Δ.Τ. 625.88/1959, 219/9.10.59 ΦΕΚ) και οι οποίες θα συγκολλούνται με κονίαμα

σύμφωνα με την Π.Τ.Π. Τ 87 και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης, όταν το σύνολο για όλες τις

κατηγορίες της χρησιμοποιούμενης ποσότητας του έργου δεν υπερβαίνει τα 10,00 m2 λόγω

υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού προσωπικού. Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για

μεμονωμένες κατασκευές (πλακόστρωση δενδροδόχου και περιμέτρου αυτής)που η επιφάνειά τους δεν

υπερβαίνει τα 10.00  m2  ανά θέση (δενδροδόχο)στην συνολική προμέτρηση του έργου.

Επιμέτρηση ανά τετραγωνικό μέτρο πλακοστρωθείσας δενδροδόχου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από

την μελέτη διαστάσεις και είδη.

 λ1

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90

(Ολογράφως) : Three dollars and 90 cents

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\78.96.01ΣΧ Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβολίθους 10χ10χ6 εκ.

A.T. : 28

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7452

Επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντένιους κυβόλιθους διαστάσεων 10x10x6 εκ. (πλάτος x μήκος x ύψος),

έγχρωμους σε όλη τη μάζα τους, χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τις κατασκευαστικές

λεπτομέρειες της μελέτης, επί τσιμεντοκονιάματος των 350 kg τσιμέντου ή στρώσης άμμου πάχους 2-

4 εκ, πάνω σε υπάρχουσα πλάκα από σκυρόδεμα, με την συμπύκνωση της τελικής επιφάνειας με

κατάλληλο δονητή και την αρμολόγηση με ψιλή άμμο ποταμού εν ξηρώ, ή με κονίαμα των 450 kg

τσιμέντου. Οι κυβόλιθοι θα πρέπει να είναι της απολύτου ανεπιφύλακτης αποδοχής της Διευθύνουσας

Υπηρεσίας και λόγω της φύσεως του υλικού το οποίο αποτελεί αρχιτεκτονική επιλογή, πριν

οποιαδήποτε παραγγελία θα προσκομιστούν επαρκή δείγματα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των τσιμεντένιων

κυβολίθων, των υλικών στερέωσης, αρμολόγησης κλπ και όλων των απαιτουμένων υλικών, η δαπάνη

τοποθέτησης των κυβολίθων σύμφωνα με τα σχέδια της Υπηρεσίας, η δαπάνη του τσιμεντοκονιάματος ή

άμμου έδρασης, η δαπάνη  αρμολόγησης, η δαπάνη καθαρισμού των αρμών και κάθε άλλη  δαπάνη

υλικού και εργασίας για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. Επίσης στην τιμή

περιλαμβάνεται η δαπάνη κοπής πλευρών σε καμπύλα μέρη για τις προσαρμογές στα καμπύλα τμήματα

κρασπέδων και κάθε άλλη απαραίτητη κοπή για προσαρμογή σε φρεάτια, διαβάσεις, περιφράξεις,

οικοδομές, παρτέρια, στύλους φωτισμού, αποτρεπτικά στάθμευσης, πινακίδες, κλπ.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2).

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,00

(Ολογράφως) : Twenty-two dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.02.03 Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση
αντλίας  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 29

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3213

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή

ποιότητος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την

διάστρωση χωρίς χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και

λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, σύμφωνα με

την μελέτη

του έργου,και τις ΕΤΕΠ:

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών".

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση

ειδική μελέτη συνθέσεως.

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
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α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του

σκυροδέματος εφόσον πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των

απαιτούμενων υλικών (αδρανών, τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το

σκυρόδεμα παρασκευάζεται επί τόπου, οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και

σκυροδέματος, η παρασκευή το μίγματος και οι πλάγιες μεταφορές του μέχρι την θέση διάστρωσης,

με χρήση οποιωνδήποτε μέσων εκτός από αντλία σκυροδέματος και πυργογερανό,

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής,

εργασίμου κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε

ουδεμία περίπτωση επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα.

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την

επίτευξη της ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με

δαπάνη του Aναδόχου.

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται

από την εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως.

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των

σκυροδοτουμένων στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του

έργου αναφορικά με την ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος.

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος

(βαρέλας) και η περισυλλογή, φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την

θέση σκυροδέτησης.

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ.

βιομηχανικό δάπεδο).

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και

τρούλους.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις

προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).

Ευρώ (Αριθμητικά): 78,00

(Ολογράφως) : Seventy-eight dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.25.02 Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της
χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3  για κατασκευές από
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15

A.T. : 30

Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3223Α.4

Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος, οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητας, όταν η

συνολική ποσότητα για όλες τις κατηγορίες ή ποιότητες που προβλέπονται στο έργο

δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3, λόγω υποαπασχόλησης μηχανημάτων και εργατοτεχνικού

προσωπικού.

Η τιμή αυτή εφαρμόζεται για μεμονωμένες κατασκευές που ο όγκος τους δεν

υπερβαίνει τα 30.00 m3 στην συνολική προμέτρηση του έργου ή αποτελεί μεμονωμένο

επίπεδο ή στοιχείο κατασκευής (πχ δώμα κλπ) που δεν μπορεί να κατασκευαστεί

μαζί με άλλα.

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με

τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις.

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16.

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3).
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Ευρώ (Αριθμητικά): 16,80

(Ολογράφως) : Sixteen dollars and 80 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ζ02.1 Εκρίζωση θάμνων και δένδρων  εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30
m

A.T. : 31

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων σε πλακοστρωμένους

κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια), όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις

διελεύσεις των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ όσο και στην εξαγωγή της επίστρωσης (πλάκες,

κυβόλιθοι) της επιφάνειας του εδάφους, με στόχο την κατά το δυνατόν μικρότερη

πρόκληση ζημιών. Έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης

με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.01

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού έως 0,30 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,76

(Ολογράφως) : Fifteen dollars and 76 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ζ02.2 Εκρίζωση θάμνων και δένδρων  Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31
μέχρι 0,60 m

A.T. : 32

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων σε πλακοστρωμένους

κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια), όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις

διελεύσεις των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ όσο και στην εξαγωγή της επίστρωσης (πλάκες,

κυβόλιθοι) της επιφάνειας του εδάφους, με στόχο την κατά το δυνατόν μικρότερη

πρόκληση ζημιών. Έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης

με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.02

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,31 μέχρι 0,60 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,05

(Ολογράφως) : Twenty-five dollars and 05 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ζ02.3 Εκρίζωση θάμνων και δένδρων  Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61
μέχρι 0,90 m

A.T. : 33

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων σε πλακοστρωμένους

κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια), όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις

διελεύσεις των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ όσο και στην εξαγωγή της επίστρωσης (πλάκες,

κυβόλιθοι) της επιφάνειας του εδάφους, με στόχο την κατά το δυνατόν μικρότερη

πρόκληση ζημιών. Έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης

με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.
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 ΝΑΠΡΣ Ζ02.03

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,61 μέχρι 0,90 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 29,65

(Ολογράφως) : Twenty-nine dollars and 65 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ζ02.4 Εκρίζωση θάμνων και δένδρων  Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91
μέχρι 1,20 m

A.T. : 34

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων σε πλακοστρωμένους

κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια), όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις

διελεύσεις των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ όσο και στην εξαγωγή της επίστρωσης (πλάκες,

κυβόλιθοι) της επιφάνειας του εδάφους, με στόχο την κατά το δυνατόν μικρότερη

πρόκληση ζημιών. Έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης

με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.04

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 0,91 μέχρι 1,20 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 34,16

(Ολογράφως) : Thirty-four dollars and 16 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ζ02.5 Εκρίζωση θάμνων και δένδρων  εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21
μέχρι 1,50 m

A.T. : 35

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων σε πλακοστρωμένους

κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια), όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις

διελεύσεις των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ όσο και στην εξαγωγή της επίστρωσης (πλάκες,

κυβόλιθοι) της επιφάνειας του εδάφους, με στόχο την κατά το δυνατόν μικρότερη

πρόκληση ζημιών. Έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης

με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.05

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού από 1,21 μέχρι 1,50 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 52,11

(Ολογράφως) : Fifty-two dollars and 11 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Ζ02.6 Εκρίζωση θάμνων και δένδρων  Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω
από 1,51 m

A.T. : 36

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων σε πλακοστρωμένους

κοινόχρηστους χώρους (πεζοδρόμια), όπου δίνεται ιδιαίτερη προσοχή τόσο στις

διελεύσεις των υπόγειων δικτύων ΟΚΩ όσο και στην εξαγωγή της επίστρωσης (πλάκες,

κυβόλιθοι) της επιφάνειας του εδάφους, με στόχο την κατά το δυνατόν μικρότερη

πρόκληση ζημιών. Έχει προηγηθεί κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης

με φορτηγό αυτοκίνητο προς απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-07-01-00.
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Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού,

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών.

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.06

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 64,59

(Ολογράφως) : Sixty-four dollars and 59 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.1.3 Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι  4 m

A.T. : 37

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρου 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  απόρριψής τους σε

οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,00

(Ολογράφως) : Six dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.2.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m

A.T. : 38

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Ανανέωση κόμης (σκελετοκλάδεμα) ή κοπή δέντρου ύψους από 4 μέχρι 8 m σύμφωνα με

την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας

περιλαμβάνεται η δαπάνη του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων

και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς και η δαπάνη απομάκρυνσης των

προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε θέσεις που

επιτρέπεται.

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 25,00

(Ολογράφως) : Twenty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Δ07 Προμήθεια κηπευτικού χώματος

A.T. : 39

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1710

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)

Ευρώ (Αριθμητικά): 8,50

(Ολογράφως) : Eight dollars and 50 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.61 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50 έως
3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

A.T. : 41

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και
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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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.61   Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα,

περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.57 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Προύμνη, Prunus cerasifera 'Pissardii', μπάλα χώματος 30 λίτρα,
ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

A.T. : 42

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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 10-09-01-

00.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.57   Προύμνη, Prunus cerasifera 'Pissardii', μπάλα χώματος 30 λίτρα, ύψος 2,50

έως 3,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Δ01.5.21 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Ιβίσκος συριακός, HIbiscus syriacus

A.T. : 43

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

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.

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5. 21   Ιβίσκος συριακός, Hibiscus syriacus, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως

2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3.1 Ανανέωση κόμης ή κοπή μεγάλων δένδρων ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

A.T. : 45

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354

Κλάδέμα ή κοπή μεγάλων δέντρων σε πλατείες, πάρκα και ανοιχτούς χώρους ή σε

νησίδες, ερείσματα και παράπλευρους χώρους οδών σύμφωνα με την φυτοτεχνική

μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-06-04-01. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η δαπάνη του

απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, μηχανημάτων και εργαλείων, η επάλειψη των τομών καθώς

και η δαπάνη απομάκρυνσης των προϊόντων κοπής και απόρριψής τους σε οποιαδήποτε απόσταση σε

θέσεις που επιτρέπουν οι αρμόδιες Αρχές.
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ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

 ΝΑΠΡΣ ΣΤ04.3. 1

Μεγάλων δένδρων,  ύψους 8 - 12 m, σε πλατείες, πάρκα κλπ

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 67,50

(Ολογράφως) : Sixty-seven dollars and 50 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Δ02.5.20 Δενδρα κατηγορίας Δ5 Δαφνοκέρασος, Prunus laurocerasus, μπάλα χώματος 24 λίτρα,
ύψος 1.75 με 2 μέτρα, περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά, περίμετρος κόμης >1,00 μέτρου

A.T. : 51

Κωδικός αναθεώρησης:

[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.]

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 6  Δένδρα κατηγορίας  Δ5

 ΝΑΠΡΣ Δ02. 6. 51   Δαφνοκέρασος, Prunus laurocerasus, μπάλα χώματος 24 λίτρα, ύψος 1,75 έως

2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά, περίμετροας κόμης >1,00 μέτρου

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Μ\Δ01.5.68 Ψευδακακία, Robinia pseudoacacia, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα,
περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

A.T. : 53

Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210

λ2=68

λ3=Ψευδακακία, Robinia pseudoacacia, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μ΄τρα,

περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά

(Ολογράφως) : Forty-five dollars and 00 cents
Ευρώ (Αριθμητικά) : 45,00

Αμπελόκηποι, 14-10-2022              Αμπελόκηποι, 14-10-2022        

Οι μελετητές ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Οι ελεγκτές

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ
Msc ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ ΜΕ Α΄ ΒΑΘΜΟ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΕΑ
Δρ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΕ Α΄
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