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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΔΛΔΣΗ 

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ: 

 ηηο ηηκέο ηνπ παξόληνο αλαιπηηθνύ ηηκνινγίνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε όισλ ησλ 

απαηηνύκελσλ πιηθώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κε ηνλ νπνηνδήπνηε ηξόπν κεηαθνξάο απηώλ κέρξη 

ηε ζέζε ηνπ έξγνπ ή νπνηαδήπνηε θαηεξγαζία ησλ πιηθώλ όπσο θαη θάζε εξγαζία πνπ αλαθέξεηαη ή όρη 

θαη πνπ είλαη όκσο αλαγθαία γηα ηελ θαιή θαη ζύκθσλα κε ηηο ζπγγξαθέο ππνρξεώζεσλ ηηο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο ηέρλεο, εθηέιεζε θαη πιήξε απνπεξάησζε ησλ έξγσλ, όπσο θαη 

θάζε έμνδν κεηαθνξάο πξνζσπηθνύ ηνπ αλαδόρνπ. 

 

Άξζξν 1
Ο
     Λίπαλζε ριννηάπεηα, ρεηξνλαθηηθή (Σ3.4) 

  Πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη  κεηαθνξά ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ε νκνηόκνξθε δηαζπνξά ηνπ 

ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα. 

Έλα (1) ηξέκκα (ΣΡ.) 

Σηκή: Δίθνζη  πέληε επξώ ….……………………………………...…………..………(25,00 €) 

 

Άξζξν 2
Ο
  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε κηθξό ειθπζηήξα κε ριννθνπηηθή εμάξηεζε (Σ 4.8.2, 

ρεη.) 

Κνύξεκα ηνπ ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν ύςνο, κε κηθξό ειθπζηήξα κε εμάξηεζε ριννθνπηηθήο 

κεραλήο ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο από ην έξγν ζε επηηξεπόκελν ρώξν ησλ 

πξντόλησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην θνύξεκα (ζε εηδηθό ρώξν ζην Αζιεηηθό θέληξν ή όπνπ ππνδείμεη ε 

ππεξεζία). Θα ρξεζηκνπνηεζνύλ νη ειθπζηήξεο πνπ δηαζέηεη ην Αζιεηηθό θέληξν ελώ ηα θαύζηκα, νη 

εξγαζίεο ζπληήξεζεο ησλ ειθπζηήξσλ ην θόζηνο ησλ αληαιιαθηηθώλ θαη γεληθά ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο 

ηνπο ζα επηβαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

Έλα (1) ηξέκκα (ΣΡ) 

Σηκή: Σξηάληα επξώ.……………..…….…………………………….…..……………..(30,00 €) 

 

Άξζξν 3
Ο
  Βνηάληζκα ριννηάπεηα κε  ρξήζε δηδαληνθηόλωλ ( Σ 7.2 ) 

Ψεθαζκόο ηεο επηθάλεηαο ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιεια δηδαληνθηόλα γηα ηελ θαηαζηξνθή ησλ 

δηδαλίσλ. Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, ησλ 

ζθεπαζκάησλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο θαζώο θαη ε 

ζήκαλζε θαη θάζε άιιε δαπάλε γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο. 

Έλα (1) ηξέκκα (ΣΡ) 



 2 

Σηκή: αξάληα πέληε επξώ.……………..…….………………………...……………..(45,00 €) 

 

Άξζξν 4
ν
  Αεξηζκόο  ριννηάπεηα  (Σ 10) 

Αεξηζκόο ησλ ξηδώλ ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιειν εξγαιείν. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Έλα (1)  ΣΡΔΜΜΑ (ΣΡ)   

Σηκή:  Σξηάληα επξώ …….……………………………………….…………….….……..(30,00€) 

 

Άξζξν 5
ν
  Γηακόξθωζε ζάκλωλ ζε κπνξληνύξα κε απηνθηλνύκελα κέζα (Σ 4.6.1) 

Γηακόξθσζε ζάκλσλ ζε κπνξληνύξα, ζύκθσλα κε ηελ  θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-

06-04-02. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηνπ απαηηνπκέλνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, 

κεραλεκάησλ, εμνπιηζκνύ θαη εξγαιείσλ, θαζώο θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο ησλ πξντόλησλ θνπήο 

θαη απόξξηςήο ηνπο, ζε νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκόδηεο Αξρέο. 

Έλα (1)  ΜΔΣΡΟ (Μ)   

Σηκή:  Δίθνζη ιεπηά …….…………………………………….……………….….……..(0,20€) 

 

Άξζξν 6
ν
  Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή  (Σ 6.3) 

Βνηάληζκα θπηώλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνύ πεδνύ ρεηξηζηή, δει. θνπή ησλ 

δηδαλίσλ ζην ρώξν κεηαμύ ησλ θπηώλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί, απνκάθξπλζε από ηνπο 

ρώξνπο ηνπ έξγνπ όισλ ησλ πιηθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ην βνηάληζκα θαη απόξξηςή ηνπο ζε ρώξνπο 

πνπ επηηξέπεηαη. Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, ησλ 

κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Έλα (1)  ΣΡΔΜΜΑ (ΣΡ)   

Σηκή:  Πελήληα επξώ …….…………………………………….………………………..(50,00€) 

 

Άξζξν 7
ν
  Δγθαηάζηαζε πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα (Δ 13.2) 

Σν αληηθείκελν εγθαηάζηαζεο πξνπαξαζθεπαζκέλνπ ριννηάπεηα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1.  Σελ αθαίξεζε ηπρόλ ππάξρνληνο ριννηάπεηα θαη ηελ θαηεξγαζία ηνπ εδάθνπο κε θξέδα ζε βάζνο 

20 cm, όζεο θνξέο απαηηεζεί, γηα ηνλ ςηινρσκαηηζκό ηνπ εδάθνπο. 

2.  Σελ πξνκήζεηα, κεηαθνξά επί ηόπνπ θαη νκνηόκνξθε δηάζηξσζε εκπινπηηζκέλεο ηύξθεο, 

πεξιίηε, ρνύκνπ θαη ηελ ελζσκάησζή ηνπο ζην έδαθνο κε ζηαπξσηό θξεδάξηζκα ζε βάζνο 10-12 

cm 

3.  Σελ ηειηθή δηακόξθσζε κε ξάκκαηα θαη ηζνπγθξάλεο, γηα λα δεκηνπξγεζεί ε θαηάιιειε 

επηθάλεηα. 

4.  Σελ απνιύκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηόλν ζθεύαζκα. 
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5.  Σελ πξνκήζεηα, ηε κεηαθνξά ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ θαη ηελ ηνπνζέηεζε, κε νπνηνδήπνηε κέζν, ηνπ 

έηνηκνπ ριννηάπεηα. 

6.  Σελ ιίπαλζε ηνπ κε επηθαλεηαθό ή πδαηνδηαιπηό κηθηό ιίπαζκα κε ηρλνζηνηρεία. 

7.  Σελ απνκάθξπλζε όισλ ησλ αρξήζησλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ θαηά ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ 

ριννηάπεηα. 

8.  Σελ αξρηθή άξδεπζε θαζώο θαη ηηο κεηέπεηηα θαζεκεξηλέο αξδεύζεηο ηνπ ριννηάπεηα κέζσ ηνπ 

αξδεπηηθνύ δηθηύνπ, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηνρόξησλ πνπ ηπρόλ ζα 

θπηξώζνπλ θαη ηελ επαλαζπνξά ριννηάπεηα ζε όζα ζεκεία ην θύηξσκα ηνπ πξνθύςεη αξαηό ή 

αλεπαξθέο. 

Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ ζύκθσλα κε  ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-05-02-02. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη πάζεο θύζεσο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, ησλ πιηθώλ, 

ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ επηηπρή εγθαηάζηαζε ηνπ ριννηάπεηα. 

Έλα (1)  ΣΡΔΜΜΑ (ΣΡ)   

Σηκή:  Έμη ρηιηάδεο επξώ …….…………………………….………………………..(6.000,00€) 

 

Άξζξν 8
ν
  Δπαλαζπνξά ριννηάπεηα (Δ 13.1, ρεη.) 

Η εξγαζία επαλαζπνξάο ριννηάπεηα (ζηα ζεκεία πνπ ν ριννηάπεηαο είλαη αδύλακνο ή έρεη 

απνδπλακώζεη εληειώο) κε ζπνξά πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

1. ηελ πξνκήζεηα ζπόξνπ ηεο απόιπηεο έγθξηζεο ηεο Τπεξεζίαο, ηε ζπνξά ηεο επηθάλεηαο κε ηελ 

πξνβιεπόκελε πνζόηεηα ζύκθσλα κε ην είδνο ζπόξνπ. Ο ζπόξνο πξέπεη λα είλαη πηζηνπνηεκέλνο, 

πξόζθαηεο εζνδείαο, ζπζθεπαζκέλνο κέζα ζε  ζάθνπο πνπ ζα θέξνπλ ηελ εηηθέηα ζύλζεζεο ηνπ 

κίγκαηνο θαη ηνλ νίθν παξαγσγήο. 

2. ηελ θάιπςε ηνπ ζπόξνπ κε ςηιή πνηακίζηα άκκν, ηελ νκνηόκνξθε θαηαλνκή κηθηνύ 

ιηπάζκαηνο κε ηρλνζηνηρεία θαη ην θπιίλδξηζκα ηεο επηθάλεηαο 

3. ηελ απνιύκαλζε ηνπ εδάθνπο κε κπθεηνθηόλν θαη εληνκνθηόλν ζθεύαζκα. 

4. ηελ άκεζε άξδεπζε θαζώο θαη ηηο θαζεκεξηλέο αξδεύζεηο ηνπ ριννηάπεηα κε ην αξδεπηηθό 

δίθηπν, ηα ζπρλά βνηαλίζκαηα θαη ηελ απνκάθξπλζε ησλ αγξηόρνξησλ πνπ ηπρόλ ζα θπηξώζνπλ, ηελ 

επαλαζπνξά ηνπ ριννηάπεηα ζε όζα ζεκεία ην θύηξσκα ηνπ δε ζεσξείηαη ηθαλνπνηεηηθό. 

5. ην πξώην θνύξεκα θαη ην θπιίλδξηζκα όηαλ ν ριννηάπεηαο απνθηήζεη ύςνο 10 cm 

Έλα (1)  ΣΡΔΜΜΑ (ΣΡ)   

Σηκή:  Υίιηα επξώ …….…………………………………….……….………………..(1.000,00€)  

 

Άξζξν 9
Ο
  Μνιόρεο θαηεγνξίαο Π2 (Πνώδε-πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε, θιπ θπηά 

θαηεγνξίαο Π2 ( Γ6.2, ρεη.) 

Πξνκήζεηα πνσδώλ - πνιπεηώλ θπηώλ θαη εηεζίσλ, δηεηώλ, βνιβσδώλ θιπ θπηώλ κε ηηο δαπάλεο 

ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηπρόλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 
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θαη ζπληήξεζεο ζην θπηώξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξώλ, ηπρόλ απσιεηώλ θαηά ηελ 

κεηαθνξά, θνξηνεθθόξησζε, απνζήθεπζε θαη θύιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ 

θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ, θαζώο θαη όπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

πνσδώλ - πνιπεηώλ θπηώλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θύηεπζή ηνπο. 

Έλα (1) Tεκάρην (ΣΔΜ) 

Σηκή: Γπν επξώ………………………………………………….………………………. (2,00 €) 

 

Άξζξν 10
Ο
  Θάκλνη θαηεγνξίαο Θ2 ( Γ2.2) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθώλ ζάκλσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθόξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηπρόλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηώξην ηνπ 

εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξώλ, ηπρόλ απσιεηώλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ, θαζώο θαη όπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ ζάκλσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θύηεπζή ηνπο. 

 

Έλα (1) Tεκάρην (ΣΔΜ) 

Σηκή: Γπν επξώ………………………………………………….………………………. (3,90 €) 

 

Άξζξν 11
Ο
  Γέλδξα θαηεγνξίαο Γ4  ( Γ1.4) 

Πξνκήζεηα θαιισπηζηηθώλ δέλδξσλ κε ηηο δαπάλεο ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθόξησζεο θαη 

κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηπρόλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο θαη ζπληήξεζεο ζην θπηώξην ηνπ 

εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξώλ, ηπρόλ απσιεηώλ θαηά ηελ κεηαθνξά, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ, θαζώο θαη όπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ 

δηαηήξεζε ησλ δέλδξσλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θύηεπζή ηνπο. (Μνπξηέο κε ηα εμήο 

ραξαθηεξηζηηθά: κπάια ρώκαηνο 18ιη, ύςνο 2-2,5 κ. πεξίκεηξνο θνξκνύ 14-16 εθ.)  

 

Έλα (1) Tεκάρην (ΣΔΜ) 

Σηκή: Δίθνζη πέληε επξώ……………………………………….………………………. (28,80 €) 

Άξζξν 12
Ο
  Πνώδε - πνιπεηή θαη εηήζηα, δηεηή, βνιβώδε, θιπ θπηά θαηεγνξίαο Π1 ( Γ6.1) 

Πξνκήζεηα πνσδώλ - πνιπεηώλ θπηώλ θαη εηεζίσλ, δηεηώλ, βνιβσδώλ θιπ θπηώλ κε ηηο δαπάλεο 

ζπζθεπαζίαο, θνξηνεθθόξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ηνπ έξγνπ, ηπρόλ πξνζσξηλήο απνζήθεπζεο 

θαη ζπληήξεζεο ζην θπηώξην ηνπ εξγνηαμίνπ, πιαγίσλ κεηαθνξώλ, ηπρόλ απσιεηώλ θαηά ηελ 

κεηαθνξά, θνξηνεθθόξησζε, απνζήθεπζε θαη θύιαμε, ηηο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ 

θαη κέζσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ, θαζώο θαη όπνηα άιιε δαπάλε απαηηείηαη γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ 

πνσδώλ - πνιπεηώλ θπηώλ ζε αξίζηε θαηάζηαζε κέρξη θαη ηε θύηεπζή ηνπο. (Παλζέδεο)  

Έλα (1) Tεκάρην (ΣΔΜ) 

Σηκή: Ογδόληα πέληε ιεπηά…………………………………….………………………. (0,85 €) 
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Άξζξν 13
Ο
  Φύηεπζε θπηώλ  κε ην άλνηγκα αληίζηνηρνπ ιάθθνπ πνωδώλ θπηώλ θαη βνιβώλ 

(Δ9.1)  

Η εξγαζία απηή πεξηιακβάλεη όιεο ηηο εξγαζίεο ηηο απαξαίηεηεο γηα ηε δηάλνημε ησλ ιάθθσλ θαη 

ηε θύηεπζε ησλ πνσδώλ θαη βνιβσδώλ θπηώλ, όπσο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: δειαδή ηε δηάλνημε ηνπ 

ιάθθνπ πνπ πξέπεη λα είλαη θπιηλδξηθόο, ηε θύηεπζε κε ηε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνύ κέζα ζην 

ιάθθν κέρξη ην ιαηκό ηεο ξίδαο, ην γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ην πάηεκα 

ηνπ ρώκαηνο κέζα ζην ιάθθν θύηεπζεο, ηε ιίπαλζε θαη ηέινο ην ζρεκαηηζκό ιεθάλεο άξδεπζεο. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο όισλ ησλ πιηθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ηε δηάλνημε ησλ 

ιάθθσλ θαη ηε θύηεπζε, πέηξεο, ζαθνύιεο, δνρεία θιπ. 

Έλα (1) Tεκάρην (ΣΔΜ) 

Σηκή: αξάληα ιεπηά ………………………………………………………………….. (0,40 €) 

 

Άξζξν 14
Ο
  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 - 4,00 lt (Δ9.4)  

Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 2,00 - 4,00 lt, δειαδή: θύηεπζε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε 

ηνπ θπηνύ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκό ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, 

πάηεκα ηνπ ρώκαηνο κέζα ζην ιάθθν θύηεπζεο, ιίπαλζε θαη ζρεκαηηζκόο ιεθάλεο άξδεπζεο. ηελ 

ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ λεξνύ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο όισλ ησλ 

πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε θύηεπζε, πέηξεο, ζαθνύιεο (πέηξεο, ζαθνύιεο, δνρεία θιπ). 

Έλα (1) Tεκάρην (ΣΔΜ) 

Σηκή: Έλα επξώ θαη δέθα ιεπηά …….………………………………………………….. (1,10 €) 

 

Άξζξν 15
Ο
  Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 12,5 - 22,00 lt (Δ9.6)  

Φύηεπζε θπηώλ κε κπάια ρώκαηνο όγθνπ 12,50 - 22,00 lt, δειαδή: θύηεπζε κε ζσζηή 

ηνπνζέηεζε ηνπ θπηνύ ζην ιάθθν κέρξη ην ιαηκό ηεο ξίδαο, γέκηζκα ηνπ ιάθθνπ κέρξη ηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο, πάηεκα ηνπ ρώκαηνο κέζα ζην ιάθθν θύηεπζεο, ζρεκαηηζκόο ιεθάλεο άξδεπζεο θαη κηα 

άξδεπζε ηνπ κε θαηάθιπζε ηεο ιεθάλεο. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη ε αμία ηνπ ιηπάζκαηνο θαη ηνπ 

λεξνύ θαη ε δαπάλε απνκάθξπλζεο όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ζα πξνθύςνπλ από ηε θύηεπζε (πέηξεο, 

ζαθνύιεο, δνρεία θιπ). 

Έλα (1) Tεκάρην (ΣΔΜ) 

Σηκή: Σξία επξώ θαη είθνζη ιεπηά ………………………………………………….. (3,20 €) 

 

Άξζξν 16
ν
   Λίπαλζε ριννηάπεηα, ρεηξνλαθηηθή (Σ3.4) 

  Λίπαλζε ριννηάπεηα ρεηξσλαθηηθή, ζύκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-

06-03-00. ηελ ηηκή κνλάδαο πεξηιακβάλεηαη ε πξνκήζεηα θαη  κεηαθνξά ηνπ ιηπάζκαηνο επί ηόπνπ 

ηνπ έξγνπ θαη ε νκνηόκνξθε δηαζπνξά ηνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ ριννηάπεηα κε ηα ρέξηα. 

Έλα (1) ηξέκκα (ΣΡ.) 

Σηκή: Δίθνζη  πέληε επξώ ….…………………………………………………….…….  (25,00 €) 
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Άξζξν 17
ν
  Κνύξεκα ριννηάπεηα κε βελδηλνθίλεηε ριννθνπηηθή κεραλή ( Σ4.8.1) 

Κνύξεκα ριννηάπεηα ζην θαηάιιειν ύςνο, κε ριννθνπηηθή κεραλή ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη 

ηεο απνκάθξπλζεο από ην έξγν ζε επηηξεπόκελν ρώξν  ησλ πξντόλησλ πνπ πξνθύπηνπλ από ην 

θνύξεκα. 

Έλα (1) ηξέκκα (ΣΡ.) 

Σηκή:  Δμήληα  επξώ ……………………….……………………………………….…..(60,00 €) 

 

Άξζξν 18
ν
      Αεξηζκόο  ριννηάπεηα  (Σ 10) 

Αεξηζκόο ησλ ξηδώλ ηνπ ριννηάπεηα κε θαηάιιειν εξγαιείν. ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη 

δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Έλα (1)  ΣΡΔΜΜΑ (ΣΡ)   

Σηκή:  Σξηάληα επξώ …….…………………………..….……………………….……..(30,00€) 

 

Άξζξν 19
ν
  Βνηάληζκα κε βελδηλνθίλεην ρνξηνθνπηηθό κεράλεκα πεδνύ ρεηξηζηή  (Σ 6.3, 

ρεη.) 

Βνηάληζκα θπηώλ κε ρξήζε βελδηλνθίλεηνπ ρνξηνθνπηηθνύ πεδνύ ρεηξηζηή, δει. θνπή ησλ 

δηδαλίσλ ζην ρώξν κεηαμύ ησλ θπηώλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί, απνκάθξπλζε από ηνπο 

ρώξνπο ηνπ έξγνπ όισλ ησλ πιηθώλ πνπ πξνέθπςαλ από ην βνηάληζκα θαη απόξξηςή ηνπο ζε ρώξνπο 

πνπ επηηξέπεηαη. ην Κεθαιόβξπζν επηπιένλ ηνπ βνηαλίζκαηνο ζα γίλεη θαη θαζαξηζκόο ησλ 2 

ηερλεηώλ ιηκλώλ.  Πεξηιακβάλνληαη όιεο νη απαηηνύκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, 

ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

Έλα (1)  ΣΡΔΜΜΑ (ΣΡ)   

Σηκή:  Πελήληα επξώ …….…………………………………………………….……..(50,00€) 

 

Άξζξν 20
ν
  Βνηάληζκα κε ηα ρέξηα  (Σ 6.1) 

Δθξίδσζε κε ηζάπα ησλ δηδαλίσλ κεηαμύ ησλ θπηώλ ή ζε επηθάλεηεο πνπ δελ έρνπλ θπηεπηεί,  

απνκάθξπλζε από ηνλ ρώξν ηνπ έξγνπ όισλ ησλ πιηθώλ πνπ πξνέθπςαλ θαη απόξξηςή ηνπο ζε 

νπνηαδήπνηε απόζηαζε, ζε ζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ νη αξκόδηεο Αξρέο. Πεξηιακβάλνληαη όιεο 

απαηηνύκελεο δαπάλεο ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ, ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εξγαιείσλ γηα ηελ 

πιήξε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

Έλα (1)  ΣΡΔΜΜΑ (ΣΡΔΜ)   

Σηκή:  Γηαθόζηα δέθα επξώ …..…….………………………………….…..…….……..(210,00€) 

Άξζξν 21
ν
  Λίπαλζε θπηώλ  κε ηα ρέξηα  (Σ 3.1, ρεη) 

Η εξγαζία ιίπαλζεο πεξηιακβάλεη ηελ αμία 100 g ιηπάζκαηνο/αλά θπηό θαη ηελ εξγαζία 

δηαζπνξάο ηνπ ζην ιάθθν ηνπ θπηνύ. 
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Καη΄απνθνπή 

Σηκή:  Γηαθόζηα πελήληα επξώ…..…………..….………………….…….…....……..(250,00€) 

Άξζξν 22
ν
   Άξδεπζε θπηώλ κε βπηίν  (Σ 2.1.1) 

 

Άξδεπζε θπηνύ κε βπηίν ζύκθσλα κε ηελ θπηνηερληθή κειέηε θαη ηελ ΔΣΔΠ 10-06-01-00. 

Πεξηιακβάλνληαη ε αμία θαη ε κεηαθνξά ηνπ λεξνύ επη ηόπνπ, ε ζηαιία ηνπ απηνθηλήηνπ θαη ην 

πόηηζκα κε ιάζηηρν θαηάιιειεο δηαηνκήο ζε πνζόηεηα 15 lt αλά ζάκλν θαη 30 lt ή πεξηζζόηεξν αλά 

δέλδξν. 

Έλα (1)  ΣΔΜΑΥΙΟ (ΣΔΜ)   

Σηκή:  Γέθα ηξία  ιεπηά………….…….……………………………………….……..(0,13 €) 

 

 Καξπελήζη  08/03/2016  

 Διέγρζεθε  Θεσξήζεθε 

Ο πληάθηεο Ο Αλαπιεξσηήο Πξντζηάκελνο Η Αλαπιεξώηξηα Γηεπζύληξηα 

   

   

Κεθαιάο Γεκήηξηνο Μπακπαιήο Γεκήηξηνο Παπαδνπνύινπ Μαξία 

Π.Δ. Γεσπόλσλ  Π.Δ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Π.Δ. Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ 

 


